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Lei Complementar nQ 10, de 04 de dezembro de 2019. 

EM ENT A: Dlspoe sobre o C6digo Trlbutaric do Municipio de 
Porteiras e da outras providencias. 

Faco saber que a Camara Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, em 
sessao ordinaria realizada no dia 29 de novembro de 2019, aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

DAS DISPOSI�OES PRELIMINARES 

Art. 12. Esta Lei Complementar dispoe sabre o C6digo Tributaric do 
Municipio de Porteiras (CTMP) que trata do fato gerador, incidencia, allquotas, base de 
calculo, sujeicao passiva, lancarnento, prescricao, decadencia, fiscalizacao, inscricao em 
divida ativa e obrigacoes acess6rias relativas aos tributos devidos ao Municipio, 

Art. 22. 0 Sistema Tributario do Municipio de Porteiras cornpoe-se dos 
princlpios e das normas gerais estabelecidas pela Constituicao Federal, dos Tratados 
Internacionais recepcionados pelo Estado Brasileiro, do C6digo Tributario Nacional (Lei n° 
5.172, de 25 de outubro de 1966) e leis complementares, federals, da Constituicao 
Estadual, da Lei Organica do Munlciplo, e, especialmente deste C6digo T'ributario, alern dos 
demais atos normativos municipais. 

Paragrafo unico. 0 Sistema Tributario a que se refere o caput deste artigo 
compreende o conjunto de prmcipios, regras, institutos e praticas que incidam direta ou 
indiretamente sabre fatos ou atos jurfdicos de natureza tributaria. 

Art. 32, 0 Chefe do Poder Executivo municipal expedira os atos normativos 
necessaries ao fie! cumprimento desta Lei Complementar, observadas as limitacoes legals, 
inclusive as que constam deste diploma. 

LIVRO PRIMEIRO 
SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL 

TfTULO I 
DA COMPETf:NCIA TRIBUTARIA 

CAPfTULO UNICO 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS EDA COMPETf:NCIA 

Se�ao I 
Dos Tributos Municipais 

Art. 4Q. Sao tributos de cornpetencia do Munidpio de Porteiras: 

I - Impastos sobre: 

a) Services de Qualquer Natureza (ISS); 

b) a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

c) a Transmissao de Bens Im6veis e Direitos a eles Relativos (ITBI). 
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11 - Taxas decorrentes: 

a) do exercicio regular do poder de pollcia: e 

b) da utilizacao, efetiva ou potencial, de services publicos especfficos e 
divisiveis, prestados ao contribuinte ou pastas a sua disposicao, 

III - contribuicoes municipais: 

a) de Melhoria; 

b) para o Custeio do Service de Iluminacao Publica (CJP); 

c) previdenciarra, cobrada dos servidores publicos municipais para o 
custeio do regime pr6prio previdenciario. 

Paragrafo unico. Para os fins deste C6digo entende-se par: 

I - impasto, o tributo cuja obrigacao tern por fato gerador uma situacao 
independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte; 

II - taxa, o tributo que tern como fato gerador o exerdcio regular do poder 
de policia ou a utilizacao efetiva ou potencial de service piiblico especlfico e divisivel, 
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposicao: 

Ill - contribuicao de melhoria, o tributo instituido para fazer face ao custo 
de obras publicas de que decorra valorizacao imobillaria: 

IV - contribuicao de iluminacao publica e o tributo destinado a custear o 
service de iluminacao publica do Municipio: 

V - contribuicao prevldenciaria, aquela cobrada dos servidores publicos 
municipais para fazer face ao custeio do regime pr6prio de previdencia destes servidores. 

Se�ao II 
Da Cornpetencia 

Art SQ. A atribuicao constitucional de cornpetencia tributaria compreende a 
cornpetencia legislativa plena, ressalvadas as limitacoes contidas na Constituicao Federal, 
na Constituicao do Estado e na Lei Organica do Municipio, observado o disposto neste 
C6digo. 

Art 6Q. A cornpetencia tributaria e indelegavel, salvo a atribuicao das 
funcoes de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, atos ou decis6es 
administrativas em materia tributaria conferida por uma pessoa juridica de direito publico 
a outra. 
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§ 1 Q, A atribulcao a que se ref ere o caput deste artigo compreende as 

garantias e os privilegios processuais que competem a pessoa jurfdica de direito publico 
que a conferir. 

§ 2Q. A atribuicao pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral 
da pessoa juridica de direito publico que a tenha conferido. 

§ 32, Nao constitui delegacao de cornpetencia o cometimento, a pessoas de 
direito privado, do encargo ou da funcao de arrecadar tributos. 

Se�ao III 
Das Llmltacoes da Competencia Tributaria 

Subse�ao I 
Das Dlsposicoes Gerais 

Art 72, Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e 
vedado ao Municipio de Porteiras: 

I - instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleca: 

II - cobrar tributos: 

a) em relacao a fatos geradores ocorridos antes do infcio da vigencia 
da lei que os houver instituido ou aumentado; 

b) no mesmo exerclcio financeiro em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos 90 (noventa dias) da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto no inciso II, deste 
artigo. 

Paragrafo unico. A vedacao constante da alinea "b" do inciso II, deste artigo, 
nao se aplica na fixacao da base de calculo do Imposto Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) a que se refere a alinea "b" do inciso I, do art 42, deste C6digo. 

Art. SQ. E vedado ao Municfpio instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontrem em situacao equivalente, proibida qualquer distincao em 
razao de ocupacao profissional ou funcao por eles exercida, independentemente da 
denorninacao juridica dos rendimentos, titulos ou direitos. 

subsecao II 
Das Imunidades 

Art. 9Q. E vedado ao Municfpio instituir impastos sobre: 

1 . 0 patrirndnio, renda ou services da Uniao, dos Estados, do Distrito K Federal e dos Municipios; 
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II - os templos de qualquer cul to; 

Ill - o patrimonlo, renda ou services dos partidos politicos, inclusive suas 
fundacoes, das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituicoes de educacao e de 
assistencia social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos previstos em lei; 

IV - os livros, jornais, peri6dicos e o papel destinado a sua impressao: 

V - fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo 
obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas 
por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os 
contenham, salvo na etapa de replicacao industrial de mldias 6pticas de leitura a laser. 

§ 12. 0 disposto no inciso I deste artigo e extensivo as autarquias e as 
fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder Piiblico, no que se refere ao patrimonio, a 
renda e aos services, vinculados a suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. 

§ 22. As vedacoes do inciso I e do §12, deste artigo, nao se aplicam ao 
patrirnonio, a renda e aos services, relacionados com exploracao de atividades econfimicas 
regidas pelas normas aplicaveis a empreendimentos privados, ou em que haja 
contraprestacao ou pagamento de precos ou tarifas pelo usuario, nem exonera o 
promitente comprador da obrigacao de pagar imposto relativamente ao bem im6vel. 

§ 32, 0 disposto nos incisos II e Ill compreendem somente o patrimonio, a 
renda e os services, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas. 

§ 42, 0 reconhecimento da imunidade de que trata o inciso Ill deste artigo e 
subordinado a observancia dos seguintes requisitos, pelas entidades nele referidas: 

I - nao distribuirem qualquer parcela de seu patrimdnio ou de suas rendas, 
a qualquer titulo; 

II - aplicarem integralmente, no Pais, os seus recursos na manutencao dos 
seus objetivos institucionais; 

Ill - manterem escrituracao de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidao, na forma exigida pela lei. 

Art 10. As disposicoes e os requisitos estabelecidos neste C6digo para gozo 
<la imunidade serao verificados pela Administracao Tributaria, 

§ 12. A imunidade sera reconhecida por ato do Secretario de Financas do 
Municipio, a pedido ou de oflcio, gerando efeitos juridicos somente a partir da data do 
reconhecimento. 

§ 22. Quando a administracao tributaria verificar, em processo regular, o 
descumprimento das condicoes e requisitos para gozo da imunidade de entidade ou 
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instituicao ja autorizada pelo Municipio, o reconhecimento sera suspenso ou cancelado, 
por ato do Secretario de Financas. 

§ 3°. Ocorrendo a suspensao ou cancelamento da imunidade tributaria nos 
termos deste artigo, o sujeito passivo fica obrigado, no prazo e forma estabelecidos em 
regulamento, a recolher os impostos municipais incidentes sobre o seu patrimcnio e 
services, acompanhados de atualizacao monetaria e dos acrescimos morat6rios aphcaveis. 

§ 4Q. 0 sujeito passivo que tiver a aplicacao de sua imunidade suspensa ou 
cancelada podera requerer novamente o seu reconhecimento a partir de 12 de janeiro do 
ano subsequente aquele em que houver ocorrido a suspensao ou cancelamento do 
beneficio. 

§ 52, 0 reconhecimento da imunidade tributaria previsto no § 4° deste 
artigo e condicionado a verificacao do atendimento aos requisitos legais previstos neste 
C6digo, cuja apreciacao sera feita ate o final do ano em que foi protocolado o pedido, 
podendo ser novamente reconhecida a partir do exercicio seguinte. 

§ 6°. 0 reconhecimento da imunidade a que se refere este artigo nao 
desobriga o sujeito passivo do cumprimento das demais obrigacoes tributarias previstas 
na leglslacao, 

§ 7°. A adrninistracao tributaria podera exigir, para reconhecimento da 
imunidade das instituicces de asslstencia social a que se refere o inciso III do art. 9°, desta 
Secao, certificado de entidade de fins filantr6picos emitido pelo Conselho Nacional de 
Assistencia Social (CNAS). 

Art. 11. Cessa a imunidade para as pessoas jurfdicas de direito publico ou 
privado em relacao aos im6veis prometidos a venda, desde o momenta em que se 
constituir o neg6cio juridico. 

Paragrafo unico - Nos casos de transferencia de domlnio ou de posse de 
im6vel, pertencente as entidades referidas neste artigo, o tributo recaira sobre o 
promitente comprador, enfiteuta, fiduciario, usuario, usufrutuario, comodatario, 
concessionario, perrnissionario, superficiario ou possuidor a qualquer titulo. 

TfTULO II 
DA LEGISLA<:AO TRIBUT ARIA 

CAPfTULOI 
DAS DISPOSI<:OES GERAIS 

S�ao Unica 
Das Normas Tributarias e das Regras Gerais 

Art. 12. A expressao legislacao tributarla compreende as leis 
complementares, as leis ordinarias, os decretos e as normas complementares que versem, 
no todo ou em parte, sob re tributos e relacoes juridicas a eles pertinentes. 

Art 13. Somente a lei pode estabelecer: 
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I - a instituicao, extincao, majoracao ou reducao de tributos; 

II - a definicao do fato gerador da obrigacao tributaria principal e do seu 
sujeito passivo; 

III - a fixacao de aliquota do tributo e da sua base de calculo: 

IV - a corninacao de penalidades para as acoes ou omissdes contrarias a 
seus dispositivos, ou para outras infracoes nela definidas; 

V - a atribuicao de responsabilidade trlbutaria a terceiros; 

' 
' 
' \ 
' 

VI - as hipoteses de exclusao, suspensao e extincao de creditos tributarlos e 
de dispensa ou reducao de penalidades. 

Paragrafo unico. Nao constitui majoracao de tributo, para os fins do 
disposto no inciso I deste artigo, a atualizacao do valor rnonetario da respectiva base de 
calculo ou do pr6prio tributo. 

Art 14. 0 conteudo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em 
funcao das quais sejam expedidos, com observancia das regras de interpretacao 
estabelecidas neste C6digo e na leglslacao pertinente. 

I - os atos normativos expedidos pela autoridade administrativa; 

Art. 15. Sao normas complementares das leis complernentares, leis 
ordinarias e dos decretos: 

II - as decisoes dos orgaos singulares de jurisdlcao administrativa, a que a 
lei atribua eficacia normativa; 

§ 12. A observancia das normas referidas neste artigo exclui a imposicao de 
penalidades ea cobranca de juros de mora. 

as praticas reiteradamente observadas pelas autoridades 

IV - os convenios que o Municfpio celebrar com outros entes da Federacao, 
que tenham par objeto a arrecadacao ou a flscalizacao de tributos. 

III 
admin istrativas; 

§ 22. Compete ao Chefe do Poder Executive, Procurador Geral ou o 
Secretario de Fmancas editar as normas complementares a que se refere o inciso I deste 
artigo. 
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CAPiTULO II 
DA VIG£NCIA, APU�AO E INTERPRET A� DA LEGISLA� TRIBUTARIA 

Se�ao I 
Da Vigencia 

Art. 16. A vigencia, no espaco e no tempo, da legislacao tributaria rege-se 
pelas disposicoes legais aplicaveis as normas juridicas em geral, ressalvado as normas 
especificas previstas neste Capitulo. 

§ 12. A legislacao tributaria do Munidpio de Porteiras tern vigencia e 
eficacia dentro de seus limites territoriais. 

§ 22. A legislacao a que se refere este artigo passa a vigorar fora do seu 
territ6rio, nos limites em que lhe reconhecam extraterritorialidade os convenios de que 
participe, ou do que disponha Lei Complementar federal que trate de normas gerais. 

Art 17. Salvo disposicao em contrario, entram em vigor: 

I - na data da sua publicacao, as portarias, as instrucoes normativas e 
outros atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

II - 30 (trinta) dias ap6s a data da sua publicacao, as decisoes dos orgaos 
singulares das instancias administrativas, quanto a seus efeitos normativos; e 

III - na data neles prevista, os convenios que o Municipio celebre com 
outros entes da Federacao. 

Paragrafo unico. Entram em vigor no primeiro dia do exerckio seguinte 
aquele em que ocorra a sua publicacao, observado o disposto na alinea "c", inciso II, do art. 
7°, deste C6digo, os dispositivos de lei que: 

I - instituam ou majorem tributos; e 

II - definam novas hip6teses de incidencia. 

Se�ao II 
Da Apllcacao 

Art 18. A legislacao tributaria aplica-se imediatamente aos fatos geradores 
ocorridos ap6s sua publlcacao e aos fatos geradores pendentes. 

Art 19. A lei aplica-se a ato ou fato preterite: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, exclulda a 
aplicacao de penalidade a infracao dos dispositivos interpretados; 

II - tratando-se de ato nao definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infracao: 
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b) quando lhe co mine penalidade me nos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo da sua pratica. 

Se�ao III 
Da Interpretacao 

Art 20. A lei tributaria nao podera alterar a definicao, o conteudo e o 
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 
implicitamente, pela Constituicao Federal da Republica Federativa do Brasil ou pela Lei 
Organica do Municipio para definir ou limitar a cornpetencia tributaria deste Munidpio. 

Art 21. lnterpreta-se literalmente a legislacao tributaria do Municipio que 
disponha sob re os seguintes fatos: 

I - suspensao do credito tributario: 

II - concessao de isencao ou anistia do credito trlbutario: e 

III - dispensa do cumprimento de obrigacoes tributarias acess6rias. 

Paragrafo unico. A lei tributaria que define infracces, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favoravel ao acusado, em caso de duvida, 
quanta a: 

I - capitulacao legal do fato; 

II - natureza ou as circunstancias materiais do fato, ou a natureza ou 
extensao dos seus efeitos; e 

III - autoria, imputabilidade, ou punibilidade. 

TfTULO III 
DA OBRIGA�AO E DO CREDITO TRIBUT ARIO 

CAPfTULOI 
DA OBRIGA�AO TRIBUTARIA 

Se�ao I 
Das Dlspostcoes Gerais 

Art. 22. A obrigacao tributaria e principal ou acess6ria. 

§ 12. A obrigacao tributaria principal surge com a ocorrencia do fato 
gerador, e tern por objeto o pagamento de tributo de cornpetencia do Municipio ou de 
penalidade pecuniaria e extingue-se juntamente com o credito dela decorrente. 

§ 22• A obrigacao tributaria acess6ria decorre da legislacao tributaria e tern 
por objeto as prestacoes, positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadacao 
ou da fiscalizacao dos tributos . 
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§ 3Q. A obrigacao acess6ria, pelo simples fato da sua inobservancia, 
converte-se em obrigacao principal relativamente a penalidade pecuniaria, persistindo a 
obrigatoriedade de seu cumprimento pelo sujeito passivo. 

Art 23. Ato do Poder Executivo estabelecera as obrigacoes acess6rias e os 
prazos de seu cumprimento, bem coma os modelos de livros, formularios e documentos, 
inclusive eletronicos, para controle, arrecadacao e fiscalizacao dos tributos. 

Sefao II 
Do Fato Gerador 

Subsecao I 
Das Regras Gerais do Fato Gerador 

Art. 24. Diz-se fato gerador da obrlgacao: 

I - principal: a situacao definida em lei coma necessaria e suficiente a sua 
ocorrencia: e 

II - acessona: qualquer situacao que, na forma da legislacao, impoe a 
pratica ou a abstencao de ato que nao configure obrigacao principal. 

§ 12. Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigacao tributaria e 
existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situacao de fato, desde o momenta em que se verifiquem 
as circunstancias materiais necessarias a que produza os efeitos que normalmente lhe sao 
pr6prios; 

II - tratando-se de situacao juridica, desde o momenta em que esteja 
definitivamente constituida, nos termos de direito aplicavel. 

§ 2Q. A legislacao tributaria que disciplina o fato gerador do tributo e 
interpretada abstraindo-se: 

I - da validade juridica dos atos efetivamente praticados pelos 
contribuintes, responsaveis, ou terceiros; 

II - a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; e 

III - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

Subsecao II 
Da Desconslderacao de Ato Jurfdico 

Art. 25. Os atos ou neg6cios juridicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrencia de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos de obrigacao tributarta serao desconsiderados, para fins tributaries, pela 
autoridade administrativa competente, observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Subsecao, 
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§ lQ. 0 disposto neste artigo nao inclui atos e neg6cios juridicos em que se 
verificar a ocorrencia de dolo, fraude ou simulacao, 

§ 2Q. Sao passfveis de desconsideracao os atos ou neg6cios juridicos que 
visem a reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os 
verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da 
obrigacao tributaria, 

§ 3Q. Para a desconsideracao de ato ou neg6cio juridico dever-se-a levar em 
conta, entre outras, a ocorrencia de: 

J - falta de proposito negocial: ou 

II - abuso de forma. 

§ 4Q. Considera-se indicativo de falta de prop6sito negocial a opcao pela 
forma mais complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para 
a pratica de determinado ato. 

§ 52. Para o efeito do disposto no inciso II do § 32, deste artigo, considera-se 
abuso de forma jurldica a pratica de ato ou neg6cio juridico indireto que produza o mesmo 
resultado economico do ato ou neg6cio jurldico dissimulado. 

§ 62. A autoridade fazendaria, ao constatar a dissimulacao do negocio 
[uridico, devera lavrar inforrnacao fiscal circunstanciada do fato e dar ciencia ao acusado 
para que possa, querendo, exercer o direito a ampla defesa e ao contradit6rio, no prazo de 
15 (quinze) dias, em processo administrativo. 

§ 7Q. Ocorrendo contestacao dos fatos descritos na inforrnacao fiscal, sera 
formalizado o processo administrativo, que devera ser apreciado pela autoridade 
competente, hierarquicamente superior a autoridade fazendaria que praticou o ato 
administrativo da desconsideracao. 

§ 82. A autoridade a que se refere o § 62 deste artigo, no prazo de 15 
(quinze) dias, proferira despacho circunstanciado, notificando o sujeito passivo da 
decisao, que podera ser: 

I - favoravel ao sujeito passive, hip6tese em que o processo sera arquivado; 

II - contrario ao sujeito passivo, devendo, neste caso, ser lavrado o 
competente auto de infracao para apuracao do credito tributario devido. 

§ 9Q. 0 auto de infracao a que se refere o inciso II do § 92 deste artigo 
somente devera ser lavrado ap6s transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para 
pagamento espontaneo do credito tributario devido, com os acrescimos legais, quando for 
o caso. 
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§ 10. Na hip6tese de silencio do acusado, no prazo previsto no § 6Q deste 
artigo, a autoridade fazendaria fara constar esta circunstancia e lancara o credito 
tributario relativo ao neg6cio juridico ocultado, com a imposicao das penalidades cabiveis, 
dando-se ciencia ao sujeito passivo para, querendo, exerca seu direito de defesa em 
processo administrativo tributario junto ao 6rgao competente, nos prazos estabelecidos 
pela legislacao, 

§ 11. A legislacao podera estabelecer outros procedimentos e formas 
complementares para aplicacao das disposicoes previstas neste artigo. 

Se�ao III 
Do Sujeito Ativo 

Art 26. 0 Municipio de Porteiras e o sujeito ativo competente para exigir o 
cumprimento das obrigacoes tributarias previstas neste C6digo e na legislacao tributaria 
que venha a ser editada criando novas obrigacoes. 

Se�ao IV 
Do Sujeito Passivo 

Subsecao I 
Das Dlsposicoes Gerais 

Art 27. Sujeito passivo da obrigacao principal ea pessoa fisica, juridica ou a 
esta equiparada, obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria. Paragrafo 
iinico. 0 sujeito passivo da obrlgacao principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relacao pessoal e direta com a situacao que 
constitua o respectivo fato gerador do tributo; 

II - responsavel, quando, sem revestir a condicao de contribuinte, sua 
obrigacao decorra de disposicao expressa de lei. 

Art 28. Sujeito passivo da obrigacao acess6ria e a pessoa natural, jurfdica 
ou a esta equiparada obrigada as prestacoes que constituam o seu objeto. 

Art 29. As convencces particulares, relativas a responsabilidade pelo 
pagamento do credito tributario, nao podem ser opostas a administracao tributaria, para 
modificar a deflnicao legal do sujeito passivo das obrigacoes tributarias correspondentes. 

Subsecao II 
Da Solidariedade 

Art 30. Sao solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situacao que constitua o fato 
gerador da obrigacao principal; e 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
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Paragrafo unico, A solidariedade referida neste artigo nao comporta 
beneficio de ordem. 

Art 31. Sao os seguintes os efeitos da solidariedade: 

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 

II - a isencao ou rernlssao de credito tributario exonera todos os obrigados, 
salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade 
quanto aos demais pelo saldo; e 

III - a interrupcao da prescricao, em favor ou contra um dos obrigados, 
favorece ou prejudica aos demais. 

Subsecao Ill 
Da Capacidade Tributaria 

Art 32. A capacidade tributaria passiva independe: 

I - da capacidade civil das pessoas naturais; 

II - de achar-se a pessoa ffsica sujeita a medidas que importem privacao ou 
limitacao do exercicio de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da adrninistracao 
direta de seus bens ou neg6cios; e 

III - de estar a pessoa juridica regularmente constituida, bastando que 
configure uma unidade economica ou profissional. 

Subsecao IV 
Do Domidlio Tributario 

Art 33. 0 sujeito passivo regularmente inscrito goza da liberdade de eleger 
o seu domicilio tributario, assim entendido o lugar onde desenvolve sua atividade, 
responde e pratica os demais atos que constituam ou possam vir a constituir obrigacao 
tributaria. 

§ 1Q. Na falta de eleicao pelo sujeito passivo, de seu domicilio trtbutarlo, a 
administracao tributaria considera como tal: 

I - quanto as pessoas fisicas, a sua residencia habitual, ou, sendo esta 
incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; 

II - quanto as pessoas juridicas de direito privado ou as firmas individuais, 
o lugar da sua sede, ou, em relacao aos atos ou fatos que derem origem a obrigacao, o de 
cada estabelecimento; e 

III - quanto as pessoas juridicas de direito publico, qualquer de suas 
reparticoes situadas no territ6rio deste Municipio. 
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§ 2Q. Quando nao couber a aplicacao das regras fixadas em qualquer dos 
Incises deste artigo, considerar-se-a, para os efeitos Iegais, como dornicllio trfbutario do 
sujeito passivo o lugar da situacao dos bens ou da ocorrencia dos atos ou fatos que deram 
origem a obrigacao tributaria. 

§ 3Q. A autoridade administrativa pode recusar o dornicilio eleito quando 
impossibilite ou dificulte a arrecadacao ou a fiscalizacao do tributo, aplicando-se a regra 
do § 12 deste artigo. 

Se�ao V 
Da Responsabilidade Trlbutarla 

Subsecao I 
Da Disposi�ao Geral 

Art 34. Sem prejufzo da responsabilidade prevista nesta Secao, serao 
definidos para cada tributo os responsaveis tributaries de acordo com suas 
peculiaridades. 

§ 12. A responsabilidade prevista neste C6digo alcanca todas as pessoas, 
ffsicas, juridicas ou a estas equiparadas, ainda que amparadas por imunidade ou isencao 
tributarias. 

§ 2Q. Aplica-se, tambern, a responsabilidade de que trata o caput deste 
artigo, ao recolhimento integral de multas, outros acrescirnos legais e ao cumprimento das 
obrigacoes acess6rias, quando for o caso. 

Subsecao II 
Responsabilidade dos Sucessores 

Art. 35. Os creditos tributaries relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o dominio util ou a posse de bens im6veis, e, bem assim, os relativos a taxas 
pela prestacao de services referentes a tais bens, ou a contribuicoes, subrogam-se na 
pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do titulo a prova de sua quitacao. 

Paragrafo unico. Ocorrendo arrernatacao em hasta publica, a sub-rogacao a 
que se refere este artigo ocorre sobre o respectivo preco. 

Art 36. 0 disposto nesta Subsecao aplica-se aos creditos tributaries 
definitivamente constituidos ou em curso de constituicao a data dos atos nela referidos e 
aos constituidos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigacces 
tributarias cujos fatos geradores ten ham ocorrido ate a referida data. 

Art. 37. Sao pessoalmente responsaveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos creditos tributaries originartos de 
tributos relativos aos bens adquiridos ou remitidos; 
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II - o sucessor a qualquer titulo e o conjuge meeiro, pelos tributos devidos 
pelo de cujus ate a data da partilha ou adjudicacao, limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhao do legado ou da meacao: e 

III - o esp61io, pelos tributos devidos pelo de cujus ate a data da abertura da 
sucessao. 

Art 38. A pessoa juridica de direito privado que resultar de fusao, 
transforrnacao ou incorporacao de outra ou em outra e responsavel pelos tributos devidos 
ate a data do ato pelas pessoas juridicas de direito privado fusionadas, transformadas ou 
incorporadas. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se inclusive aos casos de 
extincao de pessoas juridicas de direito privado, quando a exploracao da respectiva 
atividade seja continuada por qualquer s6cio remanescente, ou seu esp6lio, sob a mesma 
ou outra razao social, ou sob firma individual. 

Art 39. A pessoa ffsica ou juridica de direito privado que adquirir de outra, 
por qualquer titulo, fundo de comercio ou estabelecimento comercial, industrial ou 
profissional e continuar a respectiva exploracao, sob a mesma ou outra razao social ou sob 
firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento 
adquirido, devidos ate a data do respectivo ato de aquisicao: 

I - integralmente, se o alienante cessar a exploracao do comercio, industrla 
ou atividade anteriormente desenvolvida; e 

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploracao ou 
iniciar dentro de 6 (seis) meses a contar da data da alienacao, nova atividade no mesmo ou 
em outro ramo de cornercio, Industria ou profissao. 

§ 1 Q, 0 disposto no caput deste artigo nao se aplica na hip6tese de alienacao 
judicial: 

I - em processo de falencia: e 

II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperacao 
judicial. 

§ 22. Nao se aplica o disposto no§ 12 deste artigo quando o adquirente for: 

I - socio da sociedade falida ou em recuperacao judicial, ou sociedade 
controlada pelo devedor falido ou em recuperacao judicial; 

II - parente, em linha reta ou colateral ate o 4° (quarto) grau, consanguineo 
ou afim, do devedor falido ou em recuperacao judicial ou de qualquer de seus s6cios; ou 

III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperacao 
judicial, com o objetivo de fraudar a sucessao tributaria. 
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Art 40. 0 disposto nesta Subsecao aplica-se aos creditos tributarios 
deflnitivamente constituidos ou em curso de constituicao a data dos atos nela referidos e 
aos constituidos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a fatos geradores 
de obrigacoes tributarias ocorridos ate a referida data. 

Subsecao III 
Responsabilidade de Terceiros 

Art 41. Nos casos de impossibilidade de exigencia do cumprimento da 
obrigacao principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em 
que intervierem ou pelas ornissoes de que forem responsaveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos par seus tutelados ou 
curatelados; 

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por 
estes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo esp6lio; 

V - o sindico, o cornissario e o administrador judicial, pelos tributos devidos 
pela massa falida, pelo concordatario e o devedor em recuperacao judicial; 

VI - os tabeliaes, escrivaes e demais serventuarios de oficio, pelos tributos 
devidos sabre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razao do seu offcio; e 

VII - os s6cios, no caso de liquidacao de sociedade de pessoas. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo s6 se aplica, em materia de 
penalidades, aquelas de carater morat6rio. 

Subsecao IV 
Responsabilidade Pessoa) 

Art. 42. Sao pessoalmente responsaveis pelos creditos correspondentes a 
obrigacoes tributarias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infracao 
de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no art. 41, deste C6digo; 

II - os rnandatartos, prepostos e empregados; e 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas juridicas de direito 
privado. 

' 
' 

' 
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Subsecao V 
Responsabilidade por Infracoes 

Art. 43. A responsabilidade por infracoes da legislacao tributaria independe 
da intencao do agente ou do responsavel e da efetividade, natureza e extensao dos efeitos 
do ato por ele praticado. 

Art. 44. A responsabilidade e pessoal ao agente: 

I - quanto as infracoes definidas em lei como crimes ou contravencoes, 
salvo quando praticadas no exercfcio regular de adrninistracao, mandato, funcao, cargo ou 
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quern de direito; 

elementar; 

especifico: 

II - quanto as infracoes em cuja definicao o dolo especffico do agente seja 

III - quanto as infracoes que decorram direta e exclusivamente de dolo 

a) das pessoas referidas no art. 41, desta Lei Complementar, contra aquelas 
por quern respondem; 

) 

) 

b) dos mandatarios, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, 
preponentes ou empregadores; ou 

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas juridicas de direito 
privado, contra estas. 

Subsecao VI 
Da Denunela Espontanea 

Art 45. A responsabilidade por infracoes e exclulda pela demincia 
espontanea da infracao, nos seguintes casos: 

I - quando acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 
dos encargos morat6rios; ou 

II - quando ocorrer o recolhimento do valor arbitrado pela autoridade 
competente nos casos em que o montante do credito trfbutario dependa de posterior 
apuracao, sendo a providencia requerida, antecipadamente, pelo sujeito passivo. 

Paragrafo unico, Nao se considera espontanea a demincia apresentada ap6s 
o inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalizacao definidas pela 
legislacao, relacionadas com a infracao, 
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CAPITULO II 
DO CREDITO TRIBUT J\RIO 

Se�ao I 
Das Dlsposicoes Gerais 

Art 46. 0 credito tributario regularmente constitufdo somente se modifica 
ou extingue, ou tern a sua exigibilidade suspensa ou excluida, nos casos previstos neste 
C6digo, fora dos quais nao podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 
funcional, na forma da lei, a sua efetivacao ou as respectivas garantias. 

§ 1 °. Considera-se credito tributario o valor correspondente a tributo, 
multa e juros morat6rios, penalidades pecuniarias e atualizacao monetaria. 

§ 2°. A multa, os acrescimos morat6rios ea atualizacao monetaria previstas 
no paragrafo anterior sao decorrentes do descumprimento da obrigacao tributaria. 

Art 47. Qualquer beneffcio ou incentivo fiscal que tenha por objeto rnateria 
tributaria, somente podera ser concedido pelo fisco municipal atraves de lei especffica, nos 
termos do§ 6° do art. 150, da Constituicao Federal. 

Paragrafo unico. Fora dos casos previstos neste artigo, a efetivacao ou as 
garantias do credito tributario nao podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 
funcional, na forma estabelecida em lei. 

Se�ao II 
Da Constituicao do Credito Tributario 

Subsecao I 
Do Lancamento 

Art. 48. Compete privativamente a autoridade administrativa municipal 
constituir o credito tributario pelo lancarnento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrencia do fato gerador da obrlgacao 
correspondente, determinar a materia tributavel, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, quando for o caso, aplicar a penalidade cabfvel. 

§ 1 Q, A atividade administrativa de lancamento e vinculada e obrigat6ria, 
sob pena de responsabilidade funcional. 

§ 2°. 0 lancarnento do credito tributarlo a que se ref ere o caput deste artigo 
e de competencia privativa dos ocupantes de cargos efetivos com cornpetencla para tal e 
em efetivo exercicio na Secretaria de Financas e/ou do Procurador Geral, por ocasiao do 
desenvolvimento da acao fiscal, nos termos previstos na legislacao, 

§ 3Q. Formaliza-se a exigencia do credito tributario pela intimacao do 
lancamento regularmente feita ao sujeito passivo, seu mandatario ou preposto, nas formas 
previstas neste C6digo, e, quando for ocaso, em Iegislacao complementar. 
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Art 49. 0 lancarnento reporta-se a data da ocorrencia do fato gerador da 
obrigacao e rege-se pela lei entao vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada. 

Paragrafo (mica. Aplica-se ao lancarnento a legislacao que, posteriormente 
a ocorrencia do fato gerador da obrigacao, tenha: 

I - instituido novas criterios de apuracao ou processos de fiscalizacao: 

II - ampliado os poderes de investigacao dos agentes do Fisco; ou 

III · outorgado ao credito tnbutario maiores garantias ou privilegios, exceto 
para o efeito de atribuir responsabilidade tributaria a terceiros. 

Art 50. 0 lancarnento regularmente notificado ao sujeito passivo s6 pode 
ser alterado em virtude de: 

I - impugnacao ou recurso do sujeito passivo em processo administrativo 
tributario: ou 

II - iniciativa de offcio da autoridade administrativa, nos casos previstos no 
art 54, deste C6digo ou em lei superveniente . 

Art. 51. Considera-se o sujeito passivo notificado do lancamento ou de 
qualquer alteracao que ocorra posteriormente, atraves de: 

I · notiflcacao pessoal; 

II - remessa par carta, com Aviso de Recebimento (AR); 

III · cornunicacao feita por correio eletronico ou em domicilio tributario, 
conforme definido em regulamento; ou 

IV · publicacao no 6rgao de imprensa oficiaI do Municipio ou afixacao da 
notiflcacao em local publico, como dispuser a legislacao. 

§ 1 °. Na impossibilidade de se localizar o sujeito passivo ou de se efetivar a 
notificacao par outra forma prevista na legislacao, esta devera ser feita na forma prevista 
no inciso IV, deste artigo. 

§ 2°. Considera-se feita a notiflcacao, na recusa do sujeito passivo ou seu 
representante em receber a cornunicacao do lancarnento, com a assinatura da autoridade 
fazendaria ea certiflcacao dessa circunstancla no respectivo documento. 

Subsecao II 
Das Modalidades de Lancamento 

Art. 52. O lancarnento e efetuado: 
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I - com base em declaracao do sujeito passivo ou de seu representante 
legal; 

II - de oficio, nos casos previstos neste C6digo; e 

Ill - por hornologacao. 

Art. 53. Far-se-a o lancamento com base na declaracao do sujeito passivo, 
quando este prestar a autoridade administrativa informacoes sobre a materia de fato, 
indispensavets a efetivacao do lancarnento. 

§ 1 °. A retificacao da declaracao por iniciativa do pr6prio declarante, 
quando vise reduzir ou excluir tributo, s6 e admissivel mediante cornprovacao do erro em 
que se funde. 

§ 2°. Os erros contidos na declaracao e apuraveis pelo seu exame serao 
retificados, de oflcio, pela autoridade administrativa a que competir a revisao daquela. 

§ 3°. Quando o calculo do tributo tenha por base, ou tome em conslderacao, 
o valor ou o preco de hens, direitos, services ou atos juridicos, a autoridade lancadora, 
arbitrara aquele valor ou preco, sempre que sejam omissos ou nao merecarn fe as 
declaracoes ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito 
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestacao, 
avaliacao contradit6ria, administrativa ou judicial. 

Art. 54. 0 lancamento e revisto e efetuado de oflcio pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 

I - quando assim a lei o determine; 

II - quando a declaracao nao seja prestada por quern de direito, no prazo e 
na forma estabelecida por este C6digo; 

Ill - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaracao, nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo, ao pedido de 
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a presta-lo ou nao 
preste a informacao satisfatoriamente, a juizo daquela autoridade; 

IV - quando se comprove falsidade, erro ou ornissao quanto a qualquer 
elemento definido na legislacao tributaria como sendo de declaracao obrigat6ria; 

V - quando se comprove acao ou ornissao do sujeito passivo ou de terceiro 
legalmente obrigado, que conceda Iugar a aplicacao de penalidade pecuniaria; 

Vl - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio 
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulacao: 

VII - quando deva ser apreciado fato nao conhecido ou nao provado quando 
do lancamento anterior; 
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VIII - quando se comprove que no lancarnento anterior ocorreu fraude ou 
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissao, pela mesma autoridade, de ato ou 
formalidade essencial; e 

IX - quando se comprove que no lancarnento anterior ocorreu erro na 

apreciacao dos fatos ou na aplicacao da lei. 

Art. 55. 0 lancamento por hornologacao, que ocorre quanto aos impostos 

cuja legislacao atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem previo 
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a 
homologa 

§ lQ. 0 pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o credlto, sob condicao resolut6ria da ulterior hornologacao ao lancamento. 

§ 2Q. Nao influem sobre a obrigacao tributaria quaisquer atos anteriores a 
homclogacao, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a exnncao total ou 
parcial do credito. 

§ 3Q. Os atos a que se refere o paragrafo anterior serao, porem, 
considerados na apuracao de credito tributario porventura devido e, sendo o caso, na 
imposicao de penalidade, ou sua graduacao, 

§ 42. O prazo para hornologacao, de forma expressa, sera de 5 (cinco) anos, 
a contar da ocorrencia do fato gerador. 

§ SQ, Expirado o prazo a que se refere o § 42, deste artigo, sem que a 
adrninistracao tributaria se tenha pronunciado, considera-se homologado o lancarnento e 
definitivamente extinto o credito, salvo se comprovada a ocorrencia de dolo, fraude ou 
simulacao, 

Se�ao III 
Da Suspensao do Credito Tributario 

Subsecao I 
Das Disposlcoes Gerais 

Art 56. Suspendem a exigibilidade do credito trlbutario: 

I - o deposito do seu montante integral; 

II - as impugnacoes e os recursos, nos termos do processo administrativo 
trlbutario: 

. ...._ 

judicial; 
III - a concessao de medida liminar ou de tutela antecipada, em acao 

IV - a concessao de medida liminar em mandado de seguranca: 

� 
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V - o parcelamento; e 

VI - a morat6ria. 

§ 1Q. 0 disposto neste artigo nao dispensa o cumprimento das obrigacoes 
acess6rias dependentes da obrigacao principal cujo credito tributario seja suspenso, ou 
dela consequentes. 

§ 2Q. A situacao prevista no inciso III deste artigo, nao impede a 
constituicao do credito tributario como elemento impeditivo da decadencia, 

§ 3Q. Os servidores municipais competentes, sob pena de responsabilidade, 
adotarao providenctas e praticarao os atos que forem necessaries para a suspensao da 
exigibilidade do credito tributario. 

Subsecao II 
Da Morat6ria 

Art 57. A lei especifica que conceder a moratoria em carater geral ou 
individual definira, obrigatoriamente, sem prejuizo de outros requisitos: 

I - o prazo de duracao do beneficio fiscal; 

II - as condicces da concessao: 

III - os tributos a que se aplica; 

IV - o periodo cujos fatos geradores serao alcancados pelo beneflcio: e 

V - a forma de concessao, por despacho da autoridade competente, se 
concedida em carater individual. 

§ 1Q. Salvo disposicao de lei em contrario, a morat6ria somente abrange os 
creditos definitivamente constituidos a data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo 
lancarnento ja tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito 
passivo. 

§ 2Q. A morat6ria nao aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulacao do 
sujeito passivo ou do terceiro em beneficio daquele. 

Art 58. A concessao da morat6ria, em carater individual, nao gera direito 
adquirido e sera revogada, de oficio, sempre que se apurar que o beneficiado nao satisfez 
ou deixou de satisfazer as condicoes ou nao cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos 
para concessao do favor, cobrando-se o credito acrescido de juros e atualizacao monetaria: 

I - com imposicao de penalidade cabivel, nos casos de dolo ou slmulacao do 
beneficiado ou de terceiro em beneficio daquele; e 

II - sem imposicao de penalidade, nos demais casos. 4Y 
Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 - Porteiras - CE 

PABX: (88)3557-1254/1230/1242 -FAX: (88) 3557.1253 
E-mail: gapreporteiras(alymail.com 



-, 

"'\ 

' 
' 

§ 12. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessao 
da morat6ria e sua revogacao, nao sera computado para efeito da prescricao do direito a 
cobranca do credito, 

§ 22. No caso do inciso II deste artigo, a revogacao s6 pode ocorrer antes de 
prescrito o referido direito. 

Subsecao III 
Do Parcelamento 

Art 59. 0 parcelamento sera concedido nas condicoes estabelecidas neste 
C6digo ou em lei especffica. 

§ 12. 0 parcelamento do credito tributario nao exclui a incidencia dos 
encargos morat6rios, e, quando for o caso, honoraries advocaticios. 

§ 22. A adrninistracao tributaria ao conceder parcelamento, fica autorizada 
a emitir boletos de cobranca bancaria para efeito de pagamento das parcelas. 

§ 32, 0 credito tributarlo em execucao judicial podera ser parcelado, 
atendidas as condicoes economico-flnanceiras do sujeito passivo. 

§ 42, A criterio da administracao tributaria podera ser concedido ao sujeito 
passivo, mais de um parcelamento simultaneamente. 

§ 52. 0 parcelamento do credito tributario nao podera ser superior a 36 
(trinta e seis) prestacoes mensais, fixando o valor da parcela minima em dez (10) UFIRMs. 

§ 62 - 0 valo da parcela sera atualizada monetariamente na data do 
pagamento, utilizando o f ndice Geral de Precos ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 
juros de mora equivalente a 1 % (um por cento) ao mes. 

Art. 60. A concessao de parcelamento nao gera direito adquirido e sera 
revogado de offcio, sempre que se verifique que o sujeito passivo nao satisfazia ou deixou 
de satisfazer as condicces ou nao cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a 
concessao do mesmo, cobrando-se o credito tributario acrescido de juros de mora: 

r - com irnposicao da penalidade cabfvel, nos casos de dolo, fraude ou 
sirnulacao: 

II - sem irnposicao de penalidade, nos demais casos. 

Paragrafo unico. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a 
concessao do parcelamento e sua revogacao nao se computa para efeito da prescricao do 
direito a cobranca do credito e no caso do inciso II deste artigo, a revogacao s6 pode 
ocorrer antes de prescrito o referido direito. 
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subsecao IV 
Do Depesito 

Art. 61. 0 sujeito passivo podera efetuar o dep6sito do montante integral 
ou parcial da exigencia tributaria, para atribuir efeito suspensivo a qualquer outro ato por 
ele impetrado, administrativa ou judicialmente, visando a modificacao, extincao ou 
exclusao total ou parcial do credito tributario, 

§ 12. A leglslacao disciplinara os procedimentos necessaries a efetivacao do 
dep6sito, podendo estabelecer a exigencia de dep6sito previo em quaisquer circunstancias 
nas quais se fizer necessario resguardar os interesses do Pisco. 

§ 22. Considerar-se-a suspensa a exigibilidade do credito trlbutario, a partir 
da data da efetivacao do dep6sito a conta do Tesouro Municipal. 

§ 32. Cabe ao sujeito passivo, por ocasiao da efetivacao do dep6sito, 
especificar qua! o credito tributario ou a sua parcela, quando este for exigido em 
prestacoes, sera por ele abrangido. 

§ 42• A efetivacao do dep6sito somente importa em suspensao da 
exigibilidade do credito tributario, da parcela correspondente ao valor depositado. 
Subsecao V Da Cessacao do Efeito Suspensivo 

Art. 62. Cessam os efeitos suspensivos relacionados com a exigibilidade do 
credito tributario: 

I - pela extincao ou exclusao do credito tnbutario, por qualquer das formas 
previstas neste C6digo; 

II - pela decisao adrninistrativa desfavoravel ao sujeito passivo, no todo ou 
em parte; e 

III - pela cassacao da medida liminar concedida em mandado de seguranca 
ou de liminar ou antecipacao de tutela em outras especies de acao judicial. 

Paragrafo unico, Cessados os efeitos da suspensao, a adrninistracao 
tributaria prosseguira na pratica dos atos que estavam paralisados pelo efeito suspensivo 
ou iniciara a pratica de outros, necessarios a consecucao da atividade administrativa. 

Se�ao IV 
Da Extin�ao do Credito Tributario 

Subsecao I 
Das Modalidades 

Art 63. Extinguem o credito tributario: 

I - o pagamento; 

II - a cornpensacao: 
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III - a transacao: 

IV - rernissao: 

V - a prescricao ea decadencia: 

VI - a conversao de dep6sito em renda; 

VII - o pagamento antecipado ea hornologacao do lancarnento: 

VIII - a consignacao em pagamento; 

IX - a decisao administrativa irreforrnavel: 

X - a decisao judicial passada em julgado; e 

XI - a dacao em pagamento em bens im6veis, na forma e condicoes 
estabelecidas em lei que trate da materia. 

§ 12. Os efeitos da extincao total ou parcial do credito trlbutario ficam 
sujeitos a ulterior verificacao da regularidade da sua constitulcao, observado 
especialmente o disposto no art SS, deste C6digo. 

§ 2Q. A decisao a que se refere o inciso IX, deste artigo, considera-se 
definitiva, quando nao mais possa ser objeto de apreciacao no ambito administrativo. 

Subsecao II 
Do Pagamento 

Art 64. A legislacao trlbutaria fixara os prazos e a forma de pagamento dos 
tributos municipais, podendo, inclusive, conceder, conforme o caso, descontos pela 
antecipacao, nas condicoes que estabeleca, 

§ 1Q. Ressalvados os casos expressos neste C6digo, o desconto previsto 
neste artigo nao podera exceder a 10% (dez por cento) do valor do credito tributario, 

§ 2Q. Na hip6tese de nao ser fixado prazo para pagamento do credito 
tributario, este sera o 10° ( decimo) dia do mes subsequente a ocorrencia do fato gerador. 

§ 3Q. Os valores dedarados pelo sujeito passivo e nao pagos nos prazos 
fixados, serao objeto de inscricao como Divida Ativa do Municipio, independentemente da 
realizacao de procedimento fiscal. 

§ 4Q. A imposicao de penalidade nao Hide o pagamento integral do credito. 

Art 65. 0 pagamento de um credito nao importa em presuncao de 
pagamento: 
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I - quando parcial, das prestacoes em que se decomponha; ou 

II - quando total, de outros creditos referentes ao mesmo ou a outros 
tributos. 

Subsecao III 
Do Pagamento Indevido 

Art 66. 0 sujeito passivo tern direito a restituicao total ou parcial do 
tributo, seja qua! for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos: 

I - cobranca ou pagamento espontaneo de tributo indevido ou maior que o 
devido em face da legislacao tributaria aplicavel, da natureza ou circunstancias materials 
do fato gerador efetivamente ocorrido; 

II - erro na eleicao do sujeito passivo, no calculo do montante do credito 
tributario ou na elaboracao ou conferencia de qualquer documento relativo ao pagamento; 
OU 

III - reforma, anulacao, revogacao ou rescrsao de decisao condenat6ria. 
Paragrafo unico. A restituicao do tributo a que se refere este artigo devera ser atualizada 
nos termos do art. 70, deste C6digo. 

Art 67. 0 direito de pleitear a restituicao extingue-se com o decurso do 
prazo de 5 (cinco) anos, contados: 

I - nas hip6teses dos incisos I e II do art 66, da data da extincao do credito 
tributario e no caso de tributo sujeito a lancarnento por hornologacao, do momenta do 
pagamento antecipado; 

II - na hip6tese do inciso III do art 66, da data em que se tornar definitiva a 
decisao administrativa ou passar em julgado a decisao judicial que tenha reformado, 
anulado, revogado ou rescindido a decisao condenat6ria. 

Subsecao IV 
Dos encargos morat6rios e da atualizacao monetaria 

Art. 68. 0 creditc tributario referente a qualquer dos tributos pago fora dos 
prazos estabelecidos na legislacao ficara sujeito a juros de mora de 1 % (um por cento) ao 
mes ou fracao, a partir do primeiro dia do mes subsequente ao vencimento. 

Art 69. Os tributos nao pagos ate o vencimento serao acrescidos de multa 
morat6ria de 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) do valor devido, por dia de atraso, 
no caso de pagamento espontaneo, limitada a 20% (vinte por cento). 

§ 12. 0 disposto nos arts. 68 e 69 deste C6digo aplica-se, inclusive, as 
hip6teses de pagamento parcelado dos tributos, exceto o lPTU do exerdcio vigente, desde 
que as parcelas sejam pagas nos prazos. 
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§ 2Q. A interposicao de acao judicial favorecida com media liminar 
interrompe a incidencia de multa de mora desde a concessao da medida judicial ate 30 
(trinta) dias ap6s a data da publicacao da decisao judicial que considerar devido o tributo. 

Art 70. Todos os valores determinados neste C6digo, inclusive o de 
creditos tributaries decorrentes de tributos fixos, serao atualizados no primeiro dia do 
mes de janeiro de cada exercicio orcamentario, ten do como base a variacao do f ndice Geral 
de Precos ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devidamente apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), acumulado nos ultimas 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores a atualizacao ou qualquer outro fndice que venha substitui-lo. 

Subsecao V 
Da Compensacao 

Art 71. A cornpensacao sera efetuada nas condlcoes estabelecidas neste 
C6digo e em lei especffica, editada para essa finalidade. 

Art. 72. 0 Secretario de Financas, atendendo ao interesse e a conveniencia 
do Municipio, podera autorizar, atraves de despacho fundamentado, a cornpensacao de 
credito tributario com credito Iiquido e certo, vencido ou vincendo, do sujeito passivo 
contra a Fazenda Municipal, mediante estipulacao de condicoes e garantias para cada caso. 

§ 1 °. No caso de restituicao de pagamento indevido de tributos, a 
cornpensacao podera ser efetuada de forma direta, entre creditos tributaries decorrentes 
de impostos da mesma especie ou de especies distintas. 

§ 2°. Os creditos do sujeito passivo a serem compensados serao atualizados 
para a data da cornpensacao pelo mesmo Indice utilizado para atualizacao dos creditos 
tributarios. 

§ 3°. Os creditos tributarios a serem compensados deverao ser acrescidos 
de juros e multa de mora, caso encontrem-se com o pagamento atrasado. 

§ 4°. Sendo vincendo o credito do sujeito passivo, para os efeitos deste 
artigo, na apuracao do seu montante, serao descontados juros de 1 % ( um por cento) ao 
mes, pelo tempo a decorrer entre a data da cornpensacao ea do vencimento. 

Art 73. f: vedada a cornpensacao mediante o aproveitamento de credito 
tributario decorrente de tributo objeto de contestacao judicial, pelo sujeito passivo, antes 
do transito em julgado da respectiva decisao judicial. 

Paragrafo unico, Na ausencia de lei especffica, a cornpensacao a que se 
refere esta Subsecao podera ser disciplinada por regulamento. 

Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000- Porteiras - C 
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 -FAX: (88) 3557.1253 

E-mail: gapreporteiras@ymail.com 



---- 

' ' 

\ 

Subsecao VI 
Da Transacao 

Art. 74. Lei especffica podera autorizar a transacao de credito tributario em 
execucao fiscal, que importe em terrninacao de litigio e sua consequente extincao, 
mediante concessoes rmituas, quando: 

I - a incidencia do tributo for materia controvertida; 

II - ocorrer conflito de cornpetencia com outras pessoas de direito publico 
interno; 

Jll - tiver por objeto materia de interesse publico relevante. 

§ 12. A autorizacao da transacao sera precedida de parecer tecnico exarado 
pela adrninistracao tributaria do Municipio. 

§ 22. A transacao de que trata este artigo nao podera importar em reducao 

superior a 50% (cinquenta por cento) do credito trlbutario total ajuizado e devera ser 
sempre homologada judicialmente. 

§ 32, 0 Procurador Geral do Municfpio realizara a transacao de credito 
tributario na forma estabelecida por lei. 

subsecao VII 
Da Remissao 

Art. 75. A adrninistracao tributaria, mediante lei especffica, podera 
conceder rernissao total ou parcial de credito tributario, observando: 

I - a situacao econemica do sujeito passivo; 

II - o erro ou ignorancia escusaveis do sujeito passivo, quanta a materia de 
fato; 

III - a diminuta importancia do credito tributario: e 

IV - as consideracoes de equidade, relacionadas com as caracterfsticas 
pessoais ou materiais do caso. 

Art. 76. E facultado ao Chefe do Poder Executivo conceder, par despacho 
fundamentado, rernissao total ou parcial de credito tributario, atendendo: 

I - a situacao economica do sujeito passivo; e 

II - a diminuta irnportancia do credito tributario. 

§ 12. 0 despacho referido neste artigo nao gera direito adquirido e sera 
revogado de oficlo, sempre que se apure que o beneflciarlo nao satisfazia ou deixou de 
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satisfazer as condicoes exigidas, ou nao cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para 
a concessao do favor, cobrando-se o credito tributario com encargos morat6rios e 
atualizacao monetaria, alern de: 

I - imposicao de penalidade, nos casos de dolo ou simulacao do beneficiado, 
ou de terceiro em beneficio daquele; ou 

II - sem imposicao de penalidade nos demais casos. 

§ zg. A cornpetencia a que se refere o caput deste artigo podera ser 
delegada, por ato do Chefe do Poder Executive, ao titular da Pasta Fazendaria ou ao 
Procurador Geral. 

Subsecao VIII 
Da Prescricao e da Decadencia 

' 
\ 
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Art. 77. 0 direito de a admlnistracao tributaria constituir o credito 
trlbutario extingue-se ap6s 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercicio seguinte aquele em que o lancarnento 
poderia ter sido efetuado; ou 

\ 

'""I 

'""I 

II - da data em que se tornar definitiva a decisao que houver anulado, por 
vlcio formal, o lancarnento anteriormente efetuado. 

Paragrafo unico. 0 direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido 
iniciada a constituicao do credito tributario pela notificacao, ao sujeito passive, de 
qualquer medida preparat6ria indispensavel ao lancamento. 

Art. 78. A acao para a cobranca do credito trlbutario prescreve em 5 ( cinco) 
anos, contados da data da sua constituicao definitiva. 

§ 12. A prescricao se interrompe: 

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citacao em execucao fiscal; 

II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; ou 

IV - por qualquer ato inequfvoco ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do debito pelo devedor. 

§ zg. A prescricao pode ser reconhecida de oficio ou a pedido do sujeito 
passivo. 

/ 
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Subsecao IX 
Da Conversao de Dep6sito em Renda 

Art 79. 0 credito tributario se extingue tambern pela conversao em renda, 
de dep6sito em dinheiro, previamente efetuado pelo sujeito passivo. 

Paragrafo unico. Convertido o dep6sito em renda, o saldo porventura 
apurado contra ou a favor do Fisco, sera exigido ou restituido da seguinte forma: 

I - a diferenca a favor da Fazenda Municipal sera exigida atraves de 
notlflcacao publicada ou entregue pessoalmente ao sujeito passivo, na forma e nos prazos 
previstos na legislacao: ou 

II - o saldo a favor do sujeito passivo sera restituldo, de offcio, na forma 
estabelecida para as restituicoes totais ou parciais do credito tributario. 

Se�ao V 
Da Exclusao do Credito Trtbutario 

Subsecao I 
Das Disposicdes Gerais 

Art. 80. Excluem o credito tributario: 

I - a isencao: e 

II - a anistia. 

Paragrafo (mica. A exclusao do credito tnbutario, na forma prevista no 
caput deste artigo, nao dispensa o cumprimento das obrigacoes acess6rias dependentes da 
obrigacao principal cujo credito seja excluldo, ou dela consequente. 

Subsecao II 
Da Isencao 

Art. 81. A isencao, ainda quando prevista em contrato, e sempre decorrente 
de lei especifica que estabeleca as condlcoes e requisitos exigidos para a sua concessao, os 
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duracao. 

§ 12. A concessao de isencao fica condicionada a adimplencia do 
beneffciario com as obrigacoes tributarias principal e acess6rias de sua responsabilidade, 
ate a data da aplicacao do beneficio fiscal ea continuidade do beneficio, a perrnanencia da 
adimplencia com as obrlgacoes tributarias nao abrangidas pela isencao. 

§ 22. A isencao, salvo se concedida par prazo certo ou em funcao de 
determinadas condtcoes, pode ser revogada ou modificada par lei espedfica a qualquer 
tempo. 

Art 82. A isencao, quando nao concedida em carater geral, e efetivada, em 
cada caso, par despacho fundamentado da autoridade administrativa, em requerimento 
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onde o interessado faca prova do preenchimento das condicoes e do cumprimento dos 
requisitos previstos em lei especifica para sua concessao, 

§ 1 Q, A isencao que dependa de reconhecimento pela administracao 
tributaria sera efetivada para os fatos geradores posteriores a data do requerimento, 
sendo vedada a restituicao de valores pagos ou a exclusao de creditos tributa.rios 
referentes a fatos geradores anteriores. 

§ 2Q. 0 despacho referido neste artigo nao gera direito adquirido, 
apllcando-se, quando cabivel, o disposto no art60, deste C6digo. 

Subsecao III 
DaAnistia 

Art. 83. A anistia abrange exclusivamente as infracoes cometidas 
anteriormente a vigencia da lei especifica que a conceder, nao se aplicando: 

I - aos atos qualificados em lei como crime ou contravencao e aos que, 
mesmo sem essa qualificacao, sejam praticados com dolo, fraude ou simulacao pelo sujeito 
passivo ou por terceiro em beneflcio daquele; e 

I! - as infracoes resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas flsicas ou 
juridicas, 

Art. 84. A anistia pode ser concedida: 

I - em carater geral; ou 

I! · limitadamente: 

a) as infracoes da legislacao relativa a determinado tribute: 

b) as infracoes punidas com penalidades pecunlarias ate determinado 
montante, conjugadas ou nao com penalidades de outra natureza; 

c) sob condicao do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a 
conceder. 

Art. 85. A anistia, quando nao concedida em carater geral, e efetivada, em 
cada caso, por despacho fundamentado da autoridade administrativa, em requerimento 
onde o interessado faca prova do preenchimento das condicoes e do cumprimento dos 
requisitos previstos em lei para sua concessao. 

Paragrafo unico. O despacho referido neste artigo nao gera direito 
adquirido, aplicando-se, quando cabivel, o disposto no art. 60, deste C6digo. 
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LIVRO SEGUNDO 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

TITULO I 
DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS 

CAPITULOI 
DO IMPOSTO SOBRE SERVl�OS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) 

Se�ao I 
Do Fato Gerador 

Art 86. 0 Impasto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) tern como 
fato gerador a prestacao, por pessoa flsica ou juridica, domiciliada ou nao no Munidpio de 
Porteiras, dos services relacionados no Anexo I, deste C6digo, conforme previsto na Lei 
Cornplementar nacional nQ 116, de 31 de [ulho de 2003. 

§ lQ. 0 fato gerador do imposto ocorre, ainda que os services nao se 
constituam como atividade preponderante do prestador. 

§ 22. 0 imposto incide tambern sobre: 

I - o service proveniente do exterior do Pais ou cuja prestacao se tenha 
iniciado no exterior do Pais; 

II - os services prestados mediante a utilizacao de bens e services publicos 
explorados economicamente mediante autorizacao, perrnissao ou concessao, com o 
pagamento de tarifa, preco ou pedagio, pelo usuario final do service. 

§ 32, Ressalvadas as excecoes expressas na Jista constante do Anexo I deste 
C6digo, os services nela mencionados ficam sujeitos apenas ao imposto previsto no caput 
deste artigo, ainda que sejam prestados com fornecimento de mercadorias ou com a 
aplicacao de materiais. 

Art 87. Considera-se ocorrido o fato gerador do ISSQN quando o service for 
prestado sob a forma de trabalho pessoal do pr6prio contribuinte, no primeiro dia 
seguinte ao de inicio da atividade e nos exercfcios subsequentes, no primeiro dia de cada 
ano. 

Art 88. A incidencia do impasto independe: 

I - da existencia de estabelecimento fixo; 

II - do cumprimento de quaisquer exigencias legais, regulamentares ou 
administrativas relativas a atividade; 

III - do resultado financeiro ou do pagamento do service prestado no mes; 

IV - da destinacao dos services: ou 

V - da denorninacao dada ao service prestado. 
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XI - da execucao dos servicos de escoramento, contencao de encostas e 
congeneres, no caso dos services descritos no subitem 7.15 da lista constante do Anexo I, 
deste C6digo; 

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos services descritos no subitem 7.16 
da lista constante do Anexo I, deste Codigo: 

XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos services 
descritos no subitem 11.01 da lista constante do Anexo I, deste C6digo; 

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicilio das pessoas vigiados, 
segurados ou monitorados, no caso dos services descritos no subitem 11.02 da Lista 
anexa: 

XV - do armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumacao e guarda do 
bem, no caso dos services descritos no subitem 11.04 da lista constante do Anexo I, deste 
C6digo; 

XVI - da execucao dos services de diversao, Jazer, entretenimento e 
congeneres, no caso dos services descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista 
constante do Anexo I, deste C6digo; 

XVII - do munidpio onde esta sendo executado o transporte, no caso dos 
services descritos pelo item 16 da Jista do Anexo I, deste C6digo; 

XVIII - do estabelecimento do tomador da mao-de-obra ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos services descritos pelo subitem 
17.05 da lista anexa; 

XIX- da feira, exposicao, congresso ou congeners a que se referir o 

planejamento, organizacao e administracao, no caso dos services descritos pelo subitem 
17.10 da lista constante do Anexo I, deste C6digo; 

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviario, ferrovlario ou 
metroviario, no caso dos services descritos pelo item 20 da lista constante do Anexo I, 
deste C6digo. 

XX! - do domicilio do tomador dos services dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09, 
da lista do Anexo I, deste C6digo; 

XXII - do domicilio do tomador do service no caso dos servicos prestados 
pelas administradoras de cartao de credito ou debito e demais descritos no subitem 15.01, 
da lista do Anexo I, deste C6digo; 

XXIII - do domicllio do tomador dos services dos subitens 10.04 e 15.09, 
listados no Anexo I, deste C6digo. 

§ lQ. Ocorrendo a hip6tese dos services a que se refere o subitern 3.03 da 
lista constante do Anexo I, deste Codigo, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
impasto neste Municipio, quando haja extensao de ferrovia, rodovia, pastes, cabos, dutos e 
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condutos de qualquer natureza, objetos de locacao, sublocacao, arrendamento, direito de 
passagem ou permissao de uso, compartilhado ou nao. 

§ 22. No caso dos services a que se refere o subitem 22.01 da lista constante 
do Anexo I, deste C6digo, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste 
Municipio, caso haja extensao de rodovia explorada. 

§ 32, Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto, no local do 
estabelecimento prestador dos services executados em aguas marftimas, excetuados os 
services descritos no subitem 20.02 da lista constante do Anexo I, deste C6digo. 

§ 42_ Na hip6tese de services prestados por administradoras de fundos de 
quaisquer de consorcios, de cartao de credito ou debito, de carteira de clientes, de cheques 
pre-datados e congeneres, o imposto e devido ao Fisco do Municipio de Porteiras. 

Art. 90. Ocorrendo a prestacao de services por prestador domiciliado em 
municipio cuja aliquota do imposto seja inferior aquela estabelecida pelo art 8-A da Lei 
Complementar n° 116, de 2003 ou que goze de beneficios fiscais por ela vedados, o ISSQN 
sera devido a este Munlcipio, calculado na forma prevista neste C6digo. 

Subsecao II 
Estabelecimento prestador 

Art 91. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar servicos, de modo permanente ou temporario, e que 
configure unidade econornica ou profissional, sendo irrelevantes para caracteriza-lo as 
denorninacoes de sede, filial, agencia, posto de atendimento, sucursal, escrit6rio de 
representacao ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

§ 12. Quando a atividade tributavel for exercida em estabelecimentos 
distintos, o imposto sera lancado por estabelecimento. 

§ 22. Para efeito do paragrafo anterior, consideram-se estabelecimentos 
distintos: 

I - os que, embora no mesmo local, pertencarn a diferentes pessoas, fisicas 
ou juridicas; 

II - os que, embora pertencentes a mesma pessoa, fisica ou jurldica, estejam 
situados em locais diversos. 

§ 32. A existencia de estabelecimento prestador que configure unidade 
econdmica ou profissional e indicada pela conjugacao, parcial ou total, dos seguintes 
elementos: 

I - manutencao de pessoal, material, maquinas, instrumentos e 
equipamentos pr6prios ou de terceiros necessaries a execucao dos services: 

II - estrutura organizacional ou administrativa; tf Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 - Porteiras - CE 
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Ill - inscricao nos orgaos previdenciarios: 

IV - indicacao como domicilio fiscal para efeito de outros tributos; 

V - perrnanencia ou anlmo de permanecer no local, para a exploracao 
econorruca de atividade de prestacao de services, exteriorizada, inclusive, atraves da 
indicacao do endereco em impressos, formularios, correspondencias, "site" na internet, 
propaganda ou publicidade, contas de telefone, contas de fornecimento de energia eletrica, 
agua ou gas, em nome do prestador, seu representante ou preposto. 

\ 

§ 4Q Sao, tambern, considerados estabelecimentos prestadores, os locais 
onde forem exercidas as atividades de prestacao de services de diversoes publicas de 
natureza itinerante ou temporaria. 

Se�ao III 
Da nao Incidencia 

Art 92. 0 imposto nao incide sabre: 

I - as exportacoes de services para o exterior do Pafs; 

II - a prestacao de services em relacao de emprego, dos trabalhadores 
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de 
sociedades e fundacoes, bem como dos s6cios-gerentes e dos gerentes-delegados; 

III - o valor intermediado no mercado de titulos e valores mobilianos, o 
valor dos dep6sitos bancarios, o principal, juros e acrescimos morat6rios relativos a 
operacoes de credito realizadas por instituicoes financeiras; e 

IV - o ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas aos 
cooperados. 

Paragrafo unico. Nao se enquadram no disposto no inciso I, deste artigo, os 
servicos desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento 
seja feito por residente no exterior. 

Se�ao IV 
Da Base de Calculo 

Subsecao I 
Das Disposicoes Gerais 

\ 

'\ 

Art 93. A base de calculo do ISSQN e o pres:o do servico. 

§ 1 Q, Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente 
sem quaisquer deducoes, ainda que a titulo de subempreitada, frete, despesa ou impasto, 
exceto os descontos ou abatimentos concedidos, independentemente de obrigacao 
condicional. 
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§ 2Q. Incluem-se na base de calculo do imposto quaisquer valores 
percebidos pela prestacao do service, inclusive os decorrentes de acrescimos contratuais, 
multas ou outros que onerem o preco do service. 

§ 3Q. Os descontos ou abatimentos concedidos sob condicao integram o 
preco do service, quando previamente contratados. 

§ 4Q. Esta sujeito ainda ao ISSQN o fornecimento de mercadorias na 
prestacao de services constantes da lista do Anexo I desta Lei Complementar, salvo as 
excecoes previstas nela pr6pria. 

§ SQ. Quando os services descritos pelo subitem 3.04 da lista constante do 
Anexo I, deste C6digo, forem prestados no territ6rio deste Municipio e tambern no de 
outros municipios, a base de calculo sera proporcional, conforme o caso, da extensao da 
ferrovia, da rodovia, das pontes, dos tuneis, dos dutos e dos condutos de qualquer 
natureza, dos cabos de qualquer natureza, ou ao numero de postes, existentes neste 
Municipio. 

§ 6Q. Nao se inclui na base de calculo do imposto os valores devidos por 
sociedades cooperativas de prestacao de services recebidos dos cooperados a titulo de 
remuneracao dos servicos a eles prestados. 

§ 7Q. Quando a contraprestacao se verificar atraves da troca de services ou 
o seu pagamento for realizado mediante o fornecimento de mercadorias, o preco do 
service para calculo do imposto sera o preco corrente, na praca, desses services ou 
mercadorias. 

Subsecao II 
Da Base de Calculo de Construcao Civil 

Art 94. Quando da prestacao dos services a que se referem os subitens 7.02 
e 7.05 constante do Anexo I, deste C6digo, nao se inclui na base de calculo do ISSQN o 
valor: 

I - dos materiais aplicados no respectivo service: 

II - das subempreitadas, quando o ISSQN houver sido comprovadamente 
pago. 

§ 1Q. Ocorrendo a hip6tese prevista no inciso I do caput deste artigo, caso o 
sujeito passivo nao disponha das notas fiscais relativas aos materiais empregados na 
prestacao dos services. podera ser deduzido do valor total da obra, o percentual de 40% 
( quarenta por cento ), sendo a base de calculo do imposto formada pelo restante dos 
valores. 

§ 2Q. 0 valor dos materiais de que trata o inciso I do caput deste artigo, a 
ser comprovado para efeito de exclusao da base de calculo do imposto, e o constante dos 
documentos fiscais de aquisicao dos produtos ou do seu custo de producao, conforme o g 
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caso, emitidos em name do prestador do service e com a devida identificacao do local da 
prestacao e dos produtos utilizados. 

§ 3Q. A exclusao dos materiais mencionada neste artigo somente podera ser 
feita quando estes se incorporarem direta e definitivamente a obra, perdendo sua 
identidade fisica no ato da incorporacao, nao se aplicando aos gastos com ferramentas, 
equipamentos, combustfveis, materiais de consumo, materiais de instalacao provis6ria e 
refeicoes, 

§ 42, Na hip6tese de a responsabilidade pelo recolhimento do impasto ser 
do contribuinte substituto e nao sendo comprovadas as condicoes para a deducao dos 
valores da base de calculo nos termos previstos neste artigo, a retencao devera ser feita 
sem qualquer deducao. 

§ SQ. Para efeito de definicao da base de calculo do ISSQN - Construcao Civil, 
podera ser utilizado o Custa Unitarlo Basico da Construcao (CUB/m2 ), calculado 
conforme a Lei Federal n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e Norma Tecnica NBR 
12.721:2006, da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), divulgado 
periodicamente pelo Sindicato da lndustria da Construcao Civil do Estado do Ceara. 

Subsecao III 
Da Base de Calculo de Outros Services 

Art 95. A base de calculo do ISSQN incidente sabre os seguintes services 
sera: 

I - no caso de jogos e diversoes publicas, o preco do ingresso, da entrada, da 
adrnissao ou participacao, cobrado do usuario atraves de emissao de bilhetes de ingresso, 
entrada, inclusive fichas ou assemelhadas, cartoes de posse de mesa, convites, cartoes de 
danca, tabelas, cartelas, couvert, ou por qualquer outro sistema; 

II - nos services de dlversoes publicas consistentes no fornecimento de 
musica ao vivo, shows ou espetaculos do genera, prestados em boates, discotecas, 
danceterias, dancings, cafes-concertos e outros da especie, considera-se parte integrante 
do pre�o do ingresso, ainda que cobrado em separado, o valor da cessao de aparelhos ou 
equipamentos fornecidos aos usuarios: 

III - services de ensino particular, composta de: 

a) mensalidades ou anuidades pagas, inclusive as taxas de inscricao ou 
matricula; 

b) da receita oriunda do transporte de alunos; 

c) de outras receitas obtidas, inclusive as decorrentes de acrescimos 
morat6rios. 

Paragrafo unico. Quando se tratar de prestacao de services previstos no 
inciso I, na modalidade de jogos em aparelhos, maquinas ou equipamentos, mediante a 
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venda de fichas ou outra forma de funcionamento, o impasto podera ser pago, a criteria da 
autoridade administrativa, atraves de valor fixo, em razao do numero de aparelhos 
utilizados no estabelecimento. 

Art. 96. Na prestacao dos services de registros publicos, cartorarios e 
notariais constantes do item 21 do Anexo I, deste C6digo, considera-se base de calculo os 
valores dos emolumentos e demais receitas relacionadas a estes services. 

Paragrafo unico. Nao integram a base de calculo, prevista no caput deste 
artigo, os valores recebidos par conta de terceiros, que sejam a estes integralmente 
repassados. 

Art. 97. A base de calculo do ISSQN incidente sabre os services prestados 
par instituicoes financeiras constantes dos subitens do item 15, do Anexo I, destra Lei 
Complementar, sera os valores cobrados a titulo de taxa, tarifa ou preco. 

Art. 98. 0 preco de determinados services podera ser fixado pela 
autoridade competente, da seguinte forma: 

I - em pauta que reflita o preco corrente na praca: 

II - mediante estimativa; ou 

III - par arbitramento, nos casos especificamente previstos. 

Se�ao V 
Do Arbitramento 

Art. 99. Sem prejulzo das penalidades cabfveis, o preco dos services podera 
ser arbitrado conforme os Indices de precos de atividades assemelhadas, nos seguintes 
casos: 

I - o sujeito passivo nao possuir os documentos necessaries a fiscalizacao 
das prestacoes realizadas, principalmente nos casos de perda, extravio ou inutilizacao de 
livros ou documentos fiscais de utilizacao obrigat6ria; 

II - o sujeito passive, depois de intimado, deixar de exibir os documentos 
necessaries a fiscalizacao das operacoes realizadas; 

III - quando os livros ou documentos exibidos pelo sujeito passivo sejam 
omissos ou nao merecarn fe, ou quando nao possibilitem a apuracao da receita, ou, ainda, 
pela inobservancia de formalidades intrfnsecas ou extrfnsecas a eles inerentes; 

IV- existencia de atos qualificados coma crimes ou contravencoes ou, 
mesmo sem essa qualificacao, sejam praticados com dolo, fraude ou simulacao, 
evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passive, ou apurados par 
quaisquer meios diretos ou indiretos; 
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V - nao prestar o sujeito passivo, ap6s regularmente intimado, os 
esclarecimentos exigidos pela fiscalizacao, prestar esclarecimentos insuficientes ou que 
nao merecarn fe: 

VI - exerclcio de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, 
sem se encontrar o sujeito passivo devidamente inscrito no orgao competente; 

VII - pratica de subfaturamento ou contratacao de services por valores 
abaixo dos precos usualmente praticados no mercado; 

VIII - servicos prestados sem a deterrninacao do preco ou a tftulo de 
cortesia. 

Paragrafo urnco. 0 arbitramento referir-se-a exclusivamente a 
materialidade dos fatos, no periodo em que foram constatados os eventos mencionados 
nos incisos deste artigo. 

Art 100. Quando o imposto for calculado sobre a receita bruta arbitrada, 
podera o Fisco levar em consideracao: 

I - os pagamentos de impostos efetuados pelo sujeito passivo em outros 
exercicios, ou por outros contribuintes da mesma atividade, em condicoes semelhantes; 

II - as peculiaridades inerentes a atividade exercida; 

III - o faturamento auferido pelo sujeito passivo ou por outro contribuinte 
de atividade econ6mica similar, em periodos anteriores ou posteriores ao periodo de 
apuracao: 

IV - o valor das despesas, custos e gastos gerais do sujeito passivo, 
acrescido da margem de lucro praticada no mercado para a atividade exercida; 

V - a media aritmetlca dos valores apurados em periodos anteriores ou 
posteriores aquele a ser arbitrado; 

VI - o pres:o corrente dos services oferecidos a epoca a que se referir a 
apuracao: 

VII - as inforrnacoes obtidas junto a orgaos, entidades ou quaisquer pessoas 
jurfdicas que se relacionem com o sujeito passivo ou com a sua atividade; e 

VIII - em se tratando de obras de construcao civil, avaliacao de acordo com 
as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT). 

§ lQ. A receita bruta arbitrada podera ainda ser calculada com base no 
somat6rio das parcelas a que se refere este artigo. 

§ 2Q. Do imposto resultante do arbitramento serao deduzidos os 
pagamentos realizados no periodo sob acao fiscal ou no qual esteja ocorrendo o 
arbitramento. 
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§ 3Q. 0 arbitramento da base de calculo nao exclui os acrescimos legais 
sobre o credito tributario que venha a ser apurado, nem a aplicacao das sancoes cablveis. 

Se�ao VI 
Das Aliquotas e Valores Fixos 

Art 101. As aliquotas e os valores fixos do ISSQN sao os Constantes do 
Anexo I, Tabelas A e B, deste C6digo. 

§ 1 °. O valor do ISSQN a ser recolhido pelo profissional aut6nomo a que se 
refere a Tabela B do Anexo I, deste C6digo, no ato da inscricao no cadastro de 
contribuintes, sera proporcional aos meses restantes do exercicio. 

§ 2°. 0 contribuinte do ISSQN optante pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadacao de Tributos e Contribulcoes (Simples Nacional) classificado como 
microempresa (ME), microempreendedor individual (MEI) e empresa de pequeno porte 
(EPP) que atender as condicoes para enquadramento neste regime, sera tributado nos 
termos da Lei Complement:ar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposicoes deste C6digo. 

§ 3°. Quando os services constantes do Anexo I deste C6digo forem 
prestados por pessoas domiciliadas em outros municipios sem inscricao no Municipio de 
Porteiras, a aliquota aplicavel sera de 5% ( cinco por cento) sabre o valor do service 
prestado. 

Art 102. 0 impasto devido pelo sujeito passivo a que se refere o § 1 ° do art. 
101 devera ser pago em parcela unica, na data estabelecida pela legislacao. 

Se�ao VII 
Da Tributacao do Profissional Autonomo e da Sociedade Uniprofissional 

Subsecao I 
Do Profissional Autonomo 

Art. 103. Quan do se tratar de prestacao de services sob a forma de trabalho 
pessoal do pr6prio contribuinte, o impasto sera calculado com base nos valores fixados na 
Tabela B do Anexo I, deste C6digo, nestes nao compreendida a irnportancia paga a tftulo de 
rernuneracao do pr6prio trabalho. 

§ 1 Q. Caracteriza services prestados por aut6nomo, aquele cuja prestacao 
tenha carater personalissimo, seja realizada pelo pr6prio prestador e com 
responsabilidade tecnica, nos termos da legislacao aplicavel. 

§ 2Q. Para realizacao da prestacao de services prevista § lQ deste artigo, 
sera permitido para ta! realizacao, o auxilio de 01 (um) funcionario, com vinculo 
ernpregatlcio e sem a mesma habilitacao do prestador. 
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\ § 3Q. Caso o profissional aut6nomo nao seja regularmente inscrito, tera o 
ISSQN calculado aplicando-se a aliquota prevista para a prestacao do service, sobre a base 
de calculo a que se refere a Tabela A do Anexo I, deste Codigo. 

§ 4Q. Considera-se ocorrido o fato gerador do ISSQN no caso de services 
prestados por profissionais aut6nomos: 

I - no dia lQ de janeiro de cada exercicio, para profissionais inscritos no 
cadastro de contribuintes na condicao de ativo; 

II - na data da realizacao da inscricao cadastral, para os profissionais que se 
inscreverem no curso do exercicio; e 

III - na data da prestacao do service para as hipoteses de services prestados 
por contribuintes nao inscritos no cadastro de contribuintes. 

Subsecao II 
Das Sociedades Uniprofissionais 

Art 104. As sociedades uniprofissionais recolherao o imposto, nos termos 
da Tabela B do Anexo I, deste C6digo, calculado em relacao a cada profissional habilitado, 
seja socio, empregado ou nao, que preste services em nome da sociedade, embora 
assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicavel. 

§ 1 Q, Considera-se sociedade uniprofissional, para os fins deste artigo, 
aquela constituida de profissionais liberais das categorias abaixo discriminadas, sem 
natureza empresariaI: 

I - medicos, inclusive veterinaries, dentistas, psicologos e assistentes 
sociais; 

II - enfermeiros, obstetras, ortopedicos, fonoaudiologos e proteticos, 

III - advogados; 

IV - agentes da propriedade industrial e relacoes publicas: 

V - economistas, contadores, auditores e tecnicos em contabilidade; e 

VI - engenheiros, arquitetos, urbanistas e agr6nomo. 

§ 2Q. Nao se consideram uniprofissionais, devendo recolher o imposto 
sobre a sua receita bruta, as sociedades civis que apresentem pelo menos uma das 
caracteristicas abaixo relacionadas: 

I - que tenham como socio pessoa juridica; 
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II - que estejam enquadradas nas normas previstas no direito empresarial, 
inclusive a previsao de partlcipacao dos s6cios no lucro ou receita liquida, em funcao de 
cotas; 

III - cujos s6cios nao possuam, todos, a mesma habilitacao profissional; 

IV - que exercam atividade diversa da habilltacao profissional dos s6cios; 

V - que tenham mais de Ol(um) empregado por socio; e 

VI - que prestem services previstos em mais de um item da lista a que se 
refere o Anexo I desta Lei Complementar. 

§ 32, Para efeito do disposto no inciso V do §22, deste artigo, serao 
computados todos os empregados que trabalhem nas dependencias do estabelecimento, 
inclusive os pertencentes a empresas por este contratadas para atendimento de services 
auxiliares ou administrativos internos e externos. 

§ 42, Para fins do disposto no§ 1Q deste artigo, sao consideradas sociedades 
empresariais as sociedades que tern par objeto o exercicio de atividade pr6pria de 
ernpresario sujeitas a Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis e constituidas 
segundo um dos tipos regulados pelos arts. 1.039 a 1.092 da Lei n2 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (C6digo Civil). 

§ 52, Na deterrninacao do valor da cota par profissional sera considerada a 
soma dos profissionais habilitados de todos os estabelecimentos da sociedade, devendo o 
impasto ser recolhido por estabelecimento, na proporcao do numero de profissionais. 

SefaO VIII 
Do Sujeito Passivo 

Subsecao I 
Do Contribuinte 

Art 105. Contribuinte do impasto e o prestador do service. 

§ 12. Considera-se prestador do service o profissional autonomo ou a 
empresa que exerca, em carater permanente ou eventual, quaisquer das atividades 
referidas na lista de services, Anexo I, Tabela A, deste C6digo. 

§ 22. Por empresa se entende toda e qualquer pessoa juridica, inclusive a 
sociedade de fato ou cooperativa que exercer atividade de prestacao de service. 

§ 32, Equipara-se a empresa, para fins de recolhimento do ISSQN, sabre o 
movimento economico apurado ou estimado, o prestador de service que se enquadrar 
como: 

I - profissional autonomo que contratar, para o exerdcio de sua atividade 
profissional, mais de uma pessoa com ou sem vlnculo e que nao possua a mesma 
habilitacao do proprietario do estabelecimento do prestador; � 
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II - a sociedade uniprofissional que tenha em seu quadro, mais de 03 (tres) 
pessoas com ou sem vinculo empregaticio e que nae possuam a mesma habilitacao do 
proprietario do estabelecimento prestador; 

Ill - os condomlnios que prestem ou tomem services: 

IV - o empreendimento instituido para prestar services com interesse 
econ6mico, sob a forma de sociedade de fato ou que tenha a cooperacao entre as pessoas 
ffsicas, prestadores de services como forma de reducao do custo da mao-de-obra, material 
ou de infraestrutura, quando localizado em uma mesma referenda cadastral. 

Subsecao II 
Do Responsavel 

Art. 106. Alern dos responsaveis definidos neste Capitulo, o Munidpio 
podera atribuir de modo expresso, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto a 
terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigacao, inclusive no que se 
ref ere a multa e aos acrescirnos legais. 

Se�ao IX 
Do Substituto e do Responsavel Tributario 

Subsecao I 
Do Substituto Tributario 

Art 107. Fica atribuida aos tomadores de servicos abaixo relacionados, na 
condicao de substituto tributario, a responsabilidade pela retencao e recolhimento do 
ISSQN, incidente sob re os services prestados por terceiros, inscritos ou nao no cadastro de 
contribuintes: 

I - os orgaos da Adrninistracao Direta da Uniao, do Estado e do Municipio, 
bem como suas respectivas autarquias, empresas piiblicas, sociedades de economia mista 
e fundacoes, estabelecidas no Municipio de Porteiras, pelo imposto incidente sobre os 
services a eles prestados; 

II - os titulares dos estabelecimentos onde se instalarem rnaquinas, 
aparelhos e equipamentos, pelo imposto devido em relacao aos services prestados, 
relativo a exploracao desses bens; 

III - os que permitirem em seus estabelecimentos ou domicilios a 
exploracao de atividade tributavel ou utilizarem services constantes no Anexo I, deste 
C6digo, cujo prestador ou proprietario nao seja estabelecido no Munidpio de Porteiras; 

IV - os que efetuarem pagamentos de services a terceiros nao identificados, 
pelo irnposto devido nas prestacoes: � · 

Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 - Porteiras - CE 
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 -FAX: (88) 3557.1253 

E-mail: gapreporteirasla)ymail.com 



-, 

-, 

V - os que utilizarem services de empresas ou profissionais autonomos, 
pelo impasto devido, se nao exigirem dos prestadores prova de quitacao do respectivo 
ISSQN; 

VI - as empresas administradoras de cartoes de creditos, pelo impasto 
incidente sobre o preco dos services prestados pelos estabelecimentos filiados localizados 
no Municipio, quando pagos atraves de cartao de credito por elas emitido; 

VII - as empresas que explorem services de pianos de saude ou de 
assistencia medica e hospitalar, atraves de pianos de medicina de grupo e convenios, pelo 
impasto devido sobre servicos a elas prestados por: 

a) empresas que agenciem, intermediem ou facam corretagem dos 
referidos pianos jun to ao publico: 

b) hospitais, cllnicas, laborat6rios de analises, de patologia, de eletricidade 
medica e assemelhados, ambulat6rios, prontos-socorros, e congeneres: 

b) empresas que executem rernocao de doentes; 

VIII - os hospitais e clfnicas privados, pelo imposto devido sobre os services 
a eles prestados por: 

a) empresas de guarda e vigilancia e de conservacao e limpeza de m6veis e 
im6veis; e 

b) laboratories de analises, de patologia e de eletricidade medica e 
assemelhados, quando a assistencia a seus pacientes se fizer sem Intervencao das 
empresas das atividades referidas no inciso anterior; 

IX - os estabelecimentos particulares de ensino, pelo impasto devido sobre 
os services a eles prestados pelas empresas de guarda e vigtlancta e de conservacao e 
limpeza de im6veis; 

X - as empresas de comunicacao, pelo imposto devido sobre os services a 
elas prestados por empresas de: 

a) guarda e vtgilancla: 

b) conservacao e limpeza de m6veis e im6veis; 

c) leasing de equipamentos; 

d) servicos de locacao de transporte intramunicipal rodoviario de pessoas e 
materiais; 

XI - os bancos e demais entidades financeiras, pelo imposto devido sobre os 
services a eles prestados pelas empresas de: 
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a) guarda e vigilancia: 

b) transporte de valores; 

c) conservacao e limpeza de m6veis e im6veis; 

XII - as pessoas juridicas administradoras de bingos e quaisquer outras 
modalidades de jogos, apostas ou sorteios, pelo impasto devido por suas contratantes, 
pessoas ffsicas ou juridicas, autorizadas a explorar tais atividades; 

XIII - o tomador ou interrnediario de servico proveniente do exterior do 
Pais ou cuja prestacao se tenha iniciado no exterior do Pals: 

XIV - a Caixa Econcmica Federal quando tomar ou intermediar services dos 
quais resultem remuneracoes ou comissoes, por ela pagas a casas lotericas e de venda de 
bilhetes: 

a) na cobranca, recebimento ou pagamento em geral e services correlatos, 
de titulos quaisquer, de contas ou carries, de tributos e por con ta de terceiros; 

b) na distribuicao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartoes, pules ou cupons de apostas, sorteios, prernios, inclusive os decorrentes de tltulos 
de capitalizacao e congeneres: 

XV - a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (EBCT), quando tomar 
ou intermediar services prestados por suas agencias franqueadas estabelecidas no 
Municipto de Porteiras, dos quais resultem rernuneracao ou cornissao par ela pagas; 

XVI - os estabelecimentos remetentes, pelo transporte de valores 
realizados por terceiros. 

§ 12. A responsabilidade prevista nesta Secao e inerente a todas as pessoas 
juridicas, ainda que alcancadas por imunidade ou por isencao tributaria. 

§ 22• Os substitutos tributaries a que se refere este artigo estao obrigados 
ao recolhimento integral do impasto devido e, quando for o caso, de multa e acrescimos 
legais, independentemente deter sido efetuada sua retencao na fonte. 

§ 3Q. Os tornado res de servicos que realizarem a retencao do ISSQN a que se 
refere este artigo, fornecerao ao prestador de service, recibo de retencao do valor do 
impasto e ficam obrigados a enviar ao Fisco as informacoes objeto da retencao, no prazo 
estipulado na legislacao, 

Subsecao II 
Do Responsavel Tributario 

Art. 108. Sao responsaveis pela retencao e recolhimento do ISSQN, na fonte, 
a pessoa jurfdica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou lntermediaria dos servis:os� 
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descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19; 11.02, 17.05, 
e 17.10 da lista constante do Anexo I, desta Lei Complementar. 

§ 12. Sao tarnbern responsaveis pela retencao e recolhimento do ISSQN, na 
qualidade de responsavel tributarto, os orgaos publicos e as pessoas juridicas 
estabelecidas no Municipio de Porteiras que tomarem ou intermediarem services de 
prestadores estabelecidos ou domiciliados em outro municipio ou no Distrito Federal. 

§ 22. Sem prejuizo do disposto no caput, sao solidariamente responsaveis: 

I - o proprletario, o detentor da posse ou o titular do dominio iitil do bem 
im6vel onde se realize obra, em relacao aos services constantes dos subitens 7.02, 7.04, 
7.05 e 7,15 da Iista a que se refere o Anexo J, deste C6digo, quando os services forem 
prestados sem a docurnentacao fiscal correspondente ou sem a cornprovacao do 
pagamento do ISSQN pelo prestador do service: 

II - o proprietario ou seu representante que ceder dependencia ou local 
para a pratica de jogos, diversoes, lazer, entretenimento e congeneres: 

III - qualquer prestador de servico em relacao as prestacoes cujo imposto 
nao tenha sido retido ou se o tomador encontrar-se em situacao fiscal irregular; e 

IV - os proprietaries, os detentores da posse ou os titulares do dornlnio util 
que permitam em seus im6veis, a realizacao de atividade tributavel sem estar o prestador 
do servico em situacao fiscal regular ou sem cornprovacao do recolhimento do impasto. 

§ 32_ Os tomadores de servicos que realizarem a retencao do ISSQN a que se 
ref ere este artigo, fornecerao ao prestador de service, recibo de retencao na fonte do valor 
do imposto e ficam obrigados a enviar a Fazenda Municipal as lnformacoes objeto da 
retencao, no prazo estipulado na legislacao, 

§ 42, Os contribuintes do ISS registrarao no Iivro de registro de notas fiscais 
de services prestados, inclusive por meio eletronico. ou nos demais controles de 
pagamento, os valores que !hes foram retidos na fonte pagadora, tendo par documento 
habil o recibo a que se ref ere o artigo anterior. 

Art 109. Os substitutos tributaries mencionados no art 107 e os 
responsaveis a que se refere o art 108, deste C6digo, nao deverao realizar a retencao do 
imposto quando o service for prestado par: 

I - contribuintes enquadrados no regime de recolhimento do impasto por 
estimativa; 

II - profissionais autonornos inscritos em qualquer municipio e adimplentes 
com o pagamento do imposto: 

III - sociedades de profissionais submetidas ao regime de pagamento do 
imposto por aliquota fixa mensal adimplentes com o pagamento do imposto; 
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IV - prestadores de services imunes ou isentos; 

V - concessionarias, permissionarias e autorizatarias de services publicos 
de comunicacao, de fornecimento de energia eletrica e de agua e esgoto; e 

VI - instituicoes financeiras, exceto quanto aos services prestados a orgaos 
piiblicos. 

§ 1 Q. As disposicoes deste artigo nao se aplicam aos contribuintes 
estabelecidos ou domiciliados em outro munidpio, quando o imposto for devido a este 
Munlcipio. 

§ ZQ. A dispensa de retencao de que trata este artigo e condicionada a 
apresentacao, pelo prestador do service, do correspondente documento fiscal ou do recibo 
de profissional autonorno e de documento que comprove as condicoes previstas nos 
incisos deste artigo. 

secao x 
Da Estimativa 

Art 110. Quando o volume ou modalidade da prestacao do service 
aconselhar tratamento fiscal mais adequado, o valor do imposto podera ser calculado por 
estimativa, pela autoridade administrativa, e especialmente, quando se tratar de: 

I - atividade exercida em carater provis6rio; 

II - contribuinte de rudimentar organizacao: ou 

III - contribuinte ou grupo de contribuintes cuja especie, modalidade ou 
volume de neg6cios ou de atividades, aconselhe tratamento fiscal especifico, a exclusivo 
criterlo da autoridade competente. 

§ 12. 0 enquadramento do sujeito passivo no regime de estimativa podera, 
a criterio da autoridade mencionada neste artigo, ser feito individualmente, por categorias 
de contribuintes ou por grupos de atividades econornicas. 

§ ZQ. No caso do inciso I deste artigo, consideram-se provisorias as 
atividades cujo exercfcio seja de natureza ternporaria e estejam vinculadas a fatores ou 
acontecimentos ocasionais ou excepcionais. 

Art. 111. Para a ftxacao da base de calculo estimada, a autoridade 
competente levara em consideracao, conforme o caso: 

I - o tempo de duracao e a natureza do acontecimento ou da atividade; 

II - o pres;o corrente dos services: 

III - o volume de receitas em periodos anteriores e sua projecao para os 
� 

periodos seguintes, podendo observar outros contribuintes de identicos porte e atividade; 
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IV - os fatores de producao usados na execucao do service: e 

V - a margem de lucro praticada. 

§ lQ. A base de calculo estimada podera, ainda, considerar o somat6rio dos 
valores das seguintes parcelas: 

I - o valor das materias-primas, combustfveis e outros materiais 
consumidos ou aplicados no perfodo sujeito a tributacao: 

II - folhas de salaries pagos durante o periodo, adicionada de todos os 
rendimentos pagos, inclusive honoraries de diretores e retiradas de proprietaries, s6cios 
ou gerentes, hem como das respectivas obrigacoes trabalhistas e socials: 

III - aluguel mensal do im6vel e dos equipamentos ou, quando pr6prio, 1% 
(um por cento) do valor dos mesmos, computado ao mes ou fracao: 

IV - despesa com o fornecimento de agua, energia, telefone e demais 
encargos obrigat6rios debitados ao contribuinte; 

V - outras despesas essenciais a prestacao do servico. 

§ 2°. Aos valores resultantes da aplicacao do disposto no§ lQ deste artigo, 
sera acrescido percentual de margem de lucro de 20% (vinte por cento). 

§ 32, A aplicacao do regime de estimativa independera do fato de se 
encontrar o contribuinte sujeito escrituracao fiscal. 

§ 4Q. Podera, a qualquer tempo e a criterio da autoridade fazendaria, ser 
suspensa a aplicacao do regime de estimativa, de modo geral ou individual, hem como 
revisto os valores estimados para determinado perfodo e, se for o caso, reajustar as 
prestacoes subsequentes a revisao. 

Art. 112. 0 valor da estimativa sera sempre fixado para periodo 
determinado e servira como limite minimo de tributacao, 

§ lQ. Os valores estimados poderao ser revisados a qualquer tempo, por 
iniciativa da adrninistracao tributarla ou a requerimento do contribuinte. 

§ 2Q. A revisao da estimativa por solicitacao do contribuinte somente sera 
feita quando comprovada a existencia de elementos suficientes que a justifique ou quando 
da superveniencia de fatores que modifiquem a situacao fiscal do contribuinte. 

§ 3Q. 0 valor da receita estimada sera automaticamente corrigido nas 
mesmas datas e proporcoes em que ocorrer reajuste ou aumento do preco unitario dos 
servlcos. 
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§ 4Q. Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderao ser 
dispensados do cumprimento das obrigacoes acess6rias, conforme dispuser o 
regulamento. 

Art 113. Findo o exercfcio ou o perfodo determinado para a estimativa ou, 
ainda, suspensa a aplicacao deste regime, apurar-se-ao as receitas da prestacao de 
services e o montante do imposto devido pelo contribuinte e se apurada diferenca entre o 
imposto estimado e o efetivamente devido, esta devera: 

I - se inferior ao montante devido, ser recolhida no prazo previsto na 
legislacao: 

II - se superior ao devido, ser deduzida do impasto devido no perfodo 
seguinte. 

Paragrafo unico. Na hip6tese de baixa ou de mudanca de regime de 
recolhimento do impasto, caso haja valor pago a maior, este devera ser devolvido ao 
contribuinte conforme disposto em legislacao pertinente. 

Se�ao XI 
Do Pagamento 

Art. 114. 0 ISSQN sera recolhido da seguinte forma: 

I - por meio de documento de arrecadacao preenchido pelo pr6prio 
contribuinte, no caso de lancamento por hornologacao, de acordo com modelo, forma e 
prazos estabelecidos pela administracao tributaria: 

II - por meio de notificacao de lancamento, emitida pelo orgao competente, 
nos prazos e condicdes constantes da pr6pria notificacao. 

Paragrafo unico, O ISSQN sera recolhido nos seguintes prazos: 

I - no ato da prestacao do service quando se tratar de services nao 
permanentes, eventuais ou prestados por contribuintes nao inscritos; 

II - mensalmente, ate o dia 10 (dez) do mes subsequente, no caso de 
contribuinte sujeito ao regime normal e os que estiverem sob o regime de estimativa, 
substituicao tributaria ou tributacao fixa; e 

III - na data prevista em legislacao, para o profissional autonorno. 

Art. 115. A retencao sera correspondente ao valor do impasto devido e 
ocorrera no ato do pagamento da prestacao do service, fazendo-se o recolhimento aos 
cofres da Fazenda Publica municipal no prazo fixado na legislacao tributaria. 

§ lQ. A falta da retencao do imposto implica responsabilidade do sujeito 
passivo pelo valor do impasto devido, alern das penalidades previstas neste C6digo. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

§ 22. Nas obras par adrninistracao e nos services, cujo faturamento 
dependa da aprovacao pelo contratante da medicao efetuada, o mes de cornpetencia sera o 
seguinte ao da ocorrencia do fato gerador. 

§ 32, Na hip6tese de retencao do impasto par orgao publico o mes de 
competencia para efeito de recolhimento sera o seguinte ao da retencao, 

Se�ao XII 
Das Obrigacces Acessorias 

Subse�ao I 
Das Obrlgacoes Tributarias em Geral 

Art. 116. Todas as pessoas flsicas ou jurldicas, contribuintes ou nao do 
impasto, que de qualquer modo participem direta ou indiretamente de operacoes 
relacionadas com a prestacao de services tributados pelo ISSQN, estao obrigadas ao 
cumprimento das obrigacces desta Secao e das previstas em regulamento. 

Art 117. As obrigacoes acess6rias constantes desta Secao, nao excetuam 
outras de ca rater geral e com um a outros tributos previstos em legislacao pr6pria. 

§ 1 Q. 0 tomador de services, quando nao obrigado a reter o ISSQN incidente 
sabre a prestacao, devera exigir Nota Fiscal de Services, Nata Fiscal-Fatura de Services ou 
outro documento equivalente previsto na legislacao. 

§ 22. Os sujeitos passivos a que se refere o § 22, deste artigo, sujeitam-se ao 
cumprimento das obrigacoes acess6rias previstas na legislacao tributaria, devendo manter 
controle em separado das operacoes sujeitas a esse regime. 

§ 32, A adrninistracao tributaria podera autorizar a adocao de regime 
especial para ernissao e escrituracao de documentos e livros fiscais, inclusive atraves de 
processamento eletronico de dados, observado o disposto em regulamento. 

Art 118. Os estabelecimentos concessionarios ou permissionarios de 
services publicos da Uniao, do Estado e do Municipio deverao informar a Secretaria de 
Financas do Municipio de Porteiras, mensalmente, quaisquer alteracoes, inclusive 
cadastrais, que tenham sido operadas em relacao aos usuarios de seus servicos. 

§ 12. A empresa concessionaria do service publico devera apresentar 
mensalmente, relat6rio geral do consumo de seus services no Municlpio, o qua!, 
obrigatoriamente, contera, no minima, os seguintes dados: 

I - a quantidade do respectivo service fornecida pela concessionana 
durante o perfodo, com a discriminacao do consumo individualizada por consumidor, 
acompanhado de demonstrativo individualizado do calculo do tributo; 

II - a relacao nominal de todos os contribuintes responsaveis par unidades 
imoblliarias autonomas que recolheram qualquer tributo, bem coma dos que deixaram de 
faze-lo, com seus respectivos valores e periodos. «: 
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§ 2Q. Os concessionarios e permlssionartos a que se refere este artigo nao 
fornecerao servicos piiblicos a interessados cujos im6veis nao possuam o "Habite-se". 

Art. 119. A expedicao do "Habite-se" somente podera ser efetuada 
mediante prova do pagamento do ISSQN incidente sobre a prestacao de services de 
construcao civil, constituindo a sua concessao ato do Gestor do 6rgao em conjunto com o 
chefe do setor responsavel pela sua expedicao, sendo o documento devidamente assinado, 
fisica ou digitalmente. 

Art. 120. 0 Chefe do Poder Executivo municipal fica autorizado a instituir 
todas as obngacoes acess6rias necessarias a adequada adrninistracao e controle do 
imposto. 

subsecao II 
Das Obrlgacoes Tributarias Espedficas 

Art. 121. 0 contribuinte do ISSQN, pessoa juridica e pessoa fisica 
equiparada a jurldica para efeitos tributaries, ainda que imune ou isento, fica obrigado a: 

I - realizar inscricao nos cadastros do Municipio; 

II - comunicar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, qualquer alteracao nos 
dados cadastrais mantidos junto ao Municipio: 

III - requerer a baixa de sua inscricao, no prazo de 30 (trinta) dias do 
encerramento definitivo de suas atividades no Municipio; 

IV - atender a convocacao para recadastramento ou para apresentar livros, 
documentos e lnforrnacoes fiscais; 

V - emitir nota fiscal, fatura, cartao, bilhete, ticket ou qualquer outro tipo de 
controle de ingresso em eventos, por ocasiao da prestacao dos services, conforme 
dispuser o regulamento; 

VI - entregar declaracoes ou realizar escrituracao fiscal eletronica com 
informacoes relacionadas aos services prestados e tomados, bem como, em relacao a 
estrutura ou aos meios utilizados para a realizacao de suas atividades; 

VII - comunicar a Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados 
da ocorrencia, qualquer alteracao capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigacao 
tributaria ou dificultar a ftscalizacao ou o lancarnento de tributo; e 

VIII - conservar e apresentar a adrninistracao tributaria, quando solicitado, 
documento fiscal ou qualquer outro referente a prestacao ou situacao que constitua fato 
gerador de obrigacao tributaria ou que comprove a veracidade dos dados consignados em 
livro fiscal, contabil, declaracao ou escrituracao fiscal eletronica. 

§ 1 Q_ 0 cumprimento da deterrninacao prevista no inciso VI deste artigo, 
quanto a inforrnacao de valores devidos ao Fisco, constitui confissao de divida tributarla. Ir Rua Mestre Zuca, 16, Centro -CEP 63 270-000 -Portciras - CE 
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§ 2Q. A ermssao de nota fiscal de service eletrfmica em software 
disponibilizado pela Administracao Tributaria tarnbem constitui confissao de divida 
tributaria. 

§ 3Q. As pessoas que realizam a confeccao de documentos fiscais ou que 
promovam a venda de ingressos ou de qualquer meio de entrada em eventos ficam 
proibidas de realizar estas atividades sem a previa autorizacao deste Municipio, na forma 
estabelecida em regulamento. 

§ 4Q. As administradoras de cartoes de credito, debito ou similares ficam 

obrigadas a fornecer a administracao tributaria inforrnacoes relativas as vendas realizadas 
pelos estabelecimentos credenciados, com sede no territ6rio deste Municlpio. 

Subsecao III 
Da Escrituracae Fiscal 

Art 122. Os contribuintes sujeitos ao ISSQN sao obrigados a: 

I - manter em uso escrita fiscal destinada ao registro dos services 
prestados; 

II - emitir notas fiscais dos services prestados, ou outro documento exigido 
pelo Fisco, por ocasiao da prestacao de services, 

§ 12. A legislacao dispora sabre a dispensa da manutencao de determinados 
livros e documentos, inclusive eletronlcos, tendo em vista a natureza dos services. 

§ 2Q, Os prestadores de services ficam obrigados a descrever na nota de 
prestacao de services, no mfnimo, a base de calculo, a aliquota, a atividade desenvolvida e 
o valor do ISS incidente na prestacao. 

§ 3Q. Os estabelecimentos de diversao, onde nao for exigido pagamento 
previo pela mera adrnissao ou ingresso a casa, emitirao nota fiscal de services. 

Art 123. A Nata Fiscal de Services Eletronica (NFS-e) sera disciplinada por 
ato do Chefe do Poder Executivo. 

§ lQ. A emissao de nota fiscal de service eletrdnica a que se refere este 
artigo, a confissao de divida de ISSQN a pagar feita a administracao tributaria pelo sujeito 
passivo, atraves de declaracao instituida na legislacao tributaria ou por qualquer ato 
inequfvoco, que importe em reconhecimento do debito pelo devedor, equivale a 
constituicao do respectivo credito trtbutario, dispensando qualquer outra providencia por 
parte do Fisco. 

§ 2Q. Os valores declarados pelo sujeito passivo na forma do § lQ deste 
artigo, nao pagos ou nao parcelados, serao objeto de inscricao em Divida Ativa do 
Municipio. 
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Art 124. Os modelos de livros, notas fiscais e demais documentos, a serem 
obrigatoriamente utilizados pelos contribuintes, serao definidos em ato do Poder 
Executivo. 

Paragrafo iinico. 0 sujeito passivo fica ainda obrigado a apresentacao de 
quaisquer informacoes ou declaracoes, na forma e nos prazos que dispuser a legislacao. 

Se�ao XIII 
Das Penalidades 

Art 125. Sem prejuizo do recolhimento do impasto devido, quando for o 
caso, as infracoes a legislacao tributaria sujeitam o infrator as seguintes penalidades: 

I - infracoes relativas ao impasto: 

a) falta de recolhimento do impasto devido, no todo ou em parte, na forma 
e nos prazos regulamentares: multa de 100% ( cem por cento) sob re o valor do impasto 
nao recolhido; 

b) falta de recolhimento do impasto retido na fonte: multa de 100% (cem 
por cento) sob re o valor do impasto retido e nao recolhido; 

c) emitir documento fiscal que contenha declaracao falsa ou em desacordo 
com a situacao fatica: multa de 100% ( cem por cento) do valor do impasto devido; 

d) emitir nota fiscal de services coma nao tributados ou isentos em 
operacoes tributadas pelo ISSQN: multa equivalente a 100% ( cem por cento) do valor do 
impasto devido; 

e) falta de retencao do impasto devido, quando exigido pela legislacao: 
multa de 100% (cem por cento) do valor do impasto nao retido; 

t) falta de recolhimento do impasto, quando as prestacoes estiverem 
regularmente escrituradas: multa de 50% ( cinquenta por cento) do valor do impasto nao 
recolhido. 

II - infracces relativas aos impressos fiscais: 

a) confeccionar para si ou para terceiro, bem coma receber encomenda 
para confeccao de falso impresso, de impresso em duplicidade ou de impresso sem 
autorizacao para impressao de documentacao fiscal: multa equivalente a 15 (quinze) 
UFIRMs, por documento impresso, aplicavel ao contribuinte ou ao estabelecimento 
grafico: 

b) fornecimento, utilizacao de falso impresso ou de impresso de documento 
fiscal que indicar estabelecimento grafico diverso do que tiver confeccionado: multa 
equivalente a 20 (vinte) UFIRMs, por documento fiscal, aplicavel ao contribuinte ou ao 
estabelecimento grafico: 
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c) deixar de entregar a relacao de Impressao dos Documentos Fiscais 
prevista em regulamento: multa equivalente a 30 (trinta) UFIRMs por documento nao 
entregue; 

III - infracoes relativas a inforrnacoes cadastrais: 

a) multa equivalente a 300 (trezentas) UFIRMs: 

a.1. falta de inscricao no CPBS; 

a.2. falta de solicitacao de alteracao no CADASTRO DE PRODUTORES DE 
BENSE SERVI�OS - CPBS -, quanto a alteracao de endereco ou atividade; 

a.3. falta de cornunicacao, por pessoa jurfdica, do encerramento ou 
paralisacao de ativldade, fora do prazo previsto em regulamento; 

c) falta de cornunicacao do encerramento de atividade de pessoa fisica 
estabelecida: multa equivalente a 150 (cento e cinquenta) UFIRMs; 

IV - infracdes relativas a livros e documentos fiscais: 

a) inexistencia de livros ou documentos fiscais: multa equivalente a 600 
(seiscentas) UFIRMs; 

b) atraso ou falta de escrituracao dos documentos fiscais, ainda que 
relativos a prestacoes imunes, isentas ou nao tributadas: multa equivalente a 200 
(duzentos) UFIRMs por periodo nao escriturado; 

c) utilizacao de documento fiscal em desacordo com a legislacao: multa 
equivalente a 120 (cento e vinte) UFIRMs por periodo utilizado; 

d) extraviar livros ou documentos fiscais: multa equivalente a 400 
(quatrocentos) UFIRMs por livro ou lote de 50 (cinquenta) notas fiscais; 

e) deixar de apresentar ou apresentar com dados inexatos quaisquer 
declaracoes ou documentos a que seja obrigado pela legislacao: multa equivalente a 100 
(cem) UFIRMs por documento ou declaracao e por periodo de entrega; 

f) deixar de atender a notiflcacao fiscal ou recusar a exibicao de livros e 
outros documentos fiscais ou similares relativos a servicos prestados ou tomados, 
ernbaracando ou impedindo a acao fiscal: multa equivalente a 1.000 (mil) UFIRMs; 

V - infracoes e multas relativas a Nota Fiscal de Service Eletronica - NFS-e: 

a) falta de emissao da Nota Fiscal de Service Eletronica (NFS-e): multa de 
30 (trinta) UFIRMs por documento; 

b) falta de ernissao do Recibo Provis6rio de Services (RPS), quando exigidot/Y 
pela legislacao: multa de 20 (vinte) UFIRMs por recibo nao emitido; v 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

c) falta de conversao do RPS ou conversao feita fora do prazo estabelecido 
pela legislacao: multa de 30 (trinta) UFIRMs por documento. 

VI - demais infracoes: 

a) multa equivalente a 1.000 (mil) UFIRMs por periodo nao enviado: 

a.1. quern deixar de remeter a Secretaria de Financas as inforrnacoes e 
alteracoes a que se ref ere o art 118, deste C6digo; 

a.2. deixar a concessionaria de services publicos de fornecimento de 
energia eletrica de remeter a Secretaria de Financas o relatorio a que se refere o art 243, 
deste C6digo. 

b) utilizar sistema eletronico de processamento de dados ou outros 
equipamentos, em desacordo com a legislacao: multa equivalente a '1·00 (quatrocentas) 
UFIRMs, por sistema ou equipamento; 

c) deixar de fornecer dados ou documentos para apuracao do preco dos 
services ou para a flxacao da estimativa; multa equivalente a 300 (trezentas) UFIRMs; 

d) faltas decorrentes apenas do nao cumprimento de formalidades 
previstas na legislacao, para as quais nao haja penalidades espedficas: multa equivalente a 
100 (cem) UFIRMs. 

CAP(TULO II 
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA OPTU) 

Se�ao I 
Do Fato Gerador 

Art 126. 0 Impasto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) tern como fato gerador a propriedade, o dominio util, ou a posse de bem im6vel por 
natureza ou por acessao flsica, definido na lei civil, localizado na zona urbana deste 
Municipio. 

§ lQ. Para efeito deste impasto, entende-se par zona urbana aquela definida 
em lei especifica ea area do Municfpio em que se observe o requisito minima da existencia 
de, pelo menos, 02 (dais) dos seguintes melhoramentos, constituidos ou mantidos pelo 
poder piiblico: 

I - meio-fio ou calcamento, com canalizacao de aguas pluviais; 

II - abastecimento de agua: 

III - sistema de esgotos sanitaries: 

---. 

domiciliar; 
IV - rede de ilurninacao publica, com ou sem postearnento, para distribuicao 
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V - escola primaria ou posto de saude, a uma distancia maxima de 3 (tres) 
qullornetros do im6vel considerado. 

§ 22. Equipara-se tambern zona urbana a area urbanizavel ea de expansao 
urbana constitulda de glebas ou loteamentos aprovados pelos orgaos competentes, 
destinada a habitacao ou a atividade empresarial, mesmo que localizadas fora da zona 
definida no§ 12 deste artigo. 

§ 32, Considera-se ocorrido o fato gerador em 1 ° (primeiro) de janeiro de 
cada exerdcio, ressalvados os im6veis que tenham sido construidos durante o ano, 
hip6tese em que ocorre o fato gerador da parte construida no mes subsequente ao da 
concessao do "habite-se" ou de sua ocupacao, se anterior. 

Se�ao II 
Da Incidencia 

Art 127. 0 IPTU incide sabre im6veis com edificacoes ou sem edificacoes. 

§ 19. A incidencia independe: 

I - do cumprimento de quaisquer exigencias Iegais, regulamentares ou 
administrativas; 

II - da legitimidade do titulo de aquisicao ou da forma de posse do hem 
im6vel. 

§ 29. Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se im6vel sem 
ediflcacao: 

I - aquele nao edificado; 

II - com ediflcacao em andamento ou cuja obra esteja paralisada, hem como 
condenada ou em ruinas: e 

Ill - cuja ediflcacao seja de natureza temporaria ou provis6ria, ou que possa 
ser removida sem destruicao, alteracao ou modificacao, 

§ 39. Nao incide IPTU a que se refere o caput deste artigo, sabre os hens 
m6veis mantidos em carater permanente ou temporario no im6vel para efeito de sua 
utilizacao, exploracao, embelezamento ou comodidade. 

§ 42. Excetua-se do disposto no paragrafo anterior as estruturas m6veis 
utilizadas em carater permanente como habitacao ou desenvolvimento de atividades 
ecouomicas, que serao tributadas como ediflcacoes. 

Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000- Porteiras - Cf 
PABX (88)3557-1254/1230/1242 -FAX (88) 3557 1253 

E-mail: gaprcporteirasrdymail.corn 



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Se�ao III 
Do Sujeito Passivo 

Subsecao I 
Do Contribuinte 

Art 128. Contribuinte do IPTU e o proprietario do im6vel, o titular do seu 
dominio util, ou o seu possuidor a qualquer titulo. 

Paragrafo unico. 0 IPTU constitui onus real, acompanhando o im6vel em 
todas as mutacoes de dornl nio e e devido: 

I - por quern exerca a posse direta do im6vel; e 

II - por qualquer dos possuidores indiretos. 

Subsecao II 
Do Responsavel Solidario 

Art. 129. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto: 

I - o justo possuidor; 

II - o titular do direito de usufruto, uso ou habitacao: 

Ill - os promitentes compradores imitidos na posse; 

IV - os cesslonarios, os posseiros, os cornodatarios e os ocupantes, a 
qualquer titulo, do im6vel, pertencente a qualquer pessoa flsica ou jurfdica de direito 
publico ou privado, ainda que detentor de isencao ou imunidade; e 

V - os tabeliaes, notaries. oficiais de registro de im6veis e demais 
serventuarios de cart6rios que lavrarem escrituras, que transcreverem ou averbarem atos 
em seus registros relacionados com a transferencia de propriedade ou de direitos a ela 
relativos, sem a prova da quitacao do IPTU dos im6veis. 

Paragrafo unico. A excecao das disposicoes do inciso V, o disposto no caput 
deste artigo aplica-se inclusive ao esp6lio das pessoas nele referidas. 

Se�ao IV 
Da Base de Calculo 

Subsecao I 
Das Disposicoes Gerais 

Art. 130. A base de calculo do imposto e o valor venal do im6vel. 

""'"\ 

Art. 131. 0 calculo do valor venal que servira de base para o lancamento ea 
cobranca do IPTU sera o fixado atraves da aplicacao da Planta Generica de Valores 
lmobiliarios (PGVI) e da metodologia de calculo definida neste C6digo. 
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§ 12. 0 valor venal do im6vel construldo e determinado pela soma dos 
valores venais do terreno e da edificacao. 

§ 22. A PGVI a que se refere o caput deste artigo sera reavaliada, no rninimo, 
a cada 04 ( quatro) anos. 

§ 32, No ano em que nao houver reavaliacao dos valores constantes da PGVI 
eles serao reajustados pelo mesmo Indies e criterio de atualizacao monetaria dos valores 
estabelecidos em moeda corrente. 

Art 132. Na criacao de logradouros decorrentes de parcelamento do solo, o 
valor do metro quadrado do terreno da nova face da quadra sera correspondente ao valor 
do metro quadrado da face de quadra de logradouro mais pr6ximo ja existente, que 
delimite a gleba ou quadra parcelada. 

§ 12. 0 disposto no caput deste artigo sera aplicado enquanto o valor do 
metro quadrado do terreno das quadras criadas nao for definido na PGVI. 

§ 2Q. Para a deterrninacao do valor do metro quadrado do terreno a que se 
ref ere o caput deste artigo, sera atribuldo o menor valor de face de quadra, quando houver 
logradouros equidistantes. 

§ 3Q. Havendo prolongamento de logradouro, o valor do metro quadrado do 
terreno de cada face da quadra resultante sera o mesmo da face correspondente ao 
terreno mais pr6ximo do prolongamento. 

Art 133. Para fins de apuracao da base de calculo do IPTU, o valor do metro 
quadrado do terreno, com ou sem edificacao. sera determinado pela face do logradouro: 

I - da situacao natural do im6vel; 

II - de maior valor, quando se tratar de im6vel com mais de uma face de 
quadra; 

Ill - que lhe da acesso, no caso de im6vel de vila ou pelo logradouro ao qual 
tenha sido atribuldo maior valor, em havendo mais de um logradouro de acesso. 

Subsecao II 
Do Valor Venal do Im6vel 

Art 134. 0 valor venal dos im6veis sera apurado com base nos dados 
fornecidos pelo cadastro irnobiliarlo e nas tabelas constantes do Anexo II, deste C6digo, 
levando em conta, a crlterio do Fisco, os seguintes elementos: 

I - no caso de terrenos: 

a) o valor do metro quadrado adotado pelo Munidpio atraves da PGVI, 
tomando por base o valor medic obtido em razao das ultimas transacoes de compra e 
venda e ofertas do mercado local; 
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b) a localizacao, o mimero de frentes, a forma, as dimensoes, os acidentes 
naturais e outras caracteristicas do terreno; 

c) a existencia ou nao de equipamentos urbanos, tais como agua, esgoto, 

pavirnentacao, tlurnlnacao, limpeza publica e outros melhoramentos implantados pelo 
Poder Publico: 

d) quaisquer outros dados obtidos pela Adrninistracao e que possam ter 
viabilidade tecnica em sua utilizacao. 

II - no caso de predios: 

a) a area construida; 

b) o valor unitario do metro quadrado da construcao, conforme 

estabelecido na PGVI; 

c) o estado de conservacao da construcao: 

d) o tipo ea categoria da edificacao: 

e) o numero de pavimentos; 

f) o Indice medic de valorizacao correspondente a regiao: 

g) quaisquer outros dados informativos obtidos pela Administracao e que 

possam ser tecnicamente admitidos. 

§ 1Q. Os valores venais que servirao de base de calculo para o lancarnento 
do IPTU poderao ser apurados e atualizados anualmente pelo Poder Publico municipal, 
por proposta da Comissao de Avaliacao de Bens lmobiliarios (CASI), que sera criada por 
ato do Chefe do Poder Executivo. 

§ 2Q. A Cornissao a que se ref ere o § 12 deste artigo sera composta 

preferencialmente por profissionais habilitados na area ou conhecedores do mercado 
imobiliario e os trabalhos por eles realizados serao nao remunerados e considerados 
services relevantes para o Municipio, 

§ 3Q. Poderao, ainda, ser incluidos para a deterrninacao do valor venal do 
im6vel, as melhorias decorrentes de obra publica, de equipamentos urbanos e demais 
benfeitorias, que contribuiram para sua valorizacao bem como a area dotada de 
infraestrutura urbana servida por pavimentacao, iluminacao piiblica e rede de 
abastecimento de agua ou esgoto. 

§ 4Q. A Adrninistracao Tributaria podera arbitrar os dados dos im6veis para 
fins de deterrninacao do seu valor venal quando: 

I - o contribuinte impedir o levantamento dos elementos integrantes do 
im6vel, necessaries a apuracao de seu valor venal; ou 
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II - o im6vel se encontrar fechado ou inabitado e nao for localizado seu 
proprietario ou responsavel, 

§ 52, Todas as alteracoes que possam modificar a base de calculo deverao 
ser comunicadas a Adrninistracao Trlbutaria municipal, sob pena de incorrer o infrator 
nas sancoes previstas no art 152, deste C6digo. 

Art 135. E vedado a autoridade administrativa deferir qualquer pedido de 
desmembramento ou remembramento sem a comprovacao do pagamento ou da 
inexlstencia de debitos de tributos vinculados as unidades imobiliarias, 

Paragrafo unico. A adminlstracao tributaria, para facilitar a arrecadacao do 
impasto, podera remembrar de oficio os terrenos aut6nomos e contiguos, pertencentes ao 
mesmo sujeito passivo, quando a situacao de fato demonstre a sua unificacao. 

Se�ao V 
Das Alf quotas 

Subsecao I 
Das Disposicoes Gerais e da Flxa�ao das Aliquotas 

Art. 136. As alfquotas do IPTU serao fixadas em razao do uso e da 
localizacao do im6vel. § 12 As aliquotas a que se refere o caput dcste artigo sao as 
seguintes: 

I - 0,5% (cinco decimos por cento) para im6veis residenciais; 

II - 1,0 (um por cento) para os im6veis nao edificados; e 

III - 2,0% (dois por cento) para os im6veis nao residenciais. 

§ 2° Considera-se im6vel nao edificado o bem im6vel: 

I - sem edificacao: 

II - em que houver construcao paralisada ou em andamento, sem a devida 
utilizacao: ou 

111 - em que houver edificacao interditada, condenada, em rulna ou em 
demolicao. 

§ 32. A aliquota prevista no inciso II do§ 12, deste artigo, aplica-se tarnbern 
aos estacionamentos dos clubes de Joteamentos fechados. 
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Subsecao II 
Da progressividade no Tempo 

Art. 137. A aliquota do IPTU aplicavel aos im6veis nao edificados e que nao 
cumpram a funcao social da propriedade, nos termos do art. 182 da Constitulcao Federal, 
sera majorada em 1 % (um por cento) a cada exerdcio, limitada a 15% ( quinze por cento). 

§ 1 Q_ A aplicacao da progressividade da alfquota nos termos previstos neste 
artigo dar-se-a anualmente, por ocasiao do lancamento do imposto. 

§ 2°. Os terrenos de que trata o caput deste artigo, que nao cumpram sua 
funcao social, serao definidos por decreto do Poder Executivo, levando-se em conta as 
deterrnlnacoes constantes do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupacao do Solo, quando for 
o caso. 

§ 3Q. 0 6rgao competente que realiza o acompanhamento e controle do 
cumprimento da funcao social da propriedade a que se refere este artigo devera informar 
a Secretaria de Financas ate 31 de dezembro de cada exercfcio, quais im6veis nao atendem 
os requisitos estabelecidos na legislacao, para efeito de apllcacao da progressividade das 
aliquotas. 

Se�ao VI 
Das Isencoes 

Art. 138. Ficam isentos do pagamento do IPTU o im6vel: 

I - locado ou cedido ao Municlpio de Porteiras; 

II - quando cedido, gratuitamente, em sua totalidade, para uso exclusivo da 
Uniao, do Estado, do Municfpio ou de suas autarquias e fundacces: 

Ill - pertencente as sociedades civis sem fins Jucrativos, destinados ao 
exercfcio de atividades culturais, recreativas ou esportivas; 

IV - de entidades filantr6picas, desde que se encontrem no efetivo exercicio 
de suas atividades estatutarias: e 

V - declarado de utilidade publica para fins de desapropriacao, a partir da 
parcela correspondente ao perfodo de arrecadacao do IPTU em que ocorrer a imissao de 
posse ou a ocupacao efetiva pelo poder desapropriante. 

§ 12. 0 beneficiario fara requerimento solicitando a isencao ou 
reconhecimento de nao-incidencia protocolizando o pedido ate 30 (trinta) dias ap6s a 
notificacao do lancarnento, que uma vez homologado pela Secretaria de Financas, 
obedecendo os criterlos deste artigo, nao mais sera necessaria a apresentacao dos 
documentos comprobat6rios ja apresentados na primeira vez que teve concedido o 
beneffcio fiscal, por ocasiao da renovacao. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

§ 2Q. 0 prazo a que se refere o § 1 Q deste artigo e preclusivo, impedindo a 
analise e concessao dos beneficios de forma retroativa em relacao a exerclcios anteriores. 

§ 3Q. 0 beneficiario que deixar de atender aos requisitos legais 
estabelecidos para usufruir do beneficio fiscal de que trata este artigo, fica obrigado a: 

I - comunicar o fato a Secretaria de Financas, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de cessacao das condlcoes assecurat6rias do beneficio; e 

II - recolher o imposto devido dos fatos geradores ocorridos ap6s a data em 
que cessou o direito ao beneficio, na forma e prazos previstos na legislacao tributaria, 

§ 42, flea assegurado a Secretaria de Financas, o direito de, a qualquer 
tempo, exigir dos beneficiarios a comprovacao das exigencias dispostas na legislacao. 

Serao VII 
Do Lancamento e do Pagamento 

Subsecao I 
Do Lancamento 

Art. 139. 0 lancamento do IPTU sera feito anualmente em nome do titular 
sob o qua) estiver o im6vel cadastrado na reparticao ou com base nos elementos 
cadastrais declarados pelo sujeito passivo ou estabelecidos pela adminlstracao tributaria, 

Art. 140. 0 lancarnento sera efetuado: 

I - no caso de condorninio indiviso, no nome de todos, de alguns, ou de um 
s6 dos condorninos, pelo valor total do tributo; 

II - no caso de condorninio diviso, no nome de cada conddrnino, na 
proporcao de sua parte pelo onus do tributo; e 

III - na hip6tese de nao ser conhecido o proprietario, no nome de quern 
esteja na posse do im6vel. 

§ 1 °. Nao sendo cadastrado o im6vel, o lancarnento sera feito em qualquer 
epoca, com base nos elementos que a adrninistracao trlbutaria dispuser. 

§ 2Q. Na impossibilidade de obtencao de dados sobre o bem im6vel ou de 
elementos necessarios a fixacao da base de calculo do imposto, seja por impedimento 
promovido pelo contribuinte ou por encontrarem-se fechados os im6veis e seus 
proprletarios ou responsaveis serem desconhecidos, o valor venal do im6vel sera 
arbitrado e o lancarnento efetuado de oflcio, com base nos elementos de que dispuser a 
adrninistracao fazendaria. 

§ 32. Os im6veis pertencentes a espolio, cujo inventarlo esteja sobrestado, 
serao lancados em nome do mesmo, ate que, julgado o inventario, se facarn necessarias as 
modiflcacoes em relacao aos titulares. 
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§ 42, Os predios e terrenos ficam sujeitos a flscalizacao municipal e nao 
podem seus proprietaries, possuidores, administradores ou locatarlos impedir visitas de 
agentes fiscais ou negar-lhes informacoes de interesse da Fazenda Publica Municipal. 

Art 141. Considera-se regularmente notificado do lancarnento, o sujeito 
passivo: 

I - com a entrega da notiflcacao pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telegrafos (ECT) ou por quern este]a regularmente autorizado; ou 

II - com a publicacao em Diario Oficial do Municipio ou outra forma de 
publicidade, dos elementos constitutivos do lancamento, 

Art. 142. 0 lancarnento do IPTU referente a predio novo ocorrera no mes 
seguinte a data da expedicao do "Habite-se", ou, na falta deste, da conclusao da obra ou do 
momenta em que passou a ser habitado. 

Paragrafo unico, Nao sendo cadastrado o irnovel, o lancarnento sera feito 
em qualquer epoca, com base nos elementos que a adrninistracao fazendaria dispuser, 
esclarecida esta circunstancia no termo de inscricao. 

Art. 143. Na hipotese de o sujeito passivo nao haver recebido a notiflcacao 
do lancamento do IPTU, devera comparecer ao 6rgao fazendario ate 15 (quinze) dias antes 
do vencimento da primeira parcela, para o recebimento do documento de arrecadacao, 
sob pena de: 

r - perda da reducao prevista na legislacao: 

II - lrnposicao dos acrescimos de multa e juros de mora. 

Art. 144. 0 im6vel que for contemplado com algum tipo de beneficio fiscal, 
nao podera apresentar nenhum foco de doenca, detectado pela vigilancia sanitaria deste 
Municipio nem dano ao meio ambiente, no exercicio anterior ao do lancamento do 
impasto, sob pena deter suspenso o beneficio. 

Subsecao II 
Da Reclamacao 

Art. 145. 0 contribuinte podera requerer revisao de calculo do credito 
tributario, atraves de peticao devidamente fundamentada ao Fisco municipal, quando 
considerar o lancamento do imposto indevido, no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados 
da data da notiflcacao do lancarnento fiscal. 

§ 1°. Enquanto nao houver manifestacao da Administracao Ptiblica, o 
credito tributario fica suspenso, bem como todos os prazos para frutcao de beneficios 
fiscais, nao incidindo acrescimos morat6rios sabre o impasto devido. 

§ 2°. 0 disposto no § 1° deste artigo somente se aplica se o <« tributario for quitado ate a data prevista na intimacao da decisao transitada em julgado. 
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§ 3°. Nao havendo o pagamento ate a data estipulada na intimacao, o 

impasto sera exigido com atualizacao e acrescido de juros e multa morat6rios, calculados 
desde a data do vencimento previsto na notificacao do lancamento impugnado. 

Subsecao III 
Do Pagamento e dos Descontos 

Art. 146. O recolhimento do impasto sera anual e podera ser feito em cotas, 
nos prazos e condicoes estabelecidas em legislacao especifica. 

§ 12. 0 valor do IPTU lancado sob re im6veis gozara, cumulativamente, dos 

seguintes descontos: 

I - 30% (trinta por cento ), desde que atendidos os seguintes requisitos: 

a) nao exista debito de IPTU inscrito em divida ativa ou com parcelamento 
em atraso ate 31 de dezembro do exercicio anterior ao do fato gerador do tributo; 

b) o pagamento seja efetuado em parcela (mica, ate a data estabelecida na 
notificacao de lancarnento: 

§ 22. 0 edital de lancarnento podera estabelecer outros percentuais de 
descontos e prazos de pagamento do credito tributario, observado o limite fixado no inciso 
I do § 1 ° deste artigo. 

Art. 147. 0 valor do IPTU devido podera ser pago parceladamente em ate 
05 ( cinco) parcelas, mensais e sucessivas, na forma e prazos estabelecidos na legislacao. 

Paragrafo unico. Na hip6tese do parcelamento a que se refere este artigo, o 
valor de cada parcela nao podera ser inferior a 10 ( dez) UFIRMs. 

Se�ao VIII 
Das obrigacoes acess6rias 

Subsecao Unica 
Da Inscricao e das Informacoes 

Art. 148. Serao obrigatoriamente inscritos no cadastro imobtliario os 
im6veis existentes como unidades autonomas, ainda que sejam beneficiados par isencao 
ou imunidade tributaria, conforme definido neste C6digo e em legislacao especifica. 

Art. 149. 0 sujeito passivo devera informar dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da respectiva ocorrencia: 

I - aquisicao de im6veis; 

II - rnudanca de endereco para entrega de notificacoes: e iv 
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III - outros fatos ou circunstancias que possam afetar a incidencia, o calculo 
do imposto ou outros aspectos relativos ao lancamento. 

§ 12. Considera-se unidade imobiliaria o lote-padrao, casa, apartamento, 
sala para fim comercial, industrial ou profissional e conjunto de pavilhoes utilizados em 
fabrica, colegio, hospital ou outra atividade profissional. 

§ 22 A obrlgacao prevista no caput deste artigo aplica-se tambem aos 
condominios ou pessoas, fisicas ou juridicas, responsaveis pela organizacao ou 
adrninistracao de im6veis no territ6rio desse Municipio, que deverao informar, ainda: 

I - as mutacoes patrimoniais com rnudanca de titularidade, ocorridas em 
cada mes; 

II - realizacao de edificacao em terrenos ou arnpliacao de area construida; 

Ill - implementacao de benfeitorias que se incorporem ao im6vel; 

IV - quaisquer outras alteracoes que impliquem em valorizacao do im6vel. 

§ 32, As tnforrnacoes prestadas a Secretaria de Financas, pela primeira vez, 
nos termos previstos no§ 22 deste artigo, deverao alcancar todos os usuarios dos services 
e proprietarios ou posseiros de im6veis situados neste Municipio, em regime de 
condorninio ou equivalente. 

§ 42, A Secretaria de Financas podera solicitar outras informacoes 

especificas, de seu interesse, por meio de notlficacao, onde seja explicitado qua! o teor das 
inforrnacoes requeridas e o prazo para entrega das mesmas. 

Art 150. As construcoes ou edificacoes realizadas sem licenca ou em 
desobediencia as normas tecnicas serao, ainda assim, inscritas e utilizadas para efeito de 
lancamento de credito tributarlo. 

§ 12. A inscricao e os efeitos trtbutarios, no caso deste artigo, nao geram 
direitos ao proprietario e nao excluem do Municlpio o direito de promover a adaptacao da 
construcao as normas legais ou a sua demolicao, bem como outras sancoes previstas em 
lei. 

§ 22. 0 orgao ou entidade responsavel pela concessao do "Habite-se" e 
obrigado a rernete-lo a Secretaria Municipal de Financas, juntamente com o respectivo 
processo administrativo instruldo com os dados relativos a construcao ou reforma do 
im6vel, para os fins de cadastramento, fiscalizacao e lancarnento dos tributos devidos, sob 
pena de responsabilidade funcional. 

secao IX 
Da Plscalizacao 

Art 151. Os im6veis ficam sujeitos a fiscalizacao e nao podem seus 
proprietaries, possuidores, administradores ou locatarios impedir ou dificultar o 
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cumprimento da acao fiscal ou negar-lhes inforrnacoes de interesse da administracao 
tributaria. 

Paragrafo unico. 0 nao atendimento ao disposto neste artigo caracteriza 
embaraco a flscalizacao municipal, sujeitando o infrator a penalidade prevista no inciso IV, 
do art. 152, deste C6digo. 

Se�ao x 
Das Infracoes e das Penalidades 

Art. 152. As infracoes a legislacao trlbutaria, sem prejuizo da cobranca do 
impasto devido, quando for o caso, serao punidas com a aplicacao das seguintes 
penalidades: 

I - 100 (cem) UFIRMs, quando nao for promovida a inscricao, atualizacao 
ou sua alteracao na forma e no prazo determinados na legislacao ou, ainda, houver erro 
nos dados que possam alterar a base de calculo do impasto; 

II - 100% ( cem por cento) do valor do impasto devido, quando houver 
omissao, fraude ou falsidade nos dados que possam influir no lancamento do credito 
tributario, inclusive no calculo do impasto; 

III - 100% ( cem por cento) do valor do imposto devido, quando nao houver 
sido feito o recolhimento, total ou parcialmente, na forma e nos prazos regulamentares, 
apurado o credito tributario por meio de acao fiscal; 

IV - 200 (duzentas) UFIRMs quando o sujeito passivo ernbaracar, dificultar 
ou impedir a acao fiscal, aplicando-se em do bro, nos casos de reincidencia: 

V - 100 (cem) UFIRMs, quando o contribuinte deixar de fornecer a 
Admlnistracao Fazendaria inforrnacces a que se obriga pela legislacao tributaria. 

CA Pf TULO III 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IM6VEIS INTER VIVOS (ITBI) 

Se�ao I 
Do Fato Gerador 

Art. 153. 0 imposto sobre a transmissao por ato oneroso inter vivos, de 
bens im6veis, bem como cessao de direitos a eles relativos (ITBI), tern como fato gerador: 

I - a transrnissao inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, da 
propriedade ou do dorninio util de bens im6veis, por natureza ou por acessao fisica, 
conforme definido no C6digo Civil; 

II - a transmissao inter vivos, por ato oneroso, a qualquer titulo, de direitos 
reais sobre im6veis, exceto os direitos reais de garantia; 

III - a cessao onerosa de direitos relativos as hip6teses de incidencia 
indicadas nos incisos anteriores. 
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Paragrafo unico. 0 ITBI incide sobre bens im6veis situados no Munidpio de 
Porteiras. 

Art. 154. Equipara-se a transmissao de bens im6veis, para efeitos 
tributaries: 

I - a permuta de bens im6veis por bens e direitos de qualquer natureza; 

II - a transacao em que seja reconhecido direito que implique transmissao 
de im6vel ou de direitos a ele relativos; 

III - o excesso de valor decorrente da avaliacao realizada pela 
administracao trtbutaria e o constante do documento de incorporacao nas transmissoes de 
im6vel ou direitos a que se refere o art 155, deste C6digo. 

Se�ao II 
Da nao Incidencia 

Art. 155. 0 impasto nao incide sobre a transmissao dos bens ou direitos a 

que se ref ere a Secao anterior, quando: 

I - realizada para incorporacao ao patrimdnio de pessoa jurldica, em 
pagamento de capital nela inscrito; 

II - decorrente de fusao, incorporacao, cisao ou extincao de pessoa juridica: 

Ill - decorrente de desincorporarao do patnmonio da pessoa juridica a que 
foram conferidos, na forma do inciso I deste artigo, relativamente aos mesmos alienantes. 

§ 1 Q. 0 disposto neste artigo nao se aplica quando a pessoa juridica 
adquirente tiver, como atividade preponderante, a compra e venda de bens im6veis e seus 
direitos reais, a locacao de bens im6veis ou o arrendamento mercantil. 

§ 2Q. Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais 
de 50% ( cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa juridica adquirente, nos 24 
(vinte quatro) meses anteriores e nos 24 (vinte e quatro) meses posteriores a aquisicao, 
decorrer das transacces mencionadas no§ 1Q deste artigo. 

§ 3Q. Se a pessoa juridica adquirente iniciar suas atividades ap6s a 
aquisicao, ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-a a 
preponderancia referida no § 2Q deste artigo, levando-se em conta os 36 (trinta e seis) 
primeiros meses seguintes a data da aquisicao, 

§ 4Q. Considera-se tambem caracterizada a atividade preponderante, 
quando do objeto social conste a compra e venda de bens im6veis e seus direitos reais, a 
locacao de bens im6veis ou o arrendamento mercantil. 
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§ SQ. Verificada a preponderancia a que se refere o § lQ deste artigo, o ITBI 
sera devido, conforme a lei vigente na data da aquisicao, calculado sobre o valor dos bens 
ou direitos, no momento do pagamento do credito tributario devido. 

§ 6Q. Ocorrendo o pagamento do ITBI antes do transcurso do prazo previsto 
no§ 3Q deste artigo e constatada que a receita operacional da pessoa jurldica resultou de 
atividade diversa daquela nele mencionada, cabera repeticao de tndebito para o sujeito 
passivo. 

§ 7Q. O disposto neste artigo nao se aplica a transrnissao de bens ou 
direitos, quando realizada em conjunto ou com a da totalidade do patrimonio da pessoa 
juridica alienante, independentemente da preponderancia a que se ref ere o § 1 Q, hip6tese 
em que incidira o imposto. 

Se�ao III 
Da Sujei�ao Passivo 

Subsecao I 
Do Contribuinte 

Art 156. 0 contribuinte do ITBI e: 

I - o adquirente dos bens ou direitos; 

II · nas cessoes de direitos, o cessionario: 

Ill · nas permutas, cada uma das partes, pelo valor tributavel do bem 
im6vel ou direito que recebe. 

Subsecao II 
Do Responsavel 

Art 157. Respondem, solidariamente, pelo pagamento do Imposto: 

I · o transmitente; 

II · o cedente; 

Ill · o anuente; 

IV· os serventuarios da justica, relativamente aos atos por eles praticados, 
em razao de suas atividades ou pelas ornissoes de que forem responsaveis. 
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Se�ao IV 
Da Base de Calculo e da Alf quota 

Subsecao I 
Da Base de Calculo 

Art 158. A base de calculo do ITBI e o valor de mercado dos im6veis objeto 
da transacao e dos hens ou direitos transmitidos, apurados pela adrninistracao tributaria 
na data do efetivo recolhimento, podendo ser utilizados: 

I - avaliacao administrativa realizada com base no mercado imoblliario 
local; 

II - valor declarado pelo sujeito passivo, se maior que o apurado em 
avaliacao da adrninistracao tributaria na forma deste artigo. 

§ 1Q. Nos seguintes casos especiais, a base de calculo sera: 

I - nas permutas, o valor de cada im6vel permutado; 

II - na arrernatacao, adjudicacao ou leilao administrativo, o preco do maior 
lance, nunca inferior ao valor da primeira avaliacao, administrativa ou judicial; 

III - na instituicao, remincia ou extincao onerosas de usufruto, uso, 
habitacao, servidao, direito de superficie e fideicomisso, 50% (cinquenta por cento) do 
valor da avaliacao relativa a transrnissao do direito; 

IV - no excesso de valor a que se refere o inciso Ill do art 154, a diferenca 
entre o valor constante da avaliacao realizada pelo Fisco e aquele utilizado para a 
transmissao do im6vel ou direitos, conforme o art 155, deste C6digo; 

V - nas dacoes em pagamento, o valor do im6vel dado para solver o debito. 

§ 2Q. Na avaliacao realizada pelo Fisco Municipal serao observadas, quando 
possfvel, as norrnas relativas a avaliacao de im6veis urbanos e rurais editadas pela 
Assoclacao Brasileira de Normas Tecnicas (J\BNT). 

§ 3Q. 0 contribuinte podera requerer revisao de calculo do valor arbitrado 
ou do credito tributario lancado, atraves de peticao devidamente fundamentada ao Fisco 
municipal, quando considerar o lancarnento do imposto indevido ou a maior, no prazo de 
ate 30 (trinta) dias, contados da data da notificacao do lancamento fiscal. 

Subsecao II 
Das Alfquotas 

Art. 159. As aliquotas aplicaveis ao ITBI serao as seguintes: 

I - 2% ( dois por cento) nas transmissoes em geral; 

II - nas transmissces compreendidas no Sistema Financeiro da Habitacao 
(SFH) a que se refere a Lei nQ 4.380, de 21 de agosto de 1964 e Iegislacao complementar: 
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a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5% (meio por cento); 

b) sob re o valor nao financiado: 2% ( dois por cento ). 

Se�ao v 
Do Pagamento 

Art 160. 0 ITBI sera pago por meio de documento de arrecadacao emitido 
pela administracao fazendaria e efetuado antes da averbacao do registro na matrlcula do 
im6vel objeto da transmissao, 

§ 1 °. Nas seguintes situacoes especiais, os prazos para pagamento serao: 

I - nas tornas ou reposicces em que sejam interessados incapazes, dentro 
de 30 (trinta) dias, contados da data em que se der a concordancia do Ministerio Publico: 

II - na arrernatacao ou adjudicacao, dentro de 30 (trinta) dias, contados da 
data em que tiver sido assinado o ato ou deferida a adjudicacao, ainda que haja recurso 
pendente; 

III - na transmissao objeto de instrumento lavrado em outro municipio, 
dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da sua lavratura. 

§ 2Q O recolhimento do ITBI far-se-a em qualquer instituicao financeira 
autorizada pelo Poder Executivo municipal. 

SefaO VI 
Da Restituicao 

Art. 161. 0 imposto sera restituido, no todo ou em parte, quando: 

I - nao se completar o ato ou contrato, por forca do qua! tiver sido pago; 

II - for declarada, por decisao judicial transitada em julgado, a nulidade do 
ato ou contrato, em decorrencia do qua! o imposto tiver sido pago; 

III - for declarada a exclusao do credito tributario: 

IV - houver sido recolhido a maior. 

SefaO VII 
Das Isencoes 

Art. 162. Sao isentas do ITBI as seguintes transacces: 

I - a transmissao decorrente da execucao de pianos de habitacao para 
populacao de baixa renda, nos termos definidos pela legislacao federal, patrocinado ou 
executado por orgaos publicos e seus agentes; e JiV 
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II - extincao de uso ou usufruto, quando o instituidor tenha continuado 
como proprtetario do im6vel. 

Se�ao VIII 
Das Obrjgacoes Acess6rias 

Art 163. 0 oficial de registro publico que lavrar instrumentos translativos 
de hens ou direitos sobre im6vel de que resulte obrigacao de pagar imposto, exigira que 
lhes seja apresentado o comprovante de quitacao do ITBI bem como a apresentacao da 
Certidao Negativa de Debitos relacionada ao im6vel, ficando a prova do pagamento 
transcrita nos instrumentos ou termos que lavrarem. 

§ 1 °. Se a transmissao for isenta, beneficiada pela suspensao de pagamento 
ou se for hip6tese de nao incidencia tributaria, o oficial de registro piiblico que lavrar os 
instrumentos translativos de hens ou direitos sobre o im6vel, exigira a apresentacao de 
certidao declarat6ria do reconhecimento do beneficio fiscal em substituicao a 
cornprovacao do pagamento do imposto. 

§ 2°. A certidao de que trata o § 1 ° deste artigo, sera fornecida pela 
Secretaria de Financas, atraves de processo regular ou meio eletrcmco. formulado ap6s 
requerimento do interessado. 

§ 3°. Nao se fara registro piiblico, transcricao, inscricao ou averbacao de 
atos, instrumentos ou titulos sujeitos ao imposto sem que se comprove o seu anterior 
pagamento ou a sua exoneracao, respondendo solidariamente pelo pagamento do ITBI nao 
pago, quern praticar ta! ato sem a devida comprovacao da quitacao do tributo. 

Art. 164. Os oflciais de registros publicos ficam obrigados a enviar a 
Secretaria da Fazenda, relacao completa de todos os atos e termos lavrados, registrados, 
inscritos ou averbados no mes anterior, ate o dia 15 (quinze) do mes subsequente, 
contendo identificacao e qualificacao das partes envolvidas na transacao. 

Paragrafo unico. Os cartorios facultarao aos agentes da Fazenda Municipal, 
o exame de livros, registros ou qualquer outro documento ou informacoes relacionadas 
com o imposto, assim como deverao fornecer gratuitamente as certidoes que lhes forem 
solicitadas para fins de flscalizacao, 

Art. 165. 0 interessado devera prestar, junto a Secretaria da Fazenda, 
declaracao de transmissao de bens im6veis, para fins de determinacao da base de calculo e 
lancarnento do ITBI. 

Paragrafo unico. A declaracao a que se refere este artigo sera definida por 
ato do chefe do Poder Executivo municipal. 
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Se�ao IX 
Das Infracoes e das Penalidades 

Art 166. 0 descumprimento das obrigacoes previstas neste C6digo, quanto 
ao ITBI, sujeita o infrator as seguintes penalidades, sem prejuizo do pagamento do 
imposto devido, quando for o caso: 

I - 50% ( cinquenta por cento) do valor do imposto devido, na pratica de 
qualquer ato de transmissao de hens ou direitos, sem o pagamento do imposto nos prazos 
legais; 

II - 100% ( cem por cento) do valor do imposto, caso ocorra orrussao, 
inexatidao falsidade ou fraude da declaracao relativa a elementos que possam intluir no 
calculo do imposto ou que resultem na nao-incidencia, isencao ou suspensao de 
pagamento; 

III - 100 (cern) UFIRMs por cada documento ou ocorrencia, aos 
serventuarios da justica que lavrarem, registrarern, inscreverem ou averbarem atos, 
termos ou escrituras relativas a hens im6veis, sem a prova de quitacao do imposto ou 
exibicao da declaracao de desoneracao: 

IV - 200 (duzentas) UFIRMs por relacao nao enviada, nos termos previstos 
no art 164, deste C6digo. 

TITULO II 
DASTAXAS 
CAPfTULOI 

DAS DISPOSI�OES GERAIS 

Art 167. As taxas de cornpetencla do Municfpio de Porteiras tern como fato 
gerador: 

I - o exercfcio regular do poder de policia; e 
II - a utilizacao, efetiva ou potencial, de services publicos especfficos e 

divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposicao. 

Paragrafo unico. As taxas referidas no caput deste artigo, nao podem ter 
base de calculo ou fato gerador identicos aos que correspondam a imposto. 

Art 168. Consideram-se services publicos: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por eles usufruidos a qualquer titulo: e 

b) potencialmente, quando compulsoriamente, sejam postos a sua 
disposicao mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 
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II - especificos, quando podem ser destacados em unidades aut6nomas de 
intervencao, de utilidade ou de necessidade publicas: e 

Ill - divisfveis, quando susceptiveis de utilizacao, separadamente, por parte 
de cada um dos seus usuarios. 

Art 169. Qualquer que seja a hip6tese de incidencia de taxas devidas ao 
Municipio de Porteiras, estas serao lancadas de oflcio, com base nos elementos constantes 
de cadastros pr6prios ou de dados e inforrnacoes de que disponha a administracao 
trlbutarla. 

Art 170. 0 fato gerador da taxa, quando for de incidencia anual, considera- 
se ocorrido: 

I - na data de inicio da atividade, relativamente ao primeiro ano em que 
esta incidir; 

II - na data de aniversario da concessao da licenca anterior; e 

III - na data da alteracao cadastral, quando houver mudanca de endereco 
ou de atividade, qualquer que seja o momento do exerdcio. 

§ 1 °. 0 fato gerador a que se refere o caput deste artigo, na hip6tese de 
prestacao de services ocorre: 

I - na data da utilizacao efetiva de service publico: 

II - na data da disponibilizacao de service publico, quando a utilizacao for 
potencial; e 

III - em 1 Q de janeiro de cada exerdcio, quando a taxa for de incidencia 
anual. 

§ 2°. 0 lancamento e o pagamento <las taxas nao implicam reconhecimento 
da regularidade do estabelecimento ou da atividade exercida pelo sujeito passivo perante 
a administracao municipal. 

CAPfTULO II 
DAS TAXAS DECORRENTES DO EXERCfCIO REGULAR DO PODER DE POLfCIA 

Sefao I 
Das Taxas de Licenca 

Art. 171. As taxas de licenca tern como fato gerador o exercicio regular do 
poder de policia, assim considerado a atividade da Adrninistracao Municipal que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de atos ou o 
exercicio de atividade econ6mica dependentes de concessao ou autorizacao do Poder 
Publico municipal, para manutencao da tranquilidade publica ou respeito a propriedade e 
ao direito individual ou coletivo em seu territ6rio. 
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Paragrafo unico. Considera-se regular o exercicio do poder de polf cia, 
quando desempenhado pelo orgao competente nos limites da lei aplicavel, com 
observancia do processo legal, e tratando-se de atividade discricionaria, na forma da lei, 
sem abuso ou desvio do poder. 

Art 172. As taxas de Iicenca sao devidas em razao do exercfcio das 
seguintes atividades: 

I - analise da adequacao da localizacao e do funcionamento de 
estabelecimentos de producao, cornercio, industria ou prestacao de servicos, na jurisdicao 
do Municipio: 

II - circulacao de transportes automotores municipais; 

Ill - aprovacao e execucao de obras e instalacoes particulares, assim 
entendidos a construcao, reconstrucao, reforma ou dernolicao de predios, arruamentos, 
loteamentos, bem como as instalacoes eletricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas ou 
qualquer outra obra; 

rv - funcionamento de estabelecimentos em horarios especiais; 

V - veiculacao de publicidade e propaganda em geral; 

Vl - licenciamento, registro e lnspecao sanitaria de estabelecimentos de 
producao, cornercio, industria ou prestacao de services relacionados com a saude e 
alimentacao humana e animal; 

VII - ocupacao de terrenos, vias e logradouros publicos: e 

Vlll - licenca de natureza ambiental. 

§ 1 °. As infracces as disposicoes deste Capitulo serao apuradas por meio de 
acdes fiscais, com lancarnento do credito trlbutario por meio de autos de lnfracao, 

§ 2°. Ressalvadas as isencoes previstas neste C6digo e em lei municipal 
especffica, o pagamento de quaisquer das taxas, exigfveis em razao do poder de polfcia, 
devera ser realizado, obrigatoriamente, antes do pedido de licenciamento, sendo o 
comprovante de pagamento pre-requisito para analise do requerimento. 

§ JQ. No pagamento das taxas observar-se-a o disposto neste C6digo e no 
seu regulamento para o pagamento dos tributos em geral. 

§ 4Q. Quando a taxa for paga no mesmo exercfcio em que a licenca for 
solicitada, o valor devido sera proporcional ao numero de meses que faltam para terminar 
o exercf cio. 
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Se�ao II 
Da Taxa de Licenca para Localizacao e Funcionamento de Estabelecimentos de 

Comercio, Industrla, Prestacao de Services e Outros 
Subsecao I 

Do Fato Gerador 

Art 173. A Taxa de Licenca para Localizacao e Funcionamento de 
Estabelecimento de Producao, Cornercio, lndustria e de Prestacao de Services tern como 
fato gerador, a perrnissao para a localizacao e o funcionamento de estabelecimento, em 
qualquer local no Munidpio. 

§ 1 °. A Taxa a que se refere este artigo sera lancada anualmente ou sempre 
que ocorrer pedido de licenca para localizacao e funcionamento de estabelecimento ou 
quando houver mudanca de ramo de atividade, transferencia de local, mudanca de razao 
social ou alteracao de area edificada ou territorial do estabelecimento. 

§ 2°. A licenca inicial para localizacao e funcionamento de estabelecimento 
sera concedida mediante despacho da autoridade competente, que fara a autenticacao do 
Alvara de Funcionamento respectivo, na forma disciplinada pela legislacao. 

Subsecao II 
Do Contribuinte 

Art. 174. Contribuinte da taxa e a pessoa flsica ou juridica, titular de 
estabelecimento comercial, industrial, agropecuario, de prestacao de services e similares, 
situados no territ6rio do Munidpio de Porteiras. 

Subsecao Ill 
Do Calculo da Taxa 

Art. 175. A taxa referente ao Alvara de Funcionamento sera calculada na 
forma definida no Anexo Ill, deste C6digo. 

§ 1 °. Para quantificacao da base de calculo da Taxa de Localizacao a que se 
refere esta Secao, serao consideradas a area construida, a area utilizada na atividade, bem 
como a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo. 

§ 2°. 0 pedido de licenca a que se refere essa Secao somente devera ser 
protocolado mediante cornprovacao do pagamento da taxa. 

§ 3°. 0 pagamento da taxa a que se ref ere o caput deste artigo sera efetuado 
anualmente e nos casos do art.177, deste C6digo. 

Subsecao IV 
Da Obrigatoriedade do Alvara 

Art. 176. Nenhum estabelecimento podera exercer suas atividades sem 
estar de posse do Alvara de Funcionamento, na forma do artigo anterior, sob pena de 
aplicacao das sancoes previstas nos arts. 180 e 181, deste C6digo. 
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Paragrafo iinico. 0 Alvara de Funcionamento de que trata esta Secao sera 
conservado permanentemente em local visive!, no estabelecimento. 

Art. 177. 0 contribuinte e obrigado a comunicar ao Fisco municipal, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias, para fins de atualizacao cadastral, as seguintes ocorrencias: 

I - alteracao de endereco: 

II - alteracao da razao social ou do ramo de atividade; ou 

Ill - alteracao da area edificada ou territorial do estabelecimento. 

Subsecao V 
Dos Estabelecimentos 

Art. 178. Para efeito de incidencia da Taxa de Licenca para Localizacao e 
Funcionamento, consideram-se estabelecimentos distintos: 

I - os que, embora no mesmo local e ainda que explorem identicos ramos de 
neg6cio, pertencam a diferentes pessoas ffsicas ou jurfdicas, individualmente; 

II - os que, embora com identico ramo de neg6cios e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em predios distintos ou locais diversos. 

Subsecao VI 
Das Isencoes 

Art. 179. Sao isentos do pagamento da Taxa de Licenca para Localizacao e 
Funcionamento, os estabelecimentos: 

I - pertencentes aos orgaos da Uniao, estados e municfpios, quando 
destinados ao uso destas entidades; 

II - destinados ao desenvolvimento de atividades econormcas par 
Microempreendedor Individual (MEI), optante pelo Simples Nacional, na forma da Lei 
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Paragrafo unico. A isencao da taxa nao dispensa o previo requerimento 
para a concessao de licenca para localizacao e funcionamento de estabelecimentos 
diversos. 

Subsecao VII 
Das Penalidades 

Art. 180. 0 nao cumprimento do disposto nesta Secao podera acarretar a 
interdicao do estabelecimento na forma prevista no C6digo de Posturas e a lei de uso e 
ocupacao do solo do Municfpio, mediante ato da autoridade competente. 
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Art. 181. 0 sujeito passivo que infringir as disposicoes previstas nesta 
Secao sujeitar-se-a aplicacao das seguintes penalidades, sem prejuizo do pagamento da 
taxa: 

I - iniciar ou praticar ato sujeito a licenca de localizacao e funcionamento 
sem que esta lhe tenha sido concedida: multa equivalente a 100% ( cem por cento) do 
valor da taxa devida, nunca inferior a 100 (cem) UFIRMs; 

JI - deixar de fixar o Alvara de Funcionamento em local visive! do 
estabelecimento: multa equivalente a 60 (sessenta) UFIRMs; 

III - deixar de comunicar ao fisco municipal qualquer alteracao cadastral: 
multa equivalente a SO (cinquenta) UFIRMs. 

Se�ao III 
Da Taxa de Licenca e Vistoria de Transportes Automotores Municipais 

Subsecao I 
Fato Gerador 

Art. 182. A Taxa de Licenca e Vistoria de Transportes Automotores 
Municipais tern como fato gerador a atividade de vistoria e controle operacional dos 
veiculos automotores destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros e de 
cargas, compreendida a autorizacao para o licenciamento, a fiscalizacao quanto ao numero 
de veiculos autorizados a funcionar e de passageiros a serem transportados. 

Paragrafo unico. Nenhum interessado podera desenvolver as atividades de 
prestacao de servicos dos transportes a que se refere o caput deste artigo sem que haja 
efetuado o pagamento da Taxa Licenca de Transportes, sob pena da aplicacao das 
penalidades previstas nesta Secao, 

Subsecao II 
Do Sujeito Passivo 

Art.183. Contribuinte da taxa e a pessoa fisica ou juridica, perrnissionaria 
ou concessionaria, que opera no Munidpio, os services de transporte automotor, coletivo 
ou individual de passageiros e de cargas. 

Subsecao III 
Do Calculo 

Art. 184. A Taxa de Licenca de Transportes sera calculada com base no tipo 
de veiculo automotor utilizado pelo interessado ou nos services prestados pelo orgao 
municipal, de acordo com as Tabelas A e B do Anexo IV, deste C6digo. 
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Subsecao IV 
Do Lancamento 

Art. 185. 0 lancamento da taxa sera efetuado, a requerimento do 
interessado, com base no tipo de veiculo automotor utilizado para o transporte de 
passageiros ou de carga ou no service solicitado. 

§ 1 °. A taxa sera lancada de offcio, com base nas informacces fornecidas ou 
contidas nos arquivos da Adrninistracao Tributaria, quando: 

I - o contribuinte deixar de requerer a licenca de transporte no inicio de 
suas atividades; 

II - a criterio do Fisco, for adotado o sistema de lancamento de oficio para 
os contribuintes da taxa em geral. 

§ 2°. A Taxa a que se refere esta Secao sera devida anualmente e devera ser 
recolhida no mes de janeiro de cada exercicio. 

Subsecao IV 
Das Penalidades 

Art. 186. 0 descumprimento do disposto nesta Secao sujeitara o infrator as 
seguintes penalidades, sem prejuizo da interdicao ou suspensao das atividades pela 
autoridade competente e do pagamento da taxa: 

l - inicio das atividades sem a competente licenca do exercicio da atividade: 
multa de 100 (cem) UFIRMs, por vekulo irregular; 

II - exercer a atividade em desacordo com o estabelecido pelo Poder 
Piiblico: multa equivalente a 60 (sessenta) UFIRMs por veiculo considerado irregular; 

III - multa de 150 (cento e cinquenta) UFIRMs, nas hip6teses de ernbaracar, 
dificultar ou impedir acao fiscal, por qualquer meio ou forrna, aplicando-se a multa em 
do bro, a partir da segunda infracao. 

Se�ao IV 
Da Taxa de Licenca para Execucao de Obras em Terrenos, Predios ou Logradouros, 

Instalacoes de Maquinas, Motores, Equipamentos e Correlatos 
Subsecao I 

Do Fato Gerador 

Art. 187. A Taxa de Licenca para Execucao de Obras, Arruamentos e 
Loteamentos (Taxa de Construcao) tern como fato gerador o previo controle e a 
fiscalizacao, dentro do territ6rio do Munidpio de Porteiras, a que devera se submeter 
qualquer pessoa fisica ou juridica que pretenda realizar obras, arruamentos, loteamentos 
particulares de qualquer especie e instalacao de maquinas motores e equipamentos 
correlatos. 
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Paragrafo Unico. Nenhuma construcao, reconstrucao, reforma, demolicao 
ou instalacoes referidas no caput deste artigo podera ser iniciada sem previo pedido de 
licenca e o pagamento da taxa devida. 

Art 188. A Taxa de Construcao a que se refere esta Secao sera devida no 
caso de: 

I - construcao: 

II - reconstrucao: 

III - reforma ou dernolicao de predios ou qualquer outra obra ou servico: 

IV - urbanizacao: 

V - arruamento e loteamento, ou parcelamento de terrenos particulares; e 

VI - instalacoes de maquinas, motores, equipamentos e services correlatos. 

Paragrafo unico. As situacoes mencionadas nos incisos I a VI deste artigo, 
s6 poderao ser iniciadas com o previo pedido de licenca ao 6rgao municipal competente e 
o pagamento da Taxa de Construcao devida. 

Subsecao II 
Do Contribuinte 

Art 189. Contribuinte da taxa e a pessoa fisica ou jurldica interessada na 
execucao de obras, arruamentos, loteamentos e instalacao de rnaquinas e motores sujeito 
ao Iicenciamento, controle e fiscalizacao do orgao municipal competente. 

Subsecao III 
Do Lancamento e da Arrecadacao 

Art 190. A taxa sera lancada em nome do contribuinte, com base nos dados 
pelo mesmo fornecidos ou apurados pelo Fisco municipal. 

Paragrafo unico, Ap6s a concessao da licenca, o contribuinte tera o prazo de 
03 (tres) meses para iniciar a obra ou a atividade e, caso nao ocorra, havers Incidencta de 
nova taxa. 

Art 191. 0 calculo da taxa tera como base o custo da atividade de controle e 
fiscalizacao e sera cobrada de acordo com a tabela constante do Anexo V, deste C6digo. 

Paragrafo unico. 0 pedido de licenca a que se refere essa Secao somente 
devera ser protocolado mediante comprovacao do pagamento da taxa. 
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Subsecao IV 
Das lsencoes 

Art 192. Sao isentas da Taxa: 

I - as construcoes de passeios; 

II - a execucao de services de limpeza ou pintura interna ou externa de 
predios e grades. 

Subsecao V 
Das Penalidades 

Art.193. As pessoas fisicas ou jurldicas que executarem obras de 
construcao, reconstrucao, reforma ou dernolicao de predios, de urbanizacao e de 
arruamento ou parcelamento de terreno particular e instalacao de rnaquinas e motores, 
sem previa licenca de funcionamento, serao consideradas irregulares, ficando sujeitas as 
seguintes penalidades, sem prejulzo do pagamento da taxa: 

I - interdicao, de acordo com o C6digo de Posturas do Municipio e multa 
equivalente a 200 (duzentas) UFIRMs, cumulativamente; 

ll - multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida, quando iniciar 
a obra ap6s 03 (tres) meses da obtencao da licenca sem pagamento de nova taxa; 

III - multa de 150 (cento e cinquenta) UFIRMs, nas hip6teses de ernbaracar, 
dificultar ou impedir acao fiscal, por qualquer meio ou forma, aplicando-se a multa em 
do bro, a partir da segunda infracao. 

Se�ao V 
Da Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial 

Subsecao I 
Do Fato Gerador 

Art. 194. A Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos em 
Horario Especial tern como fato gerador, a permissao concedida pela Prefeitura Municipal 
ao titular do estabelecimento, para mante-lo aberto fora dos horarios normais de 
funcionamento. 

Art. 195. Ocorre o fato gerador da taxa, quando o estabelecimento 
funcionar em horarios especiais, das seguintes formas: 

I - por antecipacao do horario normal de funcionamento; 

II - no caso de prorrogacao: e 

III - por dias executados. 
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subsecao II 
Do Contribuinte 

Art. 196. Contribuinte da taxa e a pessoa titular do estabelecimento 
comercial, industrial ou de prestacao de services mantido em funcionamento, em horario 
especial ou extraordinario. 

Subsecao III 
Do Lancamento e da Arrecadacao 

Art. 197. A Taxa tera como base de calculo o custo da atividade de controle 
e fiscalizacao, sera lancada em nome do contribuinte, com base nos dados fornecidos por 
ele ou fornecidos ou levantados pela fiscalizacao municipal e sera recolhida de acordo com 
os valores constantes da tabela do Anexo VI, deste C6digo. 

Paragrafo unico, A licenca sera concedida por ocasiao do pagamento da 
taxa a que se refere o caput deste artigo, podendo abranger qualquer das modalidades 
referidas no art 195 desta Secao, isolada ou conjuntamente, de acordo com o pedido do 
contribuinte. 

Subsecao IV 
Das Penalidades 

Art 198. 0 descumprimento do disposto nesta Secao sujeitara o infrator as 
seguintes penalidades, sem prejufzo do pagamento da taxa. 

I - multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa, nunca inferior a 50 
( cinquenta) UFIRMs; 

II - multa de 150 (cento e cinquenta) UFIRMs, nas hip6teses de ernbaracar, 
dificultar ou impedir acao fiscal, por qualquer meio ou forma, aplicando-se a multa em 
do bro, a partir da segunda infracao. 

Se�ao VI 
Da Taxa de Licenca para Veiculacao de Publicidade em Geral 

Subsecao I 
Do Fato Gerador 

Art. 199. A Taxa de Licenca para Veiculacao de Publicidade em Geral tern 
como fato gerador o previo controle e fiscalizacao da veiculacao, por qualquer meio de 
cornunicacao, de publicidade, em vias e logradouros publicos, em locais visiveis ou de 
acesso ao publico, 

Paragrafo unico, O fato gerador da taxa dar-se-a no momento em que for 
realizada a veiculacao de publicidade. 

Art. 200. Esta sujeito a licenca e ao pagamento previo da taxa, prevista 
nesta Secao, todo e qualquer meio ou forma de publicidade realizada no Municipio de 
Porteiras. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

§ 12. A taxa sera devida tambern para o licenciamento de engenhos de 
divulgacao de propaganda e publicidade em veiculo de aluguel e de transporte coletivo 
urbano de passageiros, que sejam utilizados para realizacao de atividades no territ6rio 
deste Municipio. 

§ 22• Consideram-se engenhos de divulgacao de propaganda ou 
publicidade: 

I - tabuleta ou outdoor: engenho fixo ou nao, destinado a colocacao de 
cartazes em papel ou outro material, substituiveis periodicamente; 

II - painel ou placa: engenho fixo ou rnovel, luminoso ou nao, constituido 
por materiais que, expostos par longo periodo de tempo, nao sofrem deterioracao ffsica 
substancial, caracterizando-se pela baixa rotatividade da mensagem; 

III - letreiro: afixacao ou pintura de signos ou sfmbolos em fachadas, 
marquises, toldos, elementos do imobiliario urbano ou em estrutura pr6pria, bem coma 
pintura executada sabre muros de qualquer natureza; 

IV - faixa, bandeira ou estandarte: aqueles executados em material nao 
rigido, de carater eventual ou transit6rio; 

V - cartaz: constituido par material facilmente deterioravel e que se 
caracteriza pela alta rotatividade da mensagem; e 

VI - dispositivo de transrnissao de mensagens: engenho que transmite 
mensagens publicitarias par meio de visores, telas e outros dispositivos similares. 

Subsecao II 
Do Contribuinte 

Art. 201. Contribuinte da taxa e a pessoa fisica ou juridica beneflciaria da 
atividade publicltaria. 

Paragrafo umco, Sao tambern responsaveis pelo pagamento da taxa os 
terceiros que tiverem relacao com a veiculacao da propaganda ou publicidade. 

Subsecao III 
Do Lancamento e da Arrecadacao 

Art. 202. A taxa tera coma base de calculo o custo da atividade de controle e 
fiscalizacao, sera lancada em nome do contribuinte com base nos elementos par ele 
declarados ou apurados pelo Fisco e recolhida conforme tabela constante no Anexo VII, 
deste C6digo. 

Paragrafo (mica. A licenca tera validade pelo periodo maxima de 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua concessao. 
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Subsecao IV 
Da lsencao 

Art. 203. Sao isentas do pagamento da taxa, a que se refere esta Secao: 

I - propaganda eleitoral, polftica, atividade sindical, culto religioso e 
atividade da administracao publica em geral; 

II - publicidade sonora em sistema de som fixa ou movel, pertencente a 
entidades cornunitarias sem fins lucrativos; e 

Ill - indicativos de nomes de edifkios ou predios, sejam residenciais ou 
comerciais. 

Paragrafo unico. A isencao a que se refere este artigo independe de previa 
autorizacao da Administracao Tributaria para sua fruicao. 

subsecao V 
Das Penalidades 

Art 204. O descumprimento do disposto nesta Secao sujeitara o infrator a 
penalidade de 100% (cem por cento) do valor da taxa, nunca inferior a 50 (cinquenta) 
UFIRMs, sem prejuizo do pagamento da taxa. 

Paragrafo unico. Na hip6tese de a atividade publicitaria ser desenvolvida 
por mais de um engenho, a multa sera aplicada por cada equipamento utilizado para 
realizar a publicidade, ainda que se refira ao mesmo objeto de divulgacao. 

serao VII 
Da Taxa de Ftscallzacao Sanitaria 

subsecao I 
Do Fato Gerador 

Art 205. A Taxa de Fiscalizacao Sanitaria - TFS, fundada no poder de 
policia do Municipio - limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
pratica de ato ou a abstencao de fato, em razao de interesse publico concernente a higiene 
da producao e do mercado - tern como fato gerador o desempenho, pelo orgao 
competente, nos limites da lei aplicavel e com observancia do processo legal, da 
fiscalizacao exercida sobre a localizacao, a instalacao e o funcionamento de 
estabelecimento, onde e fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, conservado, 
depositado, armazenado, transportado, distribuido, vendido ou consumido alimentos, ou 
exercida outra atividade pertinente a higiene publica, bem como na defesa agropecuaria, 
quanto aos animais, aos vegetais, seus produtos, subprodutos e derivados e aos 
respectivos insumos e residuos em geral, em observancia as normas municipais sanltarias. 

ocorrido: 
§ 1' - 0 fato gerador da Taxa de Fiscalizacao Sanitaria - TFS - considera-se 
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I- no primeiro exercicio, na data da inscricao cadastral, pelo desempenho, 
pelo orgao competente, nos limites da lei aplicavel e com observancia do processo legal, da 
fiscalizacao exercida sobre a localizacao e a instalacao de estabelecimento, onde e 
fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, conservado, depositado, armazenado, 
transportado, distribuldo, vendido ou consumido alimentos, ou exercida outra atividade 
pertinente a higiene publica, bem como na defesa agropecuaria, quanto aos animals, aos 
vegetais, seus produtos, subprodutos e derivados e aos respectivos insumos e residuos em 
geral; 

II- em qualquer exercicio, na data de alteracao cadastral de endereco e/ou 
de atividade, pelo desempenho, pelo 6rgao competente, nos limites da lei aplicavel e com 
observancia do processo legal, da fiscalizacao exercida sob re a localizacao ea instalacao de 
estabelecimento, onde e fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, conservado, 
depositado, armazenado, transportado, distribuldo, vendido ou consumido alimentos, ou 
exercida outra atividade pertinente a higiene piiblica, bem como na defesa agropecuaria, 
quanto aos animais, aos vegetais, seus produtos, subprodutos e derivados e aos 
respectivos insumos e residues em geral. 

§ 2Q - A Taxa de Fiscalizacao Sanitaria - TFS - incide ainda sobre as pessoas 
jurldlcas nao estabelecidas que: 

I - exercarn suas atividades em suas pr6prias residencias, ainda que nao 
abertas ao publico em geral; 

II - prestam seus services no estabelecimento ou na residencia dos 
respectivos tomadores de services. 

§ 32 - A Taxa de Fiscalizacao Sanitaria - TFS nao incide sobre os 
estabelecimentos da Uniao, dos Estados e do Municipio bem como de suas Autarquias e 
Fundacoes, dos partidos politicos e dos templos religiosos e entidades de assistencia social 
ou filantr6pica, conforme disposicoes do C6digo Tributario Nacional. 

§ 4Q. Dar-se-a fiscalizacao sanitaria para verificar o previo controle da 
manutencao dos padroes de asseio, higiene e salubridade dos Jocais acima relacionados, 
postos a disposicao da populacao do Municipio de Porteiras. 

§ SQ. 0 Poder Executivo podera relacionar, por categorias, outras atividades 
nao relacionadas no caput deste artigo por meio de ato regulamentar. 

§ 6Q. A fiscalizacao sanitaria podera verificar o previo controle do padrao 
sanitario de abate de animais, quando for realizado fora de matadouro piiblico e que nao 
haja flscalizacao sanitaria de orgaos federal ou estadual. 

§ 7°. Os animais inserviveis para o abate serao imediatamente retirados do 
lote, incinerados ou destruidos por qualquer forma. 

§ 8Q. Para efeitos do service de vigilancia sanitaria: 
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I - atividade economica: o ramo de atividade identificada a partir da 
Classificacao Nacional de Atividades Economicas (CNAE) e da lista de 
estabelecimentos auxiliares a ela associados, se houver, regulamentada pela 
Cornissao Nacional de Classificacao (Conda); 

II - estabelecimento: local que ocupa, no todo ou em parte, um im6vel 
individualmente identificado, edificado, destinado a atividades relativas a hens, 
produtos e services sujeitos as acoes dos orgaos de vigilancia sanitaria, por 
ernpresario ou pessoa jurfdica, de carater permanente, peri6dico ou eventual, 
incluindo residencias, quando estas forem utilizadas para a realizacao da atividade 
e nao for indispensavel a existencia de local pr6prio para seu exercf cio. 

III - grau de risco: nivel de perigo potencial de ocorrencia de danos a 
integridade flsica ea saude humana, ao meio ambiente em decorrencia de exercfcio 
de atividade econornica: 

IV - licenca sanitaria: documento emitido pelo 6rgao de vigilancia 
sanitaria do Sistema Unico de Saude que habilita a operacao de atividade(s) 
especffica(s) sujeita(s) a vigilancia sanitaria: 

V - licenciamento sanitario: etapa do processo de registro e 
legalizacao, eletronica ou presencial, que conduz o interessado a forrnalizacao da 
licenca para o exercfcio de determinada atividade econornica, no ambtto da 
vigilancia sanitaria, 

§ 62 - Para efeito de licenciamento sanitario, adota-se a seguinte 
classificacao do grau de risco das atividades econornicas: 

I - Alto Risco - atividades economicas que exigem inspecao sanitaria 
au analise documental previa par parte do orgao responsavel pela emissao da 
licenca sanitaria, antes do infcio da operacao do estabelecimento. 

II - Baixo Risco - atividades econornicas cujo infcio da operacao do 
estabelecimento ocorrera sem a realizacao de inspecao sanitaria au analise 
documental previa par parte do orgao responsavel pela ernissao da licenca 
sanitaria. 

Art 206. A licenca sanitaria somente sera concedida ao estabelecimento 
quando o local das atividades previstas no art 205 atender aos padroes de asseio, higiene 
e salubridade determinados pela legislacao atestado pela fiscalizacao sanltaria do 
Municiplo. 

§ 1 Q. As autoridades sanitarias diretamente responsaveis pela inspecao e 
licenciamento previstos nesta Secao, serao punidas civil, administrativa e criminalmente, 
pelos danos a saude, que possam causar a qualquer cidadao, em razao da inobservancia 
dos preceitos aqui estabelecidos. 
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§ 2Q. 0 licenciamento sanitario sera realizado previamente ao inicio da 
atividade e renovado anualmente, nos termos previstos neste C6digo. 

subsecao II 
Do Contribuinte 

Art 207. 0 contribuinte da Taxa de Fiscalizacao Sanitaria - TFS e a pessoa 
fisica ou jurfdica sujeita ao desempenho, pelo orgao competente, nos limites da lei 
aplicavel e com observancia do processo legal, da flscallzacao exercida sobre a localizacao, 
a instalacao e o funcionamento de estabelecimento, onde e fabricado, produzido, 
manipulado, acondicionado, conservado, depositado, armazenado, transportado, 
distribuldo, vendido ou consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente a 
higiene publica, bem como na defesa agropecuaria, quanto aos animals, aos vegetais, seus 
produtos, subprodutos e derivados e aos respectivos insumos e residues em geral. 

Subsecao III 
Do Lancamento e da Arrecadacao 

Art 208. A Taxa de Fiscallzacao Sanitaria - TFS - tera como base de calculo 
o custo da atividade de controle, inspecao e fiscalizacao, e sera lancada, de offcio pela 
autoridade administrativa, em nome do contribuinte com base nos dados por ele 
fornecidos ou apurados pelo Fisco Municipal e calculada nos termos do Anexo VIII desta 
Lei Complementar. 

§ 1Q - As microempresas e empresas de pequeno porte farao jus a reducao 
de 30% (trinta por cento) sob re o valor da Taxa de Fiscalizacao Sanitaria - TFS, desde que 
apresentado o comprovante do pedido de enquadramento na Junta Comercial do Estado 
do Ceara. 

§ 2Q- Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma das atividades 
especificadas na Tabela, sera utilizada, para efeito de calculo, aquela que conduzir ao 
maior valor. 

§ 3Q - A Taxa de Fiscalizacao Sanitaria - TFS sera lancada e recolhida, 
atraves de Documento de Arrecadacao de Receitas Municipais, pela rede bancaria, 
devidamente autorizada pela Prefeitura: 

I - no primeiro exercfcio, na data da inscricao cadastral; 

II - em qualquer exerdcio, havendo alteracao de endereco e/ou de 
atividade, na data da alteracao cadastral. 

§ 4g - 0 lancamento da Taxa de Fiscalizacao Sanitaria - TFS devera ter em 
conta a situacao fatica do estabelecimento no momento do lancamento, 

§ SQ - Sempre que julgar necessario a correta administracao do tributo, o 
orgao fazendario competente podera notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da cienttftcacao, prestar declaracoes sobre a situacao do 
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estabelecimento, com base nas quais podera ser lancada a Taxa de Flscalizacao Sanitaria - 
TFS. 

Subsecao IV 
Das Isencoes 

Art 209. Sao isentos do pagamento da TFIS: 

I - os orgaos da administracao direta, autarquias e fundacoes instituidas e 
mantidas pelo Poder Publico: 

II - as associacoes, fundacoes e entidades de carater beneficente, 
filantr6pico, caritativo ou religioso que nao remunerem seus dirigentes, nao distribuam 
lucros a qualquer tltulo e apliquem seus recursos na manutencao e desenvolvimento dos 
objetivos sociais das respectivas entidades. 

Subsecao V 
Das Penalidades 

Art. 210. 0 descumprimento do disposto nesta Secao sujeitara o infrator a 
penalidade de 100% ( cem por cento) do valor da TFIS, nun ca inferior a 100 ( cem) UFIRMs, 
sem prejuizo do pagamento da respectiva taxa. 

Se�ao VIII 
Da Taxa de Llcenca de Ocupacao de Terrenos, Vias e Logradouros Publicos 

Subsecao I 
Do Fato Gerador 

Art. 211. A Taxa de Licenca para Ocupacao de Terrenos, Vias e Logradouros 
Publicos tern como fato gerador a autorizacao para utilizacao de espacos e areas publicas, 
para fins comerciais ou de prestacao de services, inclusive diversionais, tendo ou nao os 
usuarios Instalacoes pr6prias. 

Paragrafo unico. A utilizacao de areas publicas devera ser de forma 
precaria, em carater temporario e quando nao contrariar o interesse publico. 

Subsecao II 
Do Contribuinte 

Art 212. 0 contribuinte da Taxa de Ocupacao ea pessoa fisica ou juridica 
interessada na concessao para utilizacao da area de terreno, via ou logradouro publicos. 

Subsecao III 
Do Lancamento e da Arrecadacao 

Art 213. A Taxa de Ocupacao tera como base de calculo o custo da 
atividade de controle exercida pela adrninistracao municipal, sera lancada em nome do 
contribuinte, por ocasiao da permissao para utilizacao da area publics e recolhida de 
acordo com a tabela constante do Anexo IX, deste C6digo. 
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Subsecao IV 
Das Penalidades 

Art 214. 0 descumprimento do disposto nesta Secao sujeitara o infrator a 
penalidade de 100% (cem por cento) do valor da taxa, nunca inferior a 60 (sessenta) 
UPIRMs, sem prejulzo do pagamento da taxa. 

Se�ao IX 
Da Taxa de Licenca Ambiental 

Subsecao I 
Do Fato Gerador 

Art. 215. A Taxa de Licenca Ambiental (TI.A) tern coma fato gerador, a 
fiscalizacao e a concessao de: 

I - licenca previa, de instalacao e de operacao, com ou sem estudos 
ambientais exigidos em termo de referencia, para a exploracao de atividades economicas 
que exijam, de acordo com a legislacao, licenciamento ambiental; e 

II - autorizacao para poda de arvores. 

Paragrafo (mica. A taxa ambiental a que se refere este artigo incide sabre a 
concessao de autorizacoes de qualquer atividade que cause impacto ou degradacao ao 
meio ambiente. 

Subsecao II 
Do Contribuinte 

Art. 216. Contribuinte da TLA e o interessado na concessao da licenca 
ambiental ou pela autorizacao para a poda de arvores. 

Subsecao Ill 
Do Lancamento e Arrecadacao 

Art 217. A Taxa de Licenca Ambiental - TLA - a que se refere esta Secao 
tera coma base de calculo o custo da analise, pelo poder publico, para concessao das 
autorlzacoes solicitadas pelo interessado e sera calculada nos termos das leis especificas 
que regulam o licenciamento ambiental. 

Paragrafo unico. 0 pedido de licenca a que se refere essa Secao somente 
devera ser protocolado mediante cornprovacao do pagamento da taxa. 

Subsecao IV 
Das Isencoes 

Art. 218. Sao isentos do pagamento da Taxa de Licenca Ambiental: 
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I - as obras em im6veis de propriedade ou cedidos aos orgaos da Uniao, dos 
estados e do Municipio que estejam ou venham a ser utilizados no exercicio de suas 
atividades; e 

II - as obras em im6veis destinados ao uso de templos religiosos de 
qualquer culto. 

Paragrafo unico. A isencao da TLA nao dispensa o beneficiario da previa 
licenca ambiental. 

Subsecao V 
Das Penalidades 

Art. 219. 0 descumprimento do disposto nesta Secao sujeitara o infrator a 
penalidade de 100% (cem por cento) do valor da TLA, nunca inferior a 100 (cem) UFIRMs, 
sem prejufzo do pagamento da taxa. 

§ 12. 0 valor da multa prevista no caput deste artigo sera agravado ao 
dobro, no caso de reincidencia de infracoes previstas na legislacao. 

§ 22. A modiflcacao na natureza do empreendimento ou da atividade, assim 
como o seu funcionamento ou exercfcio em desacordo com as normas e padroes para 
implantacao ou instalacao estabelecidos pela legislacao em vigor, ap6s a concessao da 
respectiva licenca, ensejara sua imediata cassacao, sujeitando-se o infrator ao pagamento 
de multa correspondente a ate 10 (dez) vezes o valor da TLA, graduada pela autorldade 
competente, alern da responsabilizacao pelos danos causados ao meio ambiente ou a 
terceiros. 

CAPfTULO III 
DAS T AXAS DE PRESTA�AO DE SERVI�OS PUBLICOS 

secao I 
Da Taxa para Emissao de Documentos 

Subsecao I 
Do Fato Gerador 

Art. 220. A Taxa para Emissao de Documentos (TED) tern por fato gerador a 
prestacao de servicos de emissao de documentos pela Administracao Publica, 

Art. 221. A emissao de guia de recolhimento de tributos, de interesse 
exclusivo da Administracao Publica, sendo mero instrumento de arrecadacao, 
nao envolvendo a prestacao de um service publico, nao incidira a Taxa de que 
trata o art. 220. 

Subsecao II 
Do Contribuinte 

Art 222. Contribuinte da taxa e o usuario do service publico, 
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Subsecao III 
Do Lancarnento e Arrecadacao 

Art 223. A taxa a que se refere esta Secao tera coma base de calculo o custo 
da prestacao do service publico para a ernissao do documento solicitado pelo contribuinte 
e sera calculada nos termos do Anexo X deste C6digo. 

Paragrafo (mica. O service publico somente sera prestado mediante 
cornprovacao do pagamento da taxa a que se ref ere esta Secao. 

Subsecao IV 
Das Penalidades 

Art 224. A obtencao dos services publicos na forma prevista nesta Secao 
sem o pagamento da taxa correspondente sujeitara o infrator a multa de 100 (cem por 
cento) do valor da taxa devida, sem prejufzo do pagamento da taxa. 

TiTULO III 
DAS CONTRIBUl�OES 

CAPiTULO I 
DA CONTRIBUI�AO DE MELHORIA 

Se�ao I 
Da Incidencia 

Art 225. A Contribulcao de Melhoria e instituida para custear obras 
publicas de que decorra valorizacao irnobiliaria, tendo como limite total a despesa 
realizada e coma limite individual, o acrescimo de valor que da obra resultar para cada 
im6vel beneficiado e sera devida sempre que o im6vel, situado na sua zona de influencia, 
for beneficiado pela realizacao das obras publicas relacionadas no § 1 °, deste artigo, 
inclusive quando resultante de convenio com a Uniao, o Estado ou entidade estadual ou 
federal. 

§ 1 °. A contrlbuicao a que se ref ere o caput deste artigo podera ser exigida 
quando houver a realizacao das seguintes obras: 

I - abertura, alargamento, pavimentacao, ilurninacao, arborizacao, esgotos 
pluviais e outros melhoramentos em pracas e vias publicas: 

11 - construcao e arnpliacao de parques, campos de desportos, pontes, 
tuneis e viadutos; 

Ill - construcao ou ampliacao de sistemas de transito rapido, inclusive 
todas as obras e edificacces necessaries ao funcionamento do sistema; 

IV - obras de abastecimento de agua potavel, esgotos, Instalacoes de redes 
eletricas, telefonicas, transportes e cornunicacoes e instalacces de comodidade publica: 

V - construcao, pavimentacao ou melhoramento de estradas de rodagem; e 
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VI - outras obras publicas sujeitas a aprovacao Poder Legislativo Municipal. 

§ 2°. Ocorrendo a realizacao de obras publicas em regime de parceria entre 
o municipio e outro ente tributante, a Contribuicao a que se refere o caput este artigo, 
podera ser exigida individualmente pelo municipio, relativamente a sua parcela de custo. 

Se�ao II 
Do Calculo 

Art 226. O calculo da Contrlbuicao de Melhoria tera como limite total o 
custo da obra, no qual serao incluidas as despesas com estudos, projetos, desapropriacces, 
services preparat6rios, investimentos necessaries para que os beneffcios sejam 
alcancados pelos im6veis situados na zona de influencia, execucao, adminlstracao, 
flscalizacao e financiamento, inclusive os encargos respectivos. 

Paragrafo unico. A percentagem do custo da obra a ser cobrada como 
contribuicao sera fixada pelo poder publico municipal, tendo em vista a natureza da obra, 
os beneficios para os usuarios, as atividades econornicas predominantes e o nivel de 
desenvolvimento da regiao beneficiada pela obra publics. 

Art 227. A deterrninacao da Contribuicao de Melhoria de cada contribuinte 
far-se-a rateando, proporcionalmente, o custo parcial ou total da obra entre todos os 
im6veis incluldos na zona de influencia, levando em conta a Iocalizacao do im6vel, seu 
valor venal, sua testada ou area e o fim a que se destina, analisados esses elementos em 
conjunto ou isoladamente. 

Paragrafo unico, Os im6veis edificados em condomfnio participarao do 
rateio de recuperacao do custo da obra, na proporcao do numero de unidades cadastradas, 
em razao de suas respectivas areas de construcao, 

Se�ao III 
Da Cobranca 

Art 228. Para a cobranca da Contrlbuicao de Melhoria, a administracao 
devera publicar, antes do lancarnento do tributo, edital contendo, no mfnimo os seguintes 
elementos: 

I - memorial descritivo do projeto; 

II - orcamento total ou parcial do custo da obra; 

III - determinacao da parcela do custo da obra a ser financiada pela 
Contribuicao de Melhoria, com o correspondente piano de rateio entre os im6veis 
beneficiados; 

IV - delimitacao da zona diretamente beneficiada e a relacao dos im6veis 
nela compreendidos. 
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Paragrafo unico, 0 disposto neste artigo se aplica tarnbem aos casos de 
cobranca de Contribuicao de Melhoria por obras publicas em execucao, constantes de 
projetos ainda nao concluldos, desde que possa ser mensurada sua mais valia. 

Art. 229. Os proprietaries dos im6veis situados nas zonas beneficiadas 
pelas obras publicas tern o prazo de 30 (trinta) dias, a cornecar da data da publicacao do 
edital a que se refere o art 228, para a impugnacao de qualquer dos elementos nele 
constantes, cabendo ao impugnante o onus da prova. 

Paragrafo (mica. A Irnpugnacao devera ser dirigida a autoridade 
administrativa, atraves de peticao fundamentada, que servira para o inicio do processo 
administrativo fiscal, e nae tera efeito suspensivo na cobranca da Contribuicao de 
Melhoria. 

Art 230. Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte 
suficiente para beneficiar determinados im6veis, de modo a justificar o Inlcio da cobranca 
da Contribulcao de Melhoria, proceder-se-a ao lancarnento referente a esses im6veis ap6s 
a conclusao da obra. 

Art. 231. Os requerimentos de impugnacao, de reclarnacao, coma tambern 
quaisquer recurses administrativos, nao suspendem o infcio ou o prosseguimento da obra, 
nem terao efeito de obstar a administracao da pratica dos atos necessaries ao lancarnento 
ea cobranca da Contribuicao de Melhoria. 

Art 232. 0 prazo e o local para pagamento da Contribuicao de Melhoria 
serao fixados, em cada caso, pela adminlstracao fazendaria, 

§ 12. A contribuicao a que se refere este Capitulo podera ser paga 
parceladamente, em ate 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem acrescimos 
morat6rios, quando pagas nos prazos estabelecidos pela Fazenda Publica. 

§ 22. A Contribuicao de Melhoria sera corrigida pelo indice aplicavel aos 
demais tributes, a partir do mes subsequente ao do lancarnento, nos casos em que a obra 
que !hes deu origern, tenha sido executada com recursos de financiamentos sujeitos a 
correcao, a partir da sua liberacao para cobranca, 

Se�ao IV 
Dos Convenios para Execucao de Obras Federais e Estaduais 

Art. 233. Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a firmar 
converuos com a Uniao e o Estado, para efetuar o lancamento e a arrecadacao da 
Contribuicao devida por obra publica federal ou estadual, cabendo ao Municipio 
percentagem na receita arrecadada. 
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CAPfTULO II 
DA CONTRIBUl�O PARA CUSTEIO DO SERVI�O DE ILUMINA�AO PUBLICA (CIP) 

Se�ao I 
Do Fato Gerador 

Art 234. A Contribuicao para o Custeio do Service de Ilurninacao Ptiblica 
(CIP), a que se refere o artigo 149-A da Constituicao Federal, tern coma fato gerador a 
prestacao efetiva ou potencial dos servicos de iluminacao publica, nas vias e Iogradouros 
publicos do Munidpio de Porteiras e sera lnstituida e devida na forma prevista nesta 
Secao, 

Paragrafo unico. A CIP sera cobrada pelo Municlpio para fazer face ao 
custeio dos services publicos de iluminacao, incluindo instalacao, manutencao, 
melhoramento, operacao, flscalizacao e demais atividades vinculadas ao sistema de 
iluminacao das vias e demais logradouros publicos, contidos nos limites territoriais do 
Munidpio. 

Se�ao II 
Da Sujei�ao Passiva 

Subsecao I 
Do Contribuinte 

Art. 235. Contribuinte da CIP e: 

I - o proprietario, locatario ou possuidor a qualquer tltulo, pessoa ffsica ou 
jurfdica, de im6vel, edificado ou nao, par unidade distinta, onde exista ligacao de energia 
eletrica ao sistema de fornecimento de energia; e 

II - o consumidor de energia eletrica a qualquer titulo. 

Subsecao II 
Do Responsavel 

Art. 236. A concessionaria dos servicos publicos de fornecimento de 
energia eletrica sera responsavel recolhimento mensal da CIP, ao Fisco, de todos os 
im6veis ligados a rede de distribuicao de energia eletrica, localizados no territ6rio deste 
Municipio, 

§ lQ. A nao retencao da CIP, por parte da concessionaria de energia eletrica, 
nao a exime da responsabilidade pelo pagamento do tributo ao Fisco municipal. 

§ 2Q. A concessionaria de energia eletrica devera cobrar a CIP na fatura de 
consumo de energia eletrica do contribuinte e repassar o valor do tributo para a conta do 
Tesauro Municipal especialmente designada para tal fim. 

§ 3Q. 0 repasse da CIP para a conta do Tesauro Municipal devera se� 
acrescido de todos os encargos, na conformidade da legislacao tributaria municipal, 
quando nao cobrada na fatura referente ao consumo de energia eletrica. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

§ 4Q. Em caso de pagamento em atraso da fatura do consumo de energia 
eletrica, o responsavel tributario devera cobrar o valor da CIP acrescido das multas e 
encargos aplicaveis aos valores devidos relativos a energia eletrica consumida. 

§ SQ. Os creditos tributaries vencidos e nao pagos relativos a CIP serao 
inscritos em Divida Ativa do municipio, na forma prevista pela legislacao tributaria. 

Serao III 
Da base de calculo e das alfquotas 

Art. 237. 0 valor da CIP sera calculado aplicando-se sobre o valor do 
modulo tarifario de ilurninacao determinada pela Agencia Nacional de Energia Eletrica 
(ANEEL), as aliquotas definidas para cada faixa de consumo de energia eletrica, em KWH 
(quilowatts hora), conforme Anexo XI, deste Codlgo. 

§ 1 °. Entende-se por modulo tarifario de iluminacao publica, para os efeitos 
deste C6digo, o preco de 1.000 (mil) kwa, vigentes para iluminacao determinados pela 
AN EEL. 

§ 2°. 0 valor da CIP sera atualizado nos mesmos indices e data dos reajustes 
de energia eletrica fixados pela AN EEL. 

Art. 238. Considera-se unidade distinta, para efeito de cobranca da CIP, 
cada unidade autonoma territorial, residencial, comercial, industrial e de services, bem 
como qualquer outro tipo de estabelecimento ou divisao em predio, independentemente 
de sua natureza ou destinacao, onde exista ligacao autonoma de energia eletrica. 

Serao IV 
Das obrigacoes acess6rias 

Art. 239. A empresa concessionaria do service publico de distribuicao de 
energia eletrica devera apresentar mensalmente, relatorio geral do consumo de 
ilumlnacao ptiblica no Municipio, o qual, obrigatoriamente, contera, no minimo, os 
seguintes dados: 

I - a quantidade de energia fornecida pela concessionana durante o 
periodo, com a discrtminacao do consumo individualizada por consumidor, acompanhado 
de demonstrativo individualizado do calculo do tributo; 

II - a relacao nominal de todos os contribuintes da CIP responsaveis por 
unidades imobiliarias autonornas que recolheram a contribuicao, bem como dos que 
deixaram de faze-Jo, com seus respectivos valores e periodos. 

§ 1 Q. A concessionaria a que se ref ere o caput deste artigo devera remeter 
ao Fisco, mensalmente e quando for o caso, relatorio contendo todas as alteracoes, 
inclusive cadastrais, que eventualmente ocorram em relacao aos seus usuarios. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

§ 2°. A empresa a que se refere o caput deste artigo flea sujeita, ainda, a 
apresentacao de quaisquer informacoes ou declaracoes referentes a CIP que sejam de 
interesse da Administracao Fazendaria. 

§ 3°. 0 Chefe do Poder Executivo municipal podera instituir obrigacoes 
tributarias acess6rias no interesse da Fazenda Publica, para dar mais eflciencia ao controle 
da arrecadacao e flscalizacao desse tributo. 

Se�ov 
Das Isencoes 

Art 240. Ficam isentos da CIP: 

I - os contribuintes vinculados as unidades consumidoras residenciais, com 
ligacoes eletricas monofasicas, no mes em que o consumo de energia eletrica nao 
ultrapasse SO KWh (cinquenta quilowatts hora); 

II - unidades consumidoras das associacoes de classe situadas na zona 
rural destinada ao fornecimento de agua potavel: 

III - as unidades pertencentes a Uniao, ao Estado e ao Munidpio, bem como 
as respectivas autarquias; 

IV - os templos religiosos; 
V- as unidades consumidoras dos contribuintes residenciais e atividade 

agropecuaria, localizadas na zona rural do munidpio. 

LIVRO TERCEIRO 
DA ADMINISTRA�O TRIBUT J\RIA 

TITULO I 
DAS DISPOSl�OES GERAIS 

Art 241. A administracao tributaria sera exercida pela Secretaria de 
Financas do Munidpio, de acordo com as atribuicoes definidas pela legislacao tributaria. 

Paragrafo unico. Serao privativas da adrninistracao tributaria todas as 
funcoes referentes a lancarnento, cobranca, restituicao e flscalizacao de tributos 
municipais, aplicacao de sancees por infracoes a lei tributaria e medidas de educacao 
fiscal. 

TfTULO II 
DOS CADASTROS, DA FISCALIZA�O E DAS SAN<:OES 

CAPfTULO I 
DOS CADASTROS TRIBUT Amos 

Se�ol 
Da tnscrtcao e dos Cadastros 

Art 242. Toda pessoa ffsica ou jurfdica, sujeita a obrigacao tributaria, 
devera promover a inscricao nos cadastros fiscais, mesmo que isenta ou imune de tributos, 
de acordo com as formalidades exigidas neste C6digo ou em regulamento, ou ainda pelos 
atos administrativos de carater normativo destinados a complementa-los, 
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Paragrafo unico. Os cadastros fiscais da Fazenda Municipal sac compostos: 

I - do Cadastro de Produtores de Bens e Services (CPBS), abrangendo: 

a) atividades de producao: 

b) atividades de indiistria: 

c) atividades de cornercio: 

d) atividades de prestacao de services: 

II - do Cadastro de Bens Irnobiliarios (CABIM); 

III - do Cadastro dos Devedores da Fazenda Publica Municipal (CADIM); 

IV - de outros cadastros nao compreendidos nos incisos anteriores, 
necessarios a atender as exigencias do Municipio, com relacao ao poder de policia ou a 
organizacao dos seus services. 

Se�ao II 
Do Cadastro de Produtores de Bens e Services (CPBS) 

Art 243. Todas as pessoas jurldicas ou a estas equiparadas, com ou sem 
estabelecimento fixo, que exercam as atividades contidas no inciso I do paragrafo unico. 
do art 242, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, ficam 
obrigadas a inscricao no Cadastro de Produtores de Bens e Services (CPBS) no municipio 
de Porteiras. 

§ 1 °. A inscricao a que se ref ere este artigo sera promovida pelo obrigado 
na forma estipulada em regulamento, nos seguintes prazos: 

I - ate 30 (trinta) dias ap6s o registro dos atos constitutivos no orgao 
competente, no caso de pessoa juridica ou a esta equiparada; 

II - antes do inicio da atividade, no caso de pessoa fisica. 

§ 2°. A inscricao sera efetuada, de oficio, por ato da autoridade fazendaria, 
ante a simples constatacao da sua inexistencia, sujeitando-se o infrator as penalidades 
previstas na legislacao. 

§ 3°. Para efeito de lnscricao no CPBS deverao ser anotados todos os dados 
relativos a qualificacao do sujeito passivo que possibilite a realizacao do lancarnento. 

Art 244. As declaracoes prestadas pelo sujeito passivo no ato da inscrlcao 
ou da atualizacao dos dados cadastrais nao implica em sua aceitacao pela Fazenda 
Municipal, que as podera rever a qualquer epoca, independentemente de previa ressalva 
ou comunicacao, 
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Paragrafo iinico. A obrigatoriedade da inscricao se estende as pessoas 
flsicas ou juridicas, independentemente da condicao de imunidade, isencao ou nao 
incidencia. 

Art 245. As pessoas cadastradas no CBPS sao obrigadas a comunicar o 
encerramento ou a paralisacao da atividade, no prazo e na forma do regulamento. 

§ 12. A inscricao no CPBS podera ser baixada, de oficio, dentre outras 
situacoes previstas na legislacao, na hip6tese de o sujeito passivo deixar de recolher o 
imposto por mais de 12 (doze) meses consecutivos, ou nao ser encontrado no dornicllio 
fornecido a adminlstracao tributaria para inscricao e cadastramento. 

§ 22. A anotacao de encerramento ou paralisacao de atividade nao extingue 
debitos existentes, ainda que venham a ser apurados posteriormente a declaracao do 
sujeito passivo ou a baixa de oficio. 

Art 246. Alern da inscricao e respectivas alteracoes, o contribuinte flea 
sujeito a apresentacao de quaisquer declaracoes de dados, mensal ou anual, na forma e 
nos prazos que dispuser a legislacao. 

Paragrafo unico. A Fazenda Municipal podera prornover, periodicamente, a 
atualizacao dos dados cadastrais, mediante notificacao, fiscalizacao ou convocacao do 
sujeito passivo. 

Se�ao III 
Do Cadastro de Bens Imobiliarfos (CABIM) 

Subsecao I 
Da Utilizacao do CABIM 

Art. 247. Todos os im6veis situados no ambttc territorial do Munidpio de 
Porteiras, na zona urbana, em areas urbanizaveis ou loteamentos aprovados pelo Poder 
Ptiblico, deverao ser inscritos no Cadastro de Bens Imobiliarios (CABIM). 

§ 12. 0 CABIM sera organizado e gerenciado pela Secretaria da Fazenda, na 
forma por ela definida, inclusive por meio eletronico ou outra forma que a adrninistracao 
julgar adequada. 

§ 22. 0 pedido de inscricao devera instruldo com os elementos necessarios 
para o lancamento do IPTU, tendo sempre como titular o proprietario, o possuidor, a 
qualquer tltulo, ou o titular do dominio util do im6vel objeto da inscricao, ainda que sejam 
beneficiados por isencao ou nao-incidencia. 

§ 32. A cada unidade irnobiliarta autonoma, nos termos da lei civil, cabera 
uma inscricao, podendo ser realizada de offcio ou a pedido do sujeito passivo. 

§ 42. Considera-se unidade lmobiliaria o lote, a casa, o apartamento, a sala 
para fins comercial, industrial ou profissional e o conjunto de pavilhoes que equipa� m 

fabrica, colegio, hospital ou outras atividades. 
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§ SQ. Deverao ser inscritos no CABIM os im6veis que venham a surgir por 
desmembramentos ou remembramentos dos atuais, realizados de oficio ou a pedido do 
sujeito passivo, ainda que seus titulares sejam beneficiados por isencao ou imunidade e 
nao se sujeitem ao pagamento do IPTU. 

§ 6°. Para a caracterizacao da unidade irnobiliaria, devera ser considerada a 
situacao de fato do im6vel, coincidindo ou nao com a descrita no respectivo titulo de 
propriedade, dorninio ou posse, ou no cadastro. 

§ 7Q. A inscricao ou alteracao serao feitas de oficio, se constatada qualquer 

infracao a legislacao, aplicando-se ao infrator as penalidades correspondentes. 

§ 8Q. As construcoes ou edificacfies, ainda que realizadas sem licenca ou em 
desobediencia as normas previstas no Plano Diretor, no C6digo de Obras e Posturas e na 
Lei de Uso e Ocupacao do Solo do Municipio, tambern serao cadastradas para efeitos 
tributaries, 

Art 248. 0 CABIM sera atualizado quando se verificar qualquer alteracao 
decorrente de transmissao, a qualquer titulo, parcelamento, desmembramento, fusao, 
dernarcacao, ampliacao ou medida judicial definitiva, edificacao, reconstrucao, reforma, 
dernolicao ou outra alteracao que modifique a situacao anterior do im6vel. 

Paragrafo unico. Os responsaveis por loteamentos ficam obrigados a 
fornecer, mensalmente, ao Fisco Municipal, relacao dos lotes que no mes anterior tenham 
sido alienados definitivamente ou mediante compromisso de alienacao, a qualquer titulo, 
indicando a quadra, o late, o nome e o endereco do comprador, assim como o valor do 
contrato de compra e de venda, a fim de ser feita a anotacao do CABIM. 

Art 249. As construcoes ou edificacoes realizadas sem licenca ou em 
desacordo com as normas fiscals, serao inscritas e lancadas de oficio para fins de 
tributacao. 

Paragrafo unico, A inscricao e os efeitos tributaries, no caso deste artigo, 
nao geram direitos ao proprietario ou titular do im6vel e nao excluem do Munidpio o 
direito de promover a adaptacao da construcao as normas e prescricoes legais, ou a sua 
dernolicao, bem como outras sancoes previstas em lei. 

Subsecao II 
Do Cancelamento da Inscricao no CABIM 

Art 250. 0 cancelamento de oficio da inscricao no CABIM sera efetivado 
nos casos de remembramento e incorporacao de im6vel ao patrim6nio publico para o fim 
de constituir leito de via ou logradouro publico. 

Paragrafo unico. 0 cancelamento por iniciativa do sujeito passivo sera 
procedido em decorrencia de remembramento, dernolicao de edificio com mais de uma 
unidade imobiliaria, ou em consequencia de fen6menos fisicos, casos em que, por ocasiao 
do pedido, devera ser declarada a unidade porventura remanescente. 
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Se�ao IV 
Do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Publica do Municipio (CADIM) 

Art 251. Fica instituido o Cadastro de lnadimplentes da Fazenda Publica 
Municipal (CADIM), do Municfpio de Porteiras. 

Art 252. 0 CADlM de que trata esta Secao tern por finalidade fornecer a 
Adrninistracao Publica informacoes e registros relativos a inadimplencia de obngacoes, de 
natureza tributaria ou nao, para com a Fazenda Publica municipal. 

§ 1 Q, Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se inadimplentes as 
pessoas ffsicas ou [uridicas enquadradas nas seguintes hip6teses: 

I - que tenham debitos inscritos como Dfvida Ativa deste Municlpio: 

II - que possuam debitos de qualquer natureza para com orgaos ou 
entidades integrantes da Adminlstracao Publica municipal, direta, autarquica, fundacional 
ou indireta, inclusive as sociedades de economia mista e empresas publicas: 

Ill - que tenham sido declaradas Inidoneas para contratar com a 
Admlnistracao Publica municipal, em decorrencia da aplicacao de sancao prevista na 
legislacao de licitacoes e contratos; 

IV - denunciadas por pratica de crimes contra a ordem tributaria, nos 
termos da Lei Federal n2 8.137, de 27 de dezembro de 1990; 

V - que tenham decretadas contra si medida cautelar fiscal, na forma da Lei 
Federal nQ 8.397, de 6 de janeiro de 1992; 

VI - consideradas depositarias in fie is de tributes, nos termos da Lei Federal 
nQ 8.866, de 11 de abril de 1994; 

VII - sujeitos passivos que estejam inadimplentes com o cumprimento de 
obrigacoes trlbutarias principal e acess6rias; 

VIII - ausencia de prestacao de contas, exigfvel em razao de disposicao legal 
ou de clausulas de convenio, acordo ou contrato. 

§ 2Q. No caso de pessoas jurfdicas a inscrlcao no CADIM estender-se-a aos 
seus representantes legais, na forma prevista na legislacao tributaria, aplicando-se-lhes os 
efeitos previstos neste C6digo. 

Art 253. As pessoas fisicas ou jurldicas, inclusive seus representantes 
legais, cujos names venham a constar do CAD IM ficarao impedidas de: 

I - participar de Iicitacces publicas realizadas no amblto dos orgaos ou 
entidades integrantes da Administracao Publica municipal direta, autarquica, fundacional 
e indireta, inclusive as sociedades de economia mista e empresas publicas: 

Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270--000 - Porteiras - 
PABX: (88)3557-1254/1230/1242- FAX: (88) 3557.1253 

E-mail: gapreporteiras@lymail.com 



' 

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

II - obter certidao negativa de debitos fiscais e certidao de regularidade 
fiscal, emitidos pela Secretaria da Fazenda, bem como celebrar convenios, ajustes ou 
contratos que envolvam o desernbolso, a qualquer titulo, de recursos financeiros; 

III - gozar de beneficios fiscais condicionados, incentivos financeiros ou 
quaisquer outros beneficios, auxflio ou subvencoes patrocinados pelo Municipio; 

IV - obter regimes especiais de tributacao: 

V - obter repasse de valores de convenios ou pagamentos referentes a 
contratos. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao se aplica as operacoes 
destinadas a cornposicao e regularizacao das obrigacoes e deveres, objeto de registro no 
CADIM, sem desembolso de recursos por parte do orgao ou entidade credora. 

Art 254. Os orgaos e entidades municipais suprirao o CADIM de 
informacoes necessarias ao seu funcionamento, na forma que dispuser a legislacao. 

§ 1Q. A inclusao de registro no CADIM devera ocorrer no prazo de ate 30 
(trinta) dias, contados da inadimplencla, pelas autoridades definidas em regulamento. 

§ 2Q. Os orgaos e entidades da Administracao Publica municipal darao 
cumprimento ao disposto neste artlgo, utilizando-se, obrigatoriamente, para tanto, dos 
registros e inforrnacoes constantes do cadastro institufdo por este C6digo. 

Art 255. 0 CADIM content dentre outras, as seguintes inforrnacoes: 

I - identiflcacao do devedor; 

II - data da inclusao no CADIM; 

III - dados sobre as razoes da inclusao: 

IV - orgao responsavel pela inclusao. 

Art. 256. Os orgaos e entidades da Adrninistracao municipal manterao 
registros detalhados das pendencias inscritas no CADIM, fornecendo informacoes quando 
solicitadas pelo devedor. 

Paragrafo umco, 0 registro do devedor no CADIM ficara suspenso nas 
hip6teses em que a exigibilidade da pendencia objeto do registro esteja suspensa, nos 
termos da lei ou medida liminar obtida judicialmente. 

Art. 257. Uma vez comprovada a regulanzacao da situacao que deu causa a 
inscricao no CADIM, o registro correspondente devera ser excluido no prazo de ate 5 
( cinco) dias, pelas autoridades responsaveis pela inscricao. 
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Art 258. Os atos praticados em desacordo com este C6digo, decorrentes de 
negligencia, dolo ou fraude contra a Fazenda Publica municipal, acarretarao para o 
servidor publico municipal que lhes der causa, responsabilidade administrativa, civil e 
penal. 

CAPfTULO II 
DA FISCALIZA�AO DA COMPETtNCIA, DO ALCANCE E DAS ATRIBUl�OES 

Se�ao I 
Da Cornpetencla e do Alcance 

Art. 259. Compete, privativamente, a Fazenda Municipal a fiscallzacao do 
cumprimento das normas tributarias e o acompanhamento dos repasses e das 
transferencias constitucionais. 

§ 10. A fiscalizacao sera exercida sabre as pessoas naturais, jurfdicas ou 
equiparadas, contribuintes ou nao, inclusive as que gozam de imunidade ou isencao, 

§ 29. A fiscalizacao a que se refere este artigo podera estender-se alern dos 
limites do Municipio, desde que prevista em convenios celebrados com outros entes 
publicos. 

§ 32. 0 servidor municipal, o sujeito passivo ou qualquer pessoa pode 
representar ou denunciar a autoridade competente, toda acao ou ornissao contraria a 
legislacao tributaria que constitua infracao. 

Se�ao II 
Das Atrlbutcoes 

Subsecao I 
Exibi�ao de Documentos 

Art 260. As pessoas sujeitas a fiscalizacao exibirao a autoridade 
competente, quando solicitadas, os livros das escritas fiscal e contabil e todos os 
documentos, inclusive os mantidos em arquivos magnetlcos ou assemelhados, em uso ou 
ja arquivados, que forem julgados necessaries a fiscalizacao, e !he franquearao os seus 
estabelecimentos, dep6sitos e dependencias, bem como veiculos, cofres e outros m6veis, a 
qualquer hora do dia ou da noite, sea noite os estabelecimentos estiverem funcionando. 

§ 19. Os livros obrigat6rios de escrituracao contabil e fiscal e os 
documentos que deram origem aos lancarnentos neles efetuados, inclusive em meio 
magnetico, serao conservados ate que ocorra: 

I - a decadencia, para creditos tributaries nao constituidos; ou 

II - a prescricao dos creditos tributaries constituidos. 

§ 2Q. A flscalizacao podera reter, para analise fora do estabelecimento do 
sujeito passivo, livros, documentos, arquivos rnagnetlcos e quaisquer outros elementos 
vinculados a obrigacao tributaria, mediante termo de retencao. 
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subsecao II 
Dos Obrigados a Informar 

Art. 261. Mediante intimacao escrita, sao obrigados a prestar a autoridade 
competente todas as informacoes de que disponham com relacao aos bens, neg6cios ou 
atividades de terceiros: 

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

II - as instituicdes financeiras; 

Ill - os corretores, Jeiloeiros e despachantes oficiais; 

IV - os inventariantes; 

V - os sindicos, comissarios e llquidatarios: 

VI - os contadores e tecnicos em contabilidade; 

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razao de seu cargo, 
oflcio, funcao, minlsterio, atividade ou proflssao, se relacionem com a obrigacao trlbutaria. 

§ 1Q. A obrigacao prevista neste artigo nao abrange a prestacao de 
Informacoes quanta a fatos sabre os quais o informante esteja legalmente obrigado a 
observar segredo em razao do cargo, oficio, funcao, ministerio, atividade ou profissao. 

§ 2°. Sao consideradas instituicces financeiras, para os efeitos da legislacao: 

I - os bancos de qualquer especie: 

II - distribuidoras de valores mobiliarios: 

Ill - corretoras de carnbio e de valores mobiliarios: 

IV - sociedades de credito, financiamento e investimentos; 

V - sociedades de credito imobiliario: 

VI - administradoras de cartoes de credito ou de debito: 

VII - sociedades de arrendamento mercantil; 

VIII - cooperativas de credito: 

IX - associacoes de poupanca e ernprestirno: 

X - balsas de valores e de mercadorias e futuros; 

XI - entidades de liquidacao e cornpensacao: 
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XII - outras sociedades que, em razao da natureza de suas operacces, assim 

venham a ser consideradas pelo Conselho Monetario NacionaL 

. 
' § 3Q. As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta 

Lei Complementar, obedecerao as normas aplicaveis as instituicoes financeiras previstas 
no § 2Q deste artigo. 

Art 262. A administracao tributaria somente podera examinar informacoes 
relativas a terceiros, constantes de documentos, Jivros e registros de instituicoes 
financeiras, inclusive os referentes a contas de dep6sitos e aplicacoes financeiras, quando 
houver procedimento de fiscalizacao em curso e tais exames sejam considerados 
indispensavels. 

Paragrafo (mica. 0 resultado dos exames, as inforrnacoes e os documentos 
a que se ref ere este artigo serao conservados em sigilo, observada a legislacao tributaria, 

Art. 263. Sao obrigados a auxiliar a administracao tributaria, prestando 
inforrnacoes e esclarecimentos que lhe forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir 
as disposicoes deste C6digo, todos os servidores, orgaos e entidades da Adrninistracao 
Publica municipal. 

Art. 264. 0 Munidpio podera celebrar convenios com outras pessoas de 
direito publico ou de direito privado visando a utilizacao de dados e elementos disponlveis 
nos respectivos cadastros, observadas as disposicoes previstas no art 274, deste C6digo. 

Se�ao Ill 
Dos Procedimentos de Ftscalizacao 

A1t 265. A autoridade competente que proceder a qualquer as;ao de 
fiscalizacao lavrara termos circunstanciados, onde consignara as datas inicial e final do 
periodo fiscalizado ea relacao dos livros e documentos a serem exibidos. 

§ 1 Q, Os procedimentos fiscais terao Inicio com a lavratura do Termo de 
Inicio de Fiscalizacao, do auto de infracao ou de termo de apreensao de livros ou 
documentos fiscais ou contabeis relativos as atividades do contribuinte. 

§ 2Q. A lavratura do Termo a que se refere o § 1Q deste artigo, salvo 
disposlcao de lei em contrario, exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sabre as 
infracoes verificadas. 

§ 3Q. Os procedimentos de fiscalizacao serao encerrados com a lavratura do 
Termo de Conclusao de Fiscalizacao, conforme modelo a ser definido pela Adrninistracao. 

Se�ao IV 
Da Competencia para Designar Ftscalizacao 

. '\ 

. '1 

"\ 

Art 266. Consideram-se autoridades competentes para designar servidor 
fazendario para promover acao fiscal: 
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I - o Secretario de Financas: 

II - o Coordenador ou Chefe do Setor Tributario: 

Ill - Procurador Geral. 

Art. 267. 0 Titular da Pasta Fazendaria podera determinar repeticao de 
fiscalizacao, em relacao a um mesmo fato e periodo de tempo simultaneos, enquanto nao 
atingido pela decadencia o direito de a Fazenda Publica lancar o credito tributario, na 
forma definida em regulamento. 

§ 12. Na hip6tese de lancarnento de credito tributario atraves de auto de 
infracao julgado nulo por vicio formal, nao se considera repeticao de flscalizacao, a 
realtzacao de nova acao fiscal visando constituir o credito tributaric objeto do auto de 
infracao nulo. 

§ 22. A cornpetencia a que se refere o art. 266 deste C6digo, nao depende de 
ordem hierarquica entre as pessoas ali designadas, para ser exercida. 

Se�ao v 
Da Omissao de Receita 

Art. 268. Configura omissao de receita, caracterizando-se como fato 
gerador, a ocorrencia dos seguintes fatos: 

I - suprimento de caixa sem cornprovacao da origem do numerario: 

II - saldo credor de caixa, apresentado na escrituracao ou apurado na acao 
fiscal, ap6s inclusao de prestacoes nao declaradas, assim como a rnanutencao no passivo 
de obrigacoes ja pagas ou inexistentes; 

III - diferenca apurada pelo cotejo entre os services registrados e o valor 
dos services efetivamente prestados ou atraves do confronto entre os registros contabll e 
fiscal; 

IV - montante da receita lfquida inferior ao custo dos services prestados no 
periodo analisado; 

V - deficit financeiro resultante do confronto entre o saldo das 
disponibilidades no inicic do periodo fiscalizado, acrescidos dos ingressos de numerarios 
e deduzidos os desembolsos e o saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, 
os gastos indlspensavels a manutencao do estabelecimento, mesmo que nao escrituradas; 

VI - diferenca apurada no confronto do movimento diario do caixa com os 
valores registrados nos arquivos magneticos dos equipamentos utilizados pelo 
contribuinte e com o total dos documentos fiscais emitidos. 
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Se�ao VI 
Do Embaraco a A�ao Fiscal 

Art. 269. Constitui ernbaraco a acao fiscal, a ocorrencia das seguintes 
hip6teses: 

I - nao exibir a fiscalizacao os livros e documentos a que se refere o art. 260, 
deste C6digo; 

II - impedir o acesso da autoridade fiscal as dependencias do 
estabelecimento ou ao sistema informatizado que contenha Inforrnacoes necessarias para 
conclusao dos trabalhos de fiscalizacao: ou 

III - dificultar ou ernbaracar a realizacao da fiscalizacao. 

Paragrafo (mica. A autoridade administrativa podera requisitar o auxilio da 
forca publica federal, estadual ou municipal, quando vitima de embaraco a acao fiscal ou 
desacato no exerclcio de suas funcces, ou quando necessario a efetivacao de medida 
prevista na legislacao tributaria. 

Se�ao VII 
Da Apreensao de Documentos Fiscais 

Art 270. Poderao ser apreendidos livros e documentos fiscais ou nao 
fiscais existentes em poder do sujeito passivo ou de terceiros, que se encontrem em 
situacao irregular ou que constituam prova de infracao da lei tributaria. 

§ 12. A apreensao pode, inclusive, compreender equipamentos e bens, 
desde que facam prova de fraude, simulacao, adulteracao ou falsificacao, 

§ 22. Havendo prova ou fundada suspeita de que os documentos ou bens se 
encontrem em local diverso do dornicflio do sujeito passivo, sera solicitada a busca e a 
apreensao judicial, sem prejuizo da adocao das medidas necessarias para evitar a sua 
remocao clandestina. 

§ 32. Devem, tambern, ser apreendidos os documentos fiscais do sujeito 
passivo que tenha encerrado as suas atividades ou cujo prazo de validade tenha expirado. 

Se�ao VIII 
Do Regime especial de Piscallzacao e Controle 

Art. 271. 0 Regime Especial de Fiscalizacao e Controle, sem prejuizo da 
aplicacao de penalidades cabiveis, compreendera o seguinte: 

I - execucao judicial, pelo orgao competente, em carater prioritario, de 
todos os creditos tributaries: 

II - flxacao de prazo especial e sumario para recolhimento do tributo 
devido; 
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Ill - cancelamento de todos os beneficios fiscais que goze o sujeito passivo; 

IV - manutencao de auditor fiscal ou grupo de servidores fazendarios em 
permanente rodizio, com o fim de acompanhar todas as operacces, prestacoes ou neg6cios 
do sujeito passivo, no estabelecimento ou fora dele, a qualquer hora do dia e da noite, 
durante o periodo fixado no ato que instituir o Regime Especial. 

Art. 272. Podera ser sujeito ao Regime Especial a que se refere o art. 271, o 
sujeito passivo que: 

I - deixar de recolher, no todo ou em parte: 

a) por 03 [tres) meses consecutivos, o tributo relativo as suas prestacoes: 
OU 

b) credito tributario inscrito na dlvida ativa do Municipio. 

II - der causa a existencia de 02 (duas) ou mais deruincias a administracao 
fazendaria, relativas a pratica de irregularidades pelo denunciado, confirmadas mediante 
diligencias fiscais; 

Ill - atrasar o recolhimento referente ao parcelamento de creditos 
tributaries: 

' 
' 

IV - praticar infracoes da mesma natureza, reiteradamente por mais de 02 
(duas) vezes, no periodo de 12 (doze) meses, com a respectiva lavratura de auto de 
infracao: 

V - deixar, na forma e nos prazos regulamentares, de entregar a 
administracao fazendaria, declaracoes a que esteja obrigado, por periodo, a partir do 
terceiro mes; 

VI - ernbaracar a fiscalizacao: 

VII- incidir em conduta que enseje representacao criminal, nos termos da 
legislacao que rege os crimes contra a ordem tributaria: ou 

VIII - tenha praticado outras irregularidades contra a administracao 
fazendaria. 

Paragrafo unico - 0 Regime Especial de Fiscalizacao e Controle previsto 
neste artigo podera ser estendido aos demais estabelecimentos da empresa. 

Se�ao IX 
Do Sigilo Fiscal 

Art 273. Sem prejuizo do disposto na legislacao penal, e vedada a 
divulgacao, por parte da administracao fazendaria ou de seus servidores, de inforrnacoes 
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obtidas em razao de oficio sabre a situacao econcmica ou financeira do sujeito passivo ou 
de terceiros e sabre a natureza e o estado de seus neg6cios ou atividades. 

§ 12. Excetuam-se do disposto neste artigo: 

I - requisicao de autoridade judiciaria no interesse da iustlca: 

II - solicitacoes de autoridade administrativa no interesse da Adrninistracao 
Publica, desde que seja comprovada a instauracao regular de processo administrativo, no 
6rgao ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se 
refere a informacao, par pratica de infracao administrativa. 

§ 22. 0 intercarnbio de inforrnacao sigilosa, no ambito da Administracao 
Publica, sera realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega sera feita 
pessoalmente a autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferencia e 
assegure a preservacao do sigilo. 

§ 3Q. Nao e vedada a divulgacao de inforrnacces relativas a: 

I - representacces fiscais para fins penais; 

II - inscricoes na Divida Ativa da Fazenda Piiblica: ou 

Ill - parcelamento. 

Art 274. A Fazenda Municipal podera prestar rnutua assistencia para as 
atividades da administracao tributaria e permutar informacoes com a Uniao, os Estados e 
outros Municipios, na forma estabelecida por lei nacional ou convenio, 

Se�ao x 
Da Proibicao de Contratar com o Munidpio 

Art. 275. As pessoas flsicas, juridicas ou a elas equiparadas ficam impedidas 
de contratar, a qualquer titulo, com a admlnistracao publica, direta e indireta, do 
Municipio de Porteiras, quando tiverem quaisquer debitos tributaries cuja exigibilidade 
nao esteja suspensa. 

Paragrafo unico. As pessoas referidas no caput deste artigo, nao poderao 
receber creditos ou quaisquer recursos do Municipio, nem participar de qualquer 
modalidade de licitacao ou celebrar contratos. 

CAPfTULO III 
DAS INFRAc;:OES E PENALIDADES 

Se�ao I 
Das Dlsposicoes Gerais 

Art. 276. Constitui infracao toda acao ou omissao contraria as disposicoes 
da legislacao tributaria municipal. 
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§ 12. Sera considerado infrator todo aquele que cometer, ordenar, 
constranger ou auxiliar alguern, no todo ou em parte, na pratica da infracao e, ainda, o 
servidor municipal no exercicio funcional que, tendo conhecimento da infracao, deixar de 
denunciar, ou no exercicio da atividade fiscalizadora, deixar de notificar o infrator. 

§ 2Q. Se a infracao resultar de cumprimento de ordem recebida de superior 
hierarquico, ficara este, solidariamente, responsavel com o infrator. 

Art 277. Sao penalidades aplicaveis separadas ou cumulativamente, sem 
prejuizo das cominadas pela legislacao penal: 

I - a multa; 

II - a perda de desconto ou deducoes: 

III - a cassacao dos beneficios fiscais; 

IV - a cassacao de regime especial para pagamento, ernissao de documentos 
fiscais ou escrituracao de livros fiscais; 

V - suspensao ou cassacao da inscricao municipal. 

Se�ao II 
Da Reducao das Penalidades 

Art 278. As multas aplicadas por infracoes a legislacao tributaria sofrerao 
as seguintes reducces, quando pagas com o principal, se houver: 

I - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo efetuar o pagamento do 
debito no prazo previsto para defesa; 

II - 20% (vinte por cento), se desistir do recurso voluntario e efetuar o 
pagamento do debito no prazo previsto para sua interposicao: 

Ill - 20% (vinte por cento), se efetuar o pagamento do debito antes da 
inscricao na Dfvida Ativa. 

Paragrafo unico. Ocorrendo o pagamento na forma prevista neste artigo, o 
processo sera arquivado e o credito tributario extinto. 

CAPfTULOIV 
DA DfVIDA ATIVA EDA CERTIDAO NEGATIVA 

Se�ao I 
Da constltuicao Da Divida Ativa 

Art 279. Constitui Divida Ativa do Municipio, de natureza tributaria e nao 
tributaria, a proveniente de tributos e multas de qualquer natureza, decorrentes de 
quaisquer Infracoes a legislacao, regularmente inscrita na reparticao administrativa 
competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento. 
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Paragrafo unico. E facultado a administracao tributaria proceder a 
cobranca arnigavel do credito tributario vencido e nao pago, enquanto nao for iniciada a 
execucao judicial. 

Art. 280. A divida ativa regularmente inscrita goza da presuncao de certeza 
e liquidez e tern o efeito de prova pre-constituida, 

§ 12• A presuncao, a que se refere este artigo, e relativa e pode ser elidida 
por prova inequfvoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 

"'\ 

§ 22. A fluencia de juros de mora e a aplicacao de indices de atualizacao 
monetaria nao excluem a liquidez do credito. 

Se�ao II 
Da Inscricao na Divida Ativa 

Art 281. A inscricao na Divida Ativa municipal e a expedicao das certidfies 
poderao ser feitas, manualmente, mecanicamente ou atraves de meios eletronicos, com a 
utilizacao de fichas e relacdes em folhas soltas, a criterio e controle da Administracao, 
desde que atendam aos requisitos para inscricao. 

Paragrafo unico, Os debitos de qualquer natureza para com a Fazenda 
Municipal, sem prejulzo da respectiva liquidez e certeza, deverao ser inscritos em Divlda 
Ativa, em ate 30 (trinta) dias ap6s a notiflcacao de lancarnento, vencido o prazo sem que 
haja o respectivo pagamento ou contestacao, administrativa ou judicial. 

Art 282. 0 termo de inscricao na Dfvida Ativa, autenticado pela autoridade 
competente, indicara: 

I - o nome e o endereco do devedor e, sendo o caso, os dos corresponsaveis: 

II - o valor do principal devido e os respectivos acrescimos legals: 

legal; 
Ill - a origem e a natureza do credito, especificando sua fundamentacao 

IV - a data de inscrlcao na Dfvida Ativa; 

V - o exercicio ou o periodo de referenda do credito: 

VI - o mirnero do processo administrativo do qual se origina o credito, se 
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§ 12. A omissao de qualquer dos requisitos previstos nos incisos deste 
artigo ou o erro a eles relativos sao causas de nulidade da inscricao e do processo de 
cobranca, mas a nulidade podera ser sanada ate decisao de primeira Instancia, mediante 
substituicao da certidao nula. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

§ 2Q. Sanada a nulidade com a substituicao da certidao, sera devolvido ao 
sujeito passive, o prazo para defesa, que somente podera versar sobre a parte modificada 
da certidao. 

Art 283. Os servidores municipals, inclusive os procuradores do Munidpio, 
sob pena de responsabilidade, adotarao providencias e praticarao os atos que forem 
necessarios para interrupcao da prescricao dos creditos tributaries da Fazenda municipal. 

Paragrafo unico, Sempre que transitar em julgado qualquer sentenca 
considerando improcedente ou parcialmente procedente, a execucao fiscal, o procurador 
responsavel pela execucao providenclara a baixa da inscricao do debito na Dlvida Ativa 
correspondente. 

Art 284. A cobranca da Dfvida Ativa do Municipio sera procedida por via 
administrativa ou judicial. 

§ 1 Q. Na cobranca dos creditos tributarios inscritos em Divida Ativa, a 
administracao fazendaria podera estabelecer regras de parcelamento, fixando os valores 
mlnirnos para pagamento rnensal, conforme o tributo, para pessoas fisicas e jurldicas. 

§ 2Q. 0 nao recolhimento de 3 [tres) parcelas, consecutivas ou nao, 
referidas no paragrafo anterior, tornara sem efeito o parcelamento concedido, vencendo o 
debito em uma (mica parcela, acrescido dos encargos legais. 

Art 285. 0 Poder Executivo podera enviar para protesto as certidoes de 
dlvida ativa dos creditos tributaries e nao tributaries, previamente analisados pela 
Procuradoria Geral do Municipio. 

§ 1Q. Os efeitos do protesto alcancarao os responsaveis trlbutarios, nos 
termos do art. 135 do C6digo Tributario Nacional. 

§ 2Q. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convenios com os oficiais 
de protesto de titulos e outros documentos de divida, dispondo sabre as condtcoes para a 
realizacao dos protestos de que trata este artigo. 

§ 3Q. 0 protesto devera ser precedido de previa notificacao ao sujeito 
passivo, feita pela Procuradoria Geral do Municlpio, comunicando a irregularidade e 
fixando prazo para que o interessado possa sanar a irregularidade. 

§ 4Q. Se nao for fixado outro prazo para atendimento do disposto no caput 
deste artigo, este sera de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciencia da notificacao. 

Art 286. Os creditos tributaries a que se refere o art. 285, depois de 
inscritos na Dfvida Ativa do Municipio poderao, ainda, serem inscritos no Service de 
Assessoria e Sociedade Anonima (SERASA) ou no Service de Protecao ao Credito (SPC), ou 
em outras instituicoes que tenham a mesma finalidade, pela Procuradoria Geral do 
Municipio. 
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Se�ao III 
Das Certidoes Negativas 

Art 287. E assegurado a pessoa ffsica, jurfdica ou a esta equiparada o 
direito de obter certidao negativa acerca de sua situacao financeira, trlbutaria ou nao, 
independentemente do pagamento de qualquer taxa. 

§ 1 QA certidao a que se ref ere o caput deste artigo faz prova de quitacao de 
tributos, multas ou outros creditos de titularidade do Municfpio e sera expedida a vista de 
requerimento do interessado, que contenha todas as Inforrnacoes exigidas pelo Fisco. 

§ 2Q. Tern os mesmos efeitos previstos neste artigo a certidao de que conste 
a existencia de creditos nao vencidos, em curso de cobranca executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 

Art 288. Sem a prova por certidao negativa, por declaracao de nao 
lncldencia, isencao ou reconhecimento de imunidade, com relacao aos tributes ou a 
quaisquer outros onus relatives ao im6vel, os escrivaes, tabeliaes e oficiais de registros 
nao poderao lavrar, inscrever, transcrever ou averbar quaisquer atos ou contratos 
relatives a im6veis. 

Art 289. A certidao negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha 
erro contra a Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o servidor que a expedir, 
pelo credito tributario. 

§ 1Q. 0 disposto neste artigo nao exclui a responsabilidade criminal e 
funcional do agente, que no caso couber. 

§ 22. A expedicao de certidao negativa nao exclui o direito de a Fazenda 
Municipal exigir, a qualquer tempo, os creditos a veneer e os que venham a ser apurados. 

LIVRO QUARTO 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO EDA CONSUL TA 

TfTULO I 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (PAT) 

CAPfTULOI 
DO PROCESSO ADMINISTRA TIVO 

Se�ao I 
Do Infcio do Procedimento 

Art 290. 0 procedimento fiscal tera inicio com: 

I - a notificacao do lancamento nas formas previstas neste C6digo, inclusive 
lavratura de auto de infracao: 

II - a intimacao, a qualquer titulo, ou a cornunicacao de seu inicio: 

III - lavratura do Termo de Inicio de Fiscalizacao: 
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IV - a lavratura de termo de apreensao de livros ou documentos fiscais. 

§ 1Q. Na hip6tese da intirnacao a que se refere o inciso II, deste artigo, o 
sujeito passivo podera, no prazo nela assinalado, adimplir suas obrigacoes tributarias, 
hip6tese em que nae se configura inicio de procedimento fiscal, aplicando-se, neste caso, a 
espontaneidade prevista no art. 45, caput, deste C6digo. 

§ 22. 0 processo administrativo tributario (PAT) instaura-se pela 
impugnacao a exigencia do credito tributario, lancado pela autoridade fazendaria. 

Se�ao II 
Do Auto de Infracao 

Art. 291. Verificada lnfracao a dispositivo deste C6digo, lavrar-se-a o auto 
de infracao correspondente. 

Paragrafo unico. 0 auto de infracao a que se refere este artigo, preenchido 
todos os seus campos, sera lavrado em 3 (tres) vias, com a seguinte destinacao: 

I - 1 a via: sujeito passivo; 

II - 2a via: processo; e 

Ill - 31! via: arquivo da reparticao. 

Art. 292. 0 auto de infracao, redigido com clareza e sem entrelinhas, sera 
numerado e emitido por meio de sistema eletronico de processamento de dados ou 
manualmente, na forma prevista na legislacao, e contera, no minima, os seguintes 
elementos: 

I - numero do auto de infracao: 

II - numero e data de emissao do ato designat6rio da as;ao fiscal, quando for 
o caso; 

III - identificacao da autoridade designante; 

IV - momenta da lavratura, assinalando a hora, o dia, o mes e o ano da 

V - periodo fiscalizado; 

VI - identiflcacao do autuado, com o registro do nome, firma ou razao social, 
localidade, inscrlcoes no CNPJ, CPBS, RG, CPF, quando for o caso; 

VII - descricao clara e precisa do fato que motivou a autuacao e das 
circunstancias em que foi praticado e, se necessario, o registro dos fatos e elementos 
contabeis e fiscais, em anexos ao auto de infracao, ou fotoc6pia de documentos 
comprobat6rios da infracao: 
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VIII - valor total do credito tributario devido, inclusive com indicacao da 
base de calculo, quando for o caso, discriminado por tributes ou multa, bem como os 
meses e exercicios a que se refere; 

IX - prazo em que o credito tributario podera ser recolhido com multa 
reduzida; 

X - indicacao expressa dos dispositivos Jegais e regulamentares infringidos 
e dos que cominem a respectiva pena pecuniaria: 

XI - assinatura e identiflcacao funcional da autoridade fazendaria autuante; 
e 

XII - assinatura do sujeito passive, seu mandatario ou preposto. 

Art. 293. A ciencia do auto de infracao podera ser firmada pelo autuado, no 
pr6prio auto de infracao, ou por outra forma prevista na legislacao, 

§ lQ. Sempre que necessario, deverao ser prestadas "Inforrnacoes 
Complementares ao Auto de Infracao" e anexadas a mesma, todos os documentos, papeis, 
livros, e arquivos eletrdnicos, com a indicacao dos meses e exercicios a que se refere a 
acao fiscal, os quais nao tenham sido mencionados no auto de infracao. 

§ 2Q. A assinatura do autuado nao importa em confissao, nem a sua falta ou 
recusa em nulidade do auto ou agravamento da infracao. 

§ 3Q. As ornissoes ou incorrecces do auto de infracao nao o invalidam, 
quando do processo constem elementos para a determinacao da infracao e a identiflcacao 
do infrator. 

SefaO III 
Da Notiflcacao 

Art. 294. 0 autuado sera notificado da lavratura do auto de infracao: 

I - pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de c6pia do auto de 
infracao ao pr6prio autuado, seu representante, mandatario ou preposto, contra 
assinatura-recibo ou a rnencao da circunstancia de que o mesmo nao pode ou se recusa a 
assinar; 

II - por carta, com aviso de recebimento (AR), acompanhada de c6pia do 
auto de infracao: 

III - por meio de correio eletronico. na forma disposta na legislacao: 

IV - por edital, publicado em orgao do Municipio ou afixado em local 
publico, quando nao realizada na forma prevista nos incises anteriores. 
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§ 1 °. A notiflcacao feita nos termos dos incisos I e II nao exige ordem de 
preferencia. 

§ 2°. A notificacao por edital sera efetuada quando nao for possivel notificar 
o sujeito passivo pelas formas constantes nos incisos I, II ou III, deste artigo, ou quando 
este encontrar-se em local incerto e nao sabido. 

Art. 295. Nenhum auto de infracao sera arquivado, nem cancelada a multa 
por infracoes sem que seja submetido a apreclacao do orgao julgador. 

Se�ao IV 
Da Primeira Instancia Administrativa 

Subsecao I 
Da Impugnacao 

Art. 296. 0 sujeito passivo da obrigacao tributaria podera impugnar a 
exigencia fiscal dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciencia da lavratura do 
auto de infracao, mediante defesa escrita, alegando, de uma so vez, toda rnateria que 
en tender util e juntando os documentos comprobat6rios das razoes apresentadas. 

§ 12. A impugnacao da exigencia fiscal mencionara: 

I - a autoridade julgadora a quern e dirigida, 

II - a qualiflcacao do interessado, o nurnero do contribuinte no cadastro 
respectivo e o endereco para a notificacao: 

III - os dados do im6vel ou a descricao das atividades exercidas e o periodo 
a que se refere o tributo impugnado; 

IV - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; 

V - as diligencias que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, desde que 
justificadas as suas razces. 

§ 22. Caso o sujeito passivo solicite realizacao de pericia, deve formular os 
quesitos que pretende ver respondidos na pr6pria impugnacao e, querendo, indicar 
assistente para acompanhar a realizacao dos trabalhos. 

§ 32• A impugnacao tera efeito suspensivo da cobranca do credito tributario 
e instaurara a fase contradit6ria do procedimento. 

§ 42. Findo o prazo sem apresentacao da Impugnacao, sera Iavrado o termo 
de revelia pelo setor competente, para os efeitos do disposto paragrafo unico do art. 281, 
deste C6digo. 
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Subsecao II 
Da Reclamacao 

Art. 297. A reclarnacao e cabfvel quando o lancamento for efetuado de 
oflcio, atraves de notiflcacao, sem imposicao de penalidade pecuniaria. 

Paragrafo unico, Aplica-se, no que couber, a reclarnacao, as disposicoes 
processuais aplicaveis a impugnacao. 

Subsecao III 
Do Julgamento em Primeira Instancia 

Art. 298. 0 julgamento em primeira instancia administrativa sera de 
natureza monocratica e proferida por servidor, em efetivo exerclcio, lotado na Secretaria 
de Financas, designado para este fim. 

§ 12• 0 chefe do setor onde se formalizar o processo administrative 
tributario, antes do encaminhamento do processo para julgamento em primeira instancia, 
devera adotar as providencias preliminares, objetivando sanar as irregularidades 
passf veis de reparacao. 

§ 22. 0 julgador de primeira instancia administrativa deterrninara, de offcio, 
ou a requerimento do sujeito passive, a realizacao das diligencias ou pericias que entender 
necessarias, fixando-lhe o prazo, e indeferira as que considerar prescindfveis, 
impraticaveis ou meramente protelat6rias. 

§ 3°. Quando for determinada a realizacao de pericra, deverao ser 
formulados os quesitos que serao respondidos pelo encarregado da realizacao do trabalho 
pericial. 

§ 49. Concluso o processo, a autoridade administrativa prolatara o 
julgamento no prazo maxima de 30 (trinta) dias, resolvendo todas as questoes debatidas e 
pronunciando a procedencta, trnprocedencta, nulidade ou extincao do mesmo. 

§ 52• 0 julgador de primeira instancla sera nomeado por ato do Secretarlo 
de Financas e sera remunerado por funcao gratificada ou cargo em cornissao. 

Se�ao V 
Da Segunda Instancia Administrativa 

Art. 299. Das decisoes proferidas em primeira instancia caberao recursos 
para a segunda instancia administrativa na forma prevista neste C6digo. 

§ 1 °. Os recursos cabfveis contra a decisao de primeira instancia sao: 

I - recurso voluntario, utilizado pelo sujeito passivo, no prazo de 20 (vinte) 
dias, a contar da ciencia da decisao a ele desfavoravel proferida em primeira instancia; 
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II - recurso de oficio, obrigatoriamente interposto pelo julgador de 
primeira instancia, quando a decisao por ele proferida for contraria, no todo ou em parte, a 
Fazenda Publica. 

§ 2°. Fica dispensada a interposicao do recurso de oflcio a que se refere o 
inciso II do paragrafo anterior, na hipotese de o montante do credito tributario a ser 
reexaminado ser inferior a 1.000 (mil) UFIRMs. 

§ 3°. 0 Procedimento Administrativo Tributario - PAT - sera julgado em 
segunda instancia administrativa, pelo Secretario de Financas, no prazo maximo de 30 
(trinta) dias. 

§ 4°. Na hipotese de ser solicitada a realizacao de pericla ou dillgencia no 
curso do julgamento da segunda instancia, aplica-se o prazo previsto no inciso I do § 1 ° 
deste artigo. 

Se�ao VI 
Das Decisoes 

Art. 300. As decisoes de primeira e segunda instancia administrativas 
deverao ser claras e precisas e conter, no mfnimo, os seguintes elementos: 

I - relatorio, onde sao mencionados os atos formadores do processo e a 
sintese do procedimento de flscalizacao efetuado; 

' 
' 

II - os fundamentos de fato e de direito que amparam a decisao: 

III - a indicacao dos dispositivos legais aplicaveis ao processo; e 

IV - o credito tributario devido, discriminando as multas e os tributos que o 
constituem. 

Art. 301. As decisoes a que se refere o art. 300, quando definitivas, se o 
credito tributario nao for quitado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciencia 
do julgamento, deverao ser encaminhadas ao setor de Dlvida Ativa para a competente 
inscricao e execucao fiscal. 

§ 1 °. As decisfies sao definitivas, quando: 

I - em primeira instancia, nao houver a interposicao do recurso voluntario 
no prazo legal, com a consequente Javratura do termo de revelia; 

II - em segunda instancia, apos a notificacao do sujeito passivo. 

§ 2°. A notificacao do julgamento em primeira ou segunda instancia far-se-a 
na forma prevista no art. 294, deste Codigo, 
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Se�ao VI 
Das Nulidades 

Art. 302. Sao absolutamente nulos os atos praticados por autoridade 
incompetente ou impedida, ou com pretericao de qualquer das garantias processuais 
constitucionais, devendo a nulidade ser declarada de oflcio pela autoridade julgadora. 

§ lQ. Para os efeitos deste artigo, considera-se autoridade incompetente 
aquela a quern a leglslacao nao confere atribuicoes para a pratica do ato e autoridade 
impedida aquela que, embora a legislacao !he confira originalmente competencia para a 
pratica do ato, esteja eventualmente impossibilitada de pratica-lo, quer por afastamento 
das funcoes ou do cargo, quer por extemporaneidade do ato praticado ou vedacao legal. 

§ 22. A participacao de autoridade incompetente ou impedida nao dara 
causa a nulidade do ato por ela praticado, desde que dele participe uma autoridade com 
competencia plena e no efetivo exerckio de suas funcces. 

§ 32, Nenhum ato sera declarado nulo, se da nulidade nao resultar prejuizo 
para as partes. 

§ 42, Nao se tratando de nulidade absoluta, considera-se sanada sea parte a 
quern aproveite deixar de argui-la na primeira ocasiao em que se manifestar no processo. 

Se�ao VII 
Da Restituicao 

Art 303. Os tributos municipais, as penalidades pecuniarias e seus 
acrescimos legais, bem como as atualizacoes monetarias oriundas de autos de infracao e 
notiflcacoes tidos como indevidamente recolhidos ao Erario Municipal poderao ser 
restituidos, no todo ou em parte, a requerimento do interessado. 

§ lQ. A restituicao podera ser efetuada em moeda corrente, na 
impossibilidade da realizacao de compensacao do valor a ser restitufdo com creditos 
tributaries lancados contra o sujeito passivo. 

§ 2Q. Aplicarn-se ao procedimento de restituicao as disposicoes constantes 
deste C6digo que regem o processo administrativo tributario, devendo o processo ser 
apreciado em instancia (mica, pelo Secretario de Financas. 

SE�OVUI 
DA EXECU�O DAS DECISOES FISCAIS 

Art. 304. As decisoes definitivas serao cumpridas: 

I - pela notificacao do contribuinte e quando for o caso tarnbem do seu 
fiador para no prazo de 10 (dez) dias satisfazer o pagamento do valor da condenacao: 

II - pela notificacao do contribuinte para vir receber indevidamente 
recolhida como tributo, sus acrescimos legais e multas; 
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III - pela notificacao do contribuinte para vir receber ou quando for o caso 
pagar no prazo de 10 (dez) dias, a diferenca entre: 

a) o valor da condenacao e a importancia depositada em garantia de 
instancia; 

b) o valor da condenacao e o produto da venda dos tltulos caucionados, 
quando nao satisfeito o pagamento no prazo legal; 

IV - pela llberacao dos hens mercadorias ou documentos apreendidos ou 
depositados, ou pela restituicao do produto de sua venda, se tiver havido alienacao, ou do 
seu valor de mercado se houver ocorrido doacao: 

V- pela imediata inscricao como dfvida ativa e remessa da certidao para 
cobranca judicial dos debitos a que se referem os incisos I e III deste artigo, se nao tiverem 
sido pagos no prazo estabelecido. 

TfTULO II 
DACONSULTA 

CAPfTULO II 
DA CONSULT A E SEUS EFEITOS 

Se�ao I 
Dos Procedimentos da Consulta 

Art 305. 0 sujeito passivo podera formular, em nome pr6prio, consulta 
sobre situacces concretas e determinadas, quanto a interpretacao e aplicacao da legislacao 
tributaria municipal, por peticao escrita, ao Secretario de Financas do Municipio. 

Paragrafo unico. Os orgaos da Administracao Publica, os sindicatos e as 
entidades representativas de atividades economicas ou profissionais tarnbern pcderao 
formular consul ta. 

Art. 306. A manifestacao da administracao tributaria na consulta aproveita 
exclusivamente ao consulente, vinculando-o relativamente a materia consultada. 

§ 1Q. A observancia, pelo consulente, da resposta dada a consulta, exime-o 
de qualquer penalidade e exonera-o do pagamento do tributo considerado indevido, 
enquanto prevalecer o entendimento nela consubstanciado e nao houver modiflcacao na 
legislacao sobre a qua! se amparou a resposta. 

§ 2Q. Enquanto nao solucionada a consulta, nenhum procedimento fiscal 
sera iniciado contra o contribuinte em relacao a materia consultada. 

Art. 307. A consulta nao suspende o prazo para recolhimento do tributo, 
nem elide a incidencia dos acrescimos legais, quando o tributo for pago fora dos prazos 
estabelecidos na legislacao, 
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Se�ao II 
Dos efeitos da Consulta 

Art 308. Nao produzira qualquer efeito, nem sera conhecida, a consulta 
formulada em desacordo com a legislacao, e que: 

I - sejam meramente protelat6rias, assim entendidas as que versem sabre 
dispositivos claros da legislacao tributaria, ou sobre tese de direito ja resolvida por 
decisao administrativa ou judicial, definitiva ou passada em julgado; 

II - nao descrevam completa e exatamente a situacao de fato; 

Ill - formuladas por quern, a data de sua apresentacao, esteja sob acao 
fiscal, notificado de lancarnento, de auto de infracao ou termo de apreensao, ou citado para 
acao judicial de natureza tributaria, relativamente a materia consultada. 

Se�ao III 
Da Solu�ao da Consulta 

Art 309. 0 Secretario de Financas dara solucao a consulta no prazo de ate 
30 (trinta) dias, contados da data da sua apresentacao, 

§ 1 Q, Do despacho prolatado em processo de consul ta, somente cabera 
recurso quando houver fato novo ou a resposta dada for contraria a lei ou divergente de 
outra sabre a mesma materia, 

§ 2°. Nao atendida pelo sujeito passivo solicitacao ou exigencia a cumprir, 
feita pela autoridade, o processo sera arquivado, decorrido o prazo de 20 (vinte) dias. 

Art 310. 0 Secretario de Financas, ao homologar a solucao dada a consulta, 
flxara ao sujeito passive prazo de 20 (vinte) dias, para o cumprimento de eventual 
obrigacao tributaria, principal ou acess6ria, sem prejufzo da aplicacao das penalidades 
cabiveis. 

Paragrafo urnco. A resposta a consulta sera vinculante para a 
Administracao, salvo se obtida mediante elementos inexatos, fornecidos pelo consulente. 

TfTULO III 
DAS DEMAIS NORMAS CONCERNENTES A ADMINISTRA�AO TRIBUT ARIA 

CAPITULO I 
DAS NORMAS GERAIS 

Art. 311. Os prazos fixados neste C6digo serao continuos, excluindo-se, na 
sua contagem, o dia do inicio e incluindo-se o dia do vencimento. 

Paragrafo unico, Os prazos s6 se iniciam ou vencem em dia de expediente 
normal, na reparticao em que tenha curso o processo ou deva ser praticado o ato. 
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Art 312. Os processos administrativos tributarios relativos a fatos que 
constituam indiclos de crimes contra a ordem tributaria, tipificados na Lei n° 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, serao julgados prioritariamente. 

Art 313 0 reconhecimento da nao incidencia ou imunidade e o beneficio da 
isencao tributaria deverao ser requeridos, pelo interessado, na forma da legislacao e 
somente produzirao efeitos ap6s serem outorgados ou reconhecidos pela autoridade 
competente para analise do pleito. 

§ 12. A concessao ou reconhecimento dos beneficios, a que se refere o caput 
deste artigo, flea condicionado a que o interessado esteja adimplente com o Fisco 
Municipal, em relacao ao cumprimento de suas obrigacoes tributarias e somente 
produzirao efeitos jurfdicos a partir de sua concessao ou reconhecimento, conforme o 
caso. 

§ 2Q. Os beneficiarlos, a que se refere este artigo, deverao a cada 02 (dois) 
anos, ate o ultimo dia uttl de cada exerckio, comprovar perante a Administracao 
Fazendaria que preenchem os requisitos para continuarem mantendo sua condicao de 
isentos, de nao incidencia ou imunidade, conforme o caso. 

§ 3Q. A nao cornprovacao dos requisitos, por parte do beneficiario, no prazo 
estabelecido no § 22 deste artigo, implica na perda do beneficio, a partir do exercicio 
subsequente, ate que comprove que satisfaz as condicoes para sua fruicao. 

CAPfTULO II 
DAS DISPOSI�OES FINAIS E TRANSIT6RIAS 

Art. 314. 0 credito tributario, incluido o principal, os juros, as multas 
morat6rias e as demais penalidades, bem como todos os demais valores utilizados como 
base de calculo ou referencia de calculo de tributos ou de penalidades, serao atualizados, 
monetariamente, a cada exerckio, com base na variacao do lndice de Precos ao 
Consumidor Amplo Especial (JPCA-E), acumulado nos ultimas 12 (doze) meses, calculado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou outro que venha a substitui 
lo, a ser divulgado em ato da autoridade administrativa, editado em janeiro de cada 
exerdcio. 

Art 315. 0 municipio lnstituira, por lei municipal, a Unidade Fiscal de 
Referenda do Munidpio de Porteiras (UFIRM), que sera adotada como pararnetro para 
calculo de tributos, bem como aplicacao de penalidades pecuniarias. 

Art 316. Os debitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, 
proveniente de impontualidade nos respectivos pagamentos, serao inscritos em Divida 
Ativa e atualizados monetariamente, na forma do art 314, deste C6digo. 

Art. 317. Fica o Prefeito Municipal autorizado a instituir precos publicos, 
atraves de decreto, para obter o ressarcimento do fornecimento de hens ou mercadorias 
de natureza comercial ou industrial, da ocupacao de espacos em predios, pracas, vias ou 
logradouros publicos, ou de sua atuacao na organizacao e na exploracao de atividades 
econdrnicas. 
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§ 1 ° A fixacao dos precos tera por base o custo unitario do fornecimento 
dos bens ou mercadorias, ou o valor estimado da area ocupada. 

§ 2°. Quando nao for possivel a obtencao do custo unitario, para fixacao do 
preco serao considerados o custo total da atividade, verificado no ultimo exerciclo, e a 
flutuacao nos precos de aquisicao dos insumos. 

§ 3°. 0 custo total cornpreendera o custo de producao, rnanutencao e 
administracao, quando for o caso, e de igual modo, as reservas para recuperacao ou 
manutencao do equipamento e expansao da atividade. 

Art 318. A Certidao Negativa de Debito Municipais tera validade de 90 
(noventa) dias, contados da emissao. 

Art 319. Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de 1 ° de janeiro de 
2020, ficando revogadas a Lei Municipal nQ 194, de 11 de dezembro de 1998, Lei 
Complementar nQ 02, de 12 de dezembro de 2011 e Lei Complementar n2 07, de 27 de 
selembro de 2017. 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos quatro (04) 
dias do mes de Dezern bro do a il e ezenove (2019). 

oso 
Preti to Municipal 

' 
' 
' 
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Lei Complementar n!! 10, de 04.12.2019 
ANEXO I 

ALrQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE seavcos DE QUALQUER NATUREZA 
(ISSQN) 

TABELAA 

CODI GO Descricao do service ALIQUOT A 

1 Services de Informatica e conzeneres 
1.01 Analise e desenvolvimento de sistemas. 5,0% 
1.02 Programacao, 5,0% 

1.03 Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vfdeos, paginas 
5,0% eletr6nicas, aplicativos e sistemas de informacao, entre outros formatos, e congeneres . 

Elaboracao de programas de computadores, inclusive de jogos eletronicos, independentemente da 
1.04 arquitetura construtiva da maqulna em que 0 program a sera executado 5,0% 

incluindo tablets, smartohones e congeneres, 
1.05 Licenciamento ou cessao de dlreito de uso de programas de cornputacao. 5,0% 
1.06 Asscssoria e consultoria em informattca 5,0% 

1.07 
ISuporte tecnico em Informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de 

5,0% computacao e bancos de dados. 
1.08 Planejamento, confeccao, manutencao e atualizacao de paginas eletrontcas. 5,0% 

Disponlbillzacao, sem cessao definitiva, de conteudos de audio, vfdeo, imagem e texto por meio d, 

1.09 internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e peri6dicos (exceto a dlstribulcao di 
5,0% conteudos pelas prestadoras de servtco de Acesso Condicionado, de que trata a I .Pi n• 1 7 ,1.s:i,; r1, 

1 7 rfp setembro rfp 7011 sujeita ao ICMS). 

2 IServic;os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza 
2.01 Servic;os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 5,0% 

3 Services prestados mediante locacao, cessao de direito de uso e congeneres 
3.01 Cessao de direito de uso de marcas c de sinais de propaganda. 5,0% 

Exploracao de saloes de festas, centro de convencoes, escrit6rios virtuais, stands, quadras 

3.02 
esportivas, estadios, glnasios, audit6rios, casas de espetaculos, parques de dlversoes, canchas e 

5,0% 
congeneres, para realizacao de eventos ou neg6cios de qualquer natureza . 

Locacao, sublocacao, arrendamento, direito de passagem ou permlssao de uso, compartilhado ou 
3.03 nao, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 5,0% 

3.04 
Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso ternporario, 

5,0% 

4 Servtcos de Saude, Asslstencia Medica e congeneres 
4.01 Medicina e biomedicina. 5,0% 

4.02 
Analises clfnicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia 

5,0% ressonancia rnagnetica, radiologia, tomografia e congeneres. 

4.03 Hospitais, clfnicas, laborat6rios, sanat6rios, manic6mios, casas de saude, prontos socorros 
5,0% ambulat6rios e conaeneres, 

4.04 lnstrumentacao cirurgica, 5,0% 
4.05 lAcupuntura. 5,0% 
4.06 Enfermagern, inclusive servtcos auxiliares. 5,0% 
4.07 Servicos farrnaceutrcos, 5,0% 
4.08 trerapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia 5,0% 
4.09 trerapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental. 5,0% 
4.10 Nutricao. 5,0% 

•'\ 
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4.11 Obstetrfcia. 5,0% 
4.12 Odon to logia. 5,0% 
4.13 Ortoptica, 5,0% 
4.14 Pr6teses sob encomenda. 5,0% 
4.15 Psicanalise. 5,0% 
4.16 Psicologta. 5,0% 
4.17 Casas de repouso e de recuperacao, creches, asilos e congeneres, 5,0% 
4.18 Inseminacao artificial, fertilizacao in vitro e congeneres, 5,0% 
4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, ovules, semen e congeneres. 5,0% 
4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6rgaos e materiais biol6gicos de qualquer especie, 5,0% 
4.21 Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres, 5,0% 

4.22 
Pianos de medicina de grupo ou individual e convenios para prestacao de asslstencia medics 

5,0% hospltalar, odontoloatca e congeneres, 
Outros pianos de saude que se cum pram atraves de services de terceiros contratados 

4.23 credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do piano mediante indicacao de 5,0% 
beneficiario. 

5 IServico de medicina e asststsncia vetertnarta e conzsneres 
5.01 Medicina vetertnarla e zootecnia. 5,0% 
5.02 Hospltais, clfnicas, ambulat6rios, prontos-socorros e congeneres, na area veterlnaria. 5,0% 
5.03 Laborat6rios de analise na area veterinaria 5,0% 
5.04 lnseminacao artificial, fertlltzacao in vitro e congeneres, 5,0% 
5.05 Bancos de sanzue e de 6rgaos e congeneres, 5,0% 
5.06 Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6rgaos e materiais biol6gicos de qualquer especie. 5,0% 
5.07 Unidade de atendimento, assistencla ou tratamento m6vel e congeneres, 5,0% 
5.08 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congeneres, 5,0% 
5.09 Pianos de atendimento e assistencia medico-veterlnarla. 5,0% 

6 Services de cuidados pessoais, estetica, atividades ffsicas e congeneres 
6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congeneres, 5,0% 
6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilacao e congeneres, 5,0% 
6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres, 5,0% 
6.04 Ginasttca, danca, esportes, natacao, artes marciais e demais atividades ffsicas. 5,0% 
6.05 Centros de emagreclrnento, spa e congsneres. 5,0% 
6.06 IAplicacao de tatuagens, piercings e congeneres 5,0% 

7 Services relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanisrno, construcao civil, manutencao 
limpeza, meio ambiente, saneamento e congeneres 

7.01 Engenharia, agronornia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congeneres, 5,0% 
Execucao, por adminlstracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil 
htdraullca ou eletrlca e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos 

7.02 escavacao, drenagem e trrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e 5,0% 
montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 

IPelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos services, que fica sujeito ao !CMS). 
Elaboracao de pianos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros 

7.03 relacionados com obras e services de engenharia; elaboracao de anteprojetos, projetos basicos E 5,0% 
toroietos executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04 Demollcao. 5,0% 
Reparacao, conservacao e reforma de ediflcios, estradas, pontes, portos e congeneres (exceto c 

7.05 fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos services, fora do local da prestacac 5,0% 
dos services, Que fica sujeito ao ICMS). 

7.06 Colocacao e instalacao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros 
5,0% divis6rias, placas de gesso e congeneres, com material fornecido pelo tomador do servis:o. 

7.07 Recuperacao, raspagern, polimento e lustracao de pisos e congeneres, 5,0% 
7.08 Calafetacao, 5,0% 

7.09 varrlcao, coleta, remocao, incineracao, tratamento, reciclagem, separacao e destinacao final de 
5,0% lixo, rejeitos e outros resfduos quaisquer, 
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7.10 
Limpeza, manutencao e conservacao de vias e logradouros publiccs, im6veis, chamines, piscinas 5,0% 
parques, iardins e conaeneres, 

7.11 Decoracao e [ardinagern, inclusive corte e poda de arvores, 5,0% 

7.12 
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes ffsicos, qufmicos E 5,0% 
biologicos, 

7.13 
Dedetlzacao, deslnfeccao, desinsetizacao, imunizacao, htgtentzacao, desratizacao, pulvertzacao E 5,0% 
conzeneres. 

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubacao, reparacao de solo, plantio, silagem, 

colhelta, corte e descascamento de arvores, silvicultura, exploracao tlorestal e dos services 
7.14 congeneres tndissoclavels da formacao, manutencao e colheita de florestas, para quaisquer fins e 5,0% 

porquaisquer meios. 

7.15 
Escoramento, contencao de encostas e services congeneres, 5,0% 

7.16 
Limpeza e dragagem de nos, portos, canals, balas, lagos, lagoas, represas, acudes e congeneres, 

5,0% 

7.17 
IAcompanhamento e flscalizacao da execucao de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 

5,0% 

IAerofotogrametria (inclusive lnterpretacao). cartografia, mapeamento, levantamenlos 
7.18 topograficos, batimetrlcos, geograflcos, geodesicos, geol6gicos, geoffslcos e congeneres, 5,0% 

Pesquisa, perfuracao, ctmentacao, mergulho, perfilagem, concretacao, testemunhagem, pescaria, 
estlmulacao e outros services relacionados com a exploracao e explotacao de petr61eo, gas natural 

7.19 � de outros recursos minerals. 5,0% 

7.20 
Nucleacao e bombardeamento de nuvens e congeneres, 

5,0% 

8 IServicos de educacao, ensino, ortentacao pedag6gica e educacional, instrucao, treinamento e 
avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza 

8.01 Ensino regular pre-escolar, fundamental, medio e superior. 5,0% 

8.02 
Instrucao, treinamento, orientacao pedag6gica e educacional, avaliacao de conhecimentos de 

5,0% 
qualquer natureza. 

9 Servlcos relativos a hospedagem, turismo, viazens e conzeneres 
Hospedagem de qualquer natureza em hotels, apart-service condominials, flat, apart-hotels, hotels 

9.01 residencia, residence-service, suite service, hotelaria marftima, motels, pensoes e congeneres, 5,0% 
ocupacao por temporada com fornecimento de service (o valor da ahmentacao e gorjeta, quando 
inclufdo no preco da dlaria, fica suieito ao lrnposto Sohre Servlcos). 

9.02 IAgenciamento, organizacao, promocao, Intermediacao e execucao de programas de turismo 5,0% ipasseios, vlagens, excursoes, hosoedagens e congeneres . 
9.03 Guias de turismo. 5,0% 

10 - Services de lntermedlacao e conzeneres 

10.01 Agenciamento, corretagem ou intermediacao de cambio, de seguros, de cartoes de credito, de 
5,0% pianos de saude e de pianos de previdencla privada. 

10.02 Agenciamento, corretagem ou lntermedtacao de tftulos em geral, vaiores mobrllarlos e contratos 
5,0% quaisquer, 

10.03 Agenciamento, corretagem ou Intermediacao de direitos de propriedade industrial, artfstica ou 
5,0% literaria. 

10.04 Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de contratos de arrendamento mercantil (leasing) 
5,0% de franquia (franchising) e de faturizacao (factoring). 

10.05 Agenciamento, corretagem ou intermedlacao de bens m6veis ou im6veis, nao abrangidos em 
5,0% outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no iimbito de Bolsas de Mercadorias e - 
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Futures, por quaisquer meios. 
10.06 Agenciamento marftimo. 5,0% 
10.07 Agenciamento de notfcias. 5,0% 

10.08 
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculacao por 

5,0% quaisquer meios. 
10.09 Representacao de qualquer natureza, inclusive comercial. 5,0% 
10.10 Distribuicao de bens de terceiros. 5,0% 

11 Servicos de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilancia e ccnzeneres 
11.01 Guarda e estacionamento de vefculos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcacoes, 5,0% 
11.02 Vigilancia. seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 5,0% 
11.03 Escolta, inclusive de vefculos e cargas, 5,0% 
11.04 IArmazenamento, deposito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de qualquer especie. 5,0% 

12 Servicos de diversoes, lazer, entretenimento e congeneres 
12.01 Espetaculos teatrais. 5,0% 
12.02 Exibicoes cinematograflcas. 5,0% 
12.03 Espetaculos circenses. 5,0% 
12.04 Programas de audit6rio. 5,0% 
12.05 Parques de diversoes, centros de lazer e congeneres, 5,0% 
12.06 Boates, taxi-dancing e congeneres, 5,0% 
12.07 Shows, ballet, dancas, desfiles, bailes, operas, concertos, recitals, festivais e conzeneres. 5,0% 
12.08 Feiras, exposicoes, congresses e conzeneres. 5,0% 
12.09 Bilhares, boliches e diversoes eletrl>nicas ou nao, 5,0% 
12.10 Corrldas e cornpeticoes de animais. 5,0% 

12.11 Competicoes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participacao dCJ 5,0% 
esnectador. 

12.12 Execucao de musica, 5,0% 

12.13 Producao, mediante ou sem encomenda previa, de eventos, espetaculos, entrevistas ,shows, ballet, 5,0% 
dancas, desfiles, bailes, teatros, operas, concertos, recitals, festivais e congeneres, 

12.14 Fornecimento de muslca para ambientes fechados ou nao, mediante transmissao por qualquer 5,0% processo, 
12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folcl6ricos, trios eletrlcos e congeneres, 5,0% 

12.16 Exlbtcao de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, shows, concertos, desfiles, 6peras 5,0% 
cornoeticoes esporttvas, de destreza intelectual ou conzeneres. 

12.17 Recreacao e animacao, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 5,0% 

13 Services relativos a fonografia, fotografla, cinematografia e reurozrafla 

13.01 
Fonografia ou gravacao de sons, inclusive trucagern, dublagem, mixagem e congeneres, 

5,0% 

Fotografia e cinematografia, inclusive revelacao, ampltacao, c6pia, reproducao, trucagem e 
13.02 congeneres. 5,0% 

13.03 
Reprografia, microfilmagem e digitalizacao. 

5,0% 

Composicao graflca, inclusive confeccao de impressos graficos, fotocompostcao, clicheria, 
zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operacao de 

13.04 
cornerclaltzacao ou industrializacao, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra 

5,0% 
mercadoria que deva ser objeto de posterior clrculacao, tais coma bulas, r6tulos, etiquetas, caixas, 
cartuchos, embalagens e manuais tecnicos e de instrucao. quando flcarao sujeitos ao !CMS. 

14 Servicos relativos a bens de terceiros 

14.01 
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem 

5,0% 
manutencao e conservacao de maquinas, vefculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores 
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14.02 
14.03 
14.04 

ou de qualquer obieto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam suieitas ao !CMS). 
IAssistencia Tecnica, 
Recondicionamento de motores (exceto pecas e partes ernpregadas, que ficam suleltas ao !CMS). 
Recauchutagern ou regeneracao de pneus. 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

•""\ 

""\ 

14.05 

14.06 

14.07 
14.08 
14.09 
14.10 
14.11 

Restauracao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, Javagem, secagem, 
tingimento, galvanoplastia, anodlzacao, corte, recorte, plastiflcacao, costura, acabamento 5,0% 

loolimento e congeneres de objetos quaisquer. 
lnstalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial 

5 O% 
1prestados ao usuarto final, exclusivamente com material nor ele fornecido. ' 

0 

Colocacao de molduras e congeneres, 5,0% 
Encadernacao, gravacao e douracao de livros, revistas e congeneres, 5,0% 
iAlfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuario final, exceto aviamento. 5,0% 
Tinturaria e lavanderla. 5,0% 
rraoecaria e reforma de estofamentos em geral. 5,0% 

14.12 
14.13 
14.14 

15 

Funilaria e lanternagern. 
Carpintaria e serralheria. 
Guincho lntramunictpal, gutndaste e lcamento 

Servicos relacionados ao setor bancarlo ou financeiro, inclusive aqueles prestados por institulcoes 
financeiras autonzadas a tuncionar pela unlao ou por quern de diretto 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

'\ 15.01 

15.02 

15.03 

15.04 

15.05 

15.06 

15.07 

15.08 

15.09 

15.10 

15.11 

15.12 

15.13 

IAdministra�ao de fun dos quaisquer, de cons6rcio, de cartao de credito ou debito e congeneres, de 
5 O% 

karteira de clientes, de cheques pre-datados e conasneres. ' 
0 

IAbertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicacao e 
kaderneta de poupanca, no Pals e no exterior, bem como a manutencao das referidas contas ativas 5,0% 
e inativas. 
Locacao e manutencao de cofres particulares, de terminals eletrenlcos, de terminals de 

5 O% 
atendlmento e de bens e equipamentos em geral. ' 

0 

Fornecimento ou erntssao de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de 
5 O% 

capacldade financeira e conzeneres. • 0 

Cadastro, elaboracao de ficha cadastral, renovacao cadastral e congeneres, Inclusao ou exclusao nc 
5 Oo/o 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos-CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrals. ' 
Emissao, reemissao e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de 
firmas: coleta e entrega de documentos, bens e valores; cornunlcacao com outra agenda ou com a 

5 Oo/o 
admlnistracao central; llcenciamento eletronlco de vefculos; transferencia de vefculos; ' 
agenciarnento Iiduciario ou depositario: devolucao de bens em cust6dia. 
IAcesso, movlmentacao, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, 
inclusive por telefone, fac-sfmile, internet e telex, acesso a terminals de atendimento, inclusive 

5 O% 
vtnte e quatro horas; acesso a outro banco ea rede compartilhada; fornecimento de saldo, extratc ' 0 

e demais informacoes relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. 
Emissao, reemlssao, alteracao, cessao, substituicao, cancelamento e registro de contrato de 
credito: estudo, anallse e avaliacao de operacoes de credtto: emlssao, concessao, alteracao ou 

5 O% 
conrraracao de aval, flanca, anuencia e congeneres: services relativos a abertura de credito, pare ' 0 

quaisquer fins. 
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessao de direitos e obrigacces 
substltuicao de garantia, alteracao, cancelamento e registro de contrato, e demals servtcos 5,0% 
relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 
Services relacionados a cobrancas, recebimentos ou pagamentos em geral, de tltulos quaisquer, de 
conras ou carnes, de camblo, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio 
eletronico, automatico ou por maquinas de atendimento; fornecimento deposicao de cobranca 5,0% 
recebimento ou pagamento; emlssao de carnes, fichas de compensacao, impressos e documentos 
em zeral, 
Devolucao de tftulos, protesto de tftulos, sustacao de protesto, manutencao de tftulos 

5 O% 
reapresentacao de titulos, e demais servicos a eles relacionados. ' 0 

Cust6dia em geral, inclusive de tftulos e valores mobiliarios. 5,0% 
Services relacionados a operacoes de cambio em geral, edicao, alteracao, prorrogacao 
cancelamento e baixa de contrato de cambio: emissao de registro de exportacao ou de credito 

5 O% 
cobranca ou dep6sito no exterior; emissao, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; ' 0 

fornecimento, transferencia, cancelamento e demais services relativos a carta de credito de 
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importacao, exportacao e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral 
relacionadas a operacoes de cambio, 

15.14 Fornecimento, emissao, reernlssao, renovacao e manutencao de cartao magnetico, cartao de 
5,0% credito, cartao de debito, cartao salario e congeneres, 

Compensacao de cheques e tftulos quaisquer; services relacionados a dep6sito, inclusive dep6sitc 
15.15 identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em termlnals 5,0% 

eletronlcos e de atendimento. 
Emissao, emissao, llquidacao, alteracao, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de 

15.16 credlto e similares, por qualquer meio ou processo; scrvicos relacionados a transferencia de 5,0% 
rvalores, dados, fundos, nazarnentos e similares, inclusive entre contas em zeral, 

15.17 Emissao, fornecimento, devolucao, sustacao, cancelamento e oposicao de cheques quaisquer 
5,0% avulso ou nor talao. 

Servicos relacionados a credito imobiliario, avaliacao e vistoria de im6vel ou obra, anallse tecnica 
15.18 e juridica, emissao, emtssao, alteracao, transferencia e renegociacao de contrato, ernissao E 5,0% 

emissao do termo de quitacao e demais services relacionados a credlto imobiliario, 

16 Services de transoorte de natureza municipal 

16.01 1Servi9os de transporte coletivo municipal rodoviario, metroviario, ferroviario e aquaviano de 
5,0% loassazelros, 

16.02 Outros servicos de transports de natureza municipal. 5,0% 

17 Servicos de anoio tecnlco, administrativo, jurfdico, contabil, comercial c conzeneres 
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise 

17.01 exame, pesquisa, coleta, cornpilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza 5,0% 
inclusive cadastro e similares. 

17.02 Datilografia, dlgitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audlvel, redacao 
5,0% edicao, interpretacao, revisao, traducao, apoio e infraestrutura administrativa e congeneres, 

17.03 Planejamento, coordenacao, nroararnacao ou organizacao tecnica, financeira ou administrativa. 5,0% 
17.04 Recrutamento, agenclamento, selecao e colocacao de mao de obra. 5,0% 

17.05 Fornecimento de mao de obra, mesmo em carater ternporario, inclusive de empregados Oll 
5,0% trabalhadores, avulsos ou temporarios, contratados pelo orestador de servico. 

17.06 Propaganda e publicidade, inclusive prornocao de vendas, planejamento de campanhas OL 
5,0% lsistemas de oublicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais nubllcitarios. 

17.07 
Franquia (franchising). 

5,0% 

17.08 Perfcias, laudos, exames tecnicos e anallses tecnlcas, 
5,0% 

17.09 Planejamento, organizacao e adrninlstracao de feiras, exposicoes, congressos e congeneres. 
5,0% 

Organizacao de festas e recepcoes, bufe (exceto o fornecimento de allrnentacao e bebidas, que flea 
17.10 sujeito ao ICMS). 5,0% 

17.11 1Administra9ao em geral, inclusive de bens e neg6cios de terceiros. 
5,0% 

17.12 Letlao e congeneres, 
5,0% 

17.13 
IAdvocacia. 

5,00% 

17.14 !Arbitragem de qualquer especie, inclusive juridica. 
5,0% 

17.15 
Auditoria. 

5,0% 

17.16 
Analise de Organlzacao e Metodos, 

5,0% 

17.17 IAtuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza. 
5,0% 
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17.18 
Contabilidade, inclusive servtcos tecnicos e auxiliares. 

5,0% 

17.19 
Consultoria e assessoria economica ou financeira. 

5,0% 

17.20 
Estatistica. 

5,0% 

17.21 
Cobranca em geral. 

5,0% 

Assessoria, analise, avaliacao, atendimento, consulta, cadastro, selecao, gerenciamento de 

17.22 
informacoes, administracao de contas a receber ou a pagar e em geral,relacionados a operacoes de 

5,0% 
faturizacao (factoring). 

17.23 
Apresentacao de palestras, conferencias, seminaries e congeneres, 

5,0% 

lnsercao de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio 

17.24 
(exceto em livros, jornais, peri6dicos e nas modalidades de services de radlodifusao sonora e de 

5,0% 
sons e imagens de recepcao livre e gratuita). 

IServi�os de regulacao de sinistros vinculados a contratos de seguros; mspecao e avaliacao de 
18 riscos para cobertura de contratos de seguros; prevencao e gerencla de riscos seguraveis E 

congeneres 
Services de regulacao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspecao e avaliacao de 

18.01 riscos para cobertura de contratos de seguros; prevencao e gerencia de riscos seguraveis E 5,0% 
congeneres, 

Services de dlstribuicao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartoes, pules ou 
19 cupons de apostas, sorteios, prernios, inclusive os decorrentes de tftulos de capitalizacao e 

conzeneres 
Services de distribuicao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartoes, pules ou 

19.01 cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os decorrentes de tltulos de capttalizacao e 5,0% 
congeneres, 

20 
Servlcos portuarlos, aeroportuarlos, ferroportuarios, de terminais rodovlarios, ferrovlartos e 
metroviarios 
Services portuarios, ferroportuarios, utillzacao de porto, movtmentacao de passageiros, reboqus 
de embarcacoes, rebocador escoteiro, atracacao, desatracacao, services de praticagem, capatazia 

20.01 armazenagem de qualquer natureza, services acess6rios, movlmentacao de mercadorias, services 5,0% 
de apoio marltirno, de movimentacao ao largo, services de armadores, estiva, conferencla, logfstica 
e congeneres, 
Servlcos aeroportuarios, utilizacao de aeroporto, movirnentacao de passageiros, armazenagem de 

20.02 qualquer natureza, capatazia, movlmentacao de aeronaves, services de apoio aeroportuarlos 5,0% 
services acess6rios, movimentacao de mercadorias, logfstica e congeneres, 

20.03 
IServicos de terminais rodovtarios, ferrovtarios, metroviarios, movirnentacao de passageiros 

5,0% rnercadorias, inclusive suas operacoes, loglstlca e congeneres, 

21 Servicos de registros publicos, cartorartos e notariais 
21.01 IServi�os de registros publicos, cartorarlos e notariais. 5,0% 

22 Services de exploracao de rodovia 
Services de exploracao de rodovia mediante cobranca de preco ou pedagio dos usuarios 

22.01 
envolvendo execucao de services de conservacao, manutencao, melhoramentos para adequacac 

5,0% de capacidade e seguranca de transito, operacao, monttoracao, assistencia aos usuarios e outros 
servicos definidos em contratos, atos de concessao ou de permissao ou em normas oficiais. 
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23 Services de programacao e comunicacao visual, desenho industrial e congeneres, 
23.01 Servicos de programacao e comunicacao visual, desenho industrial e congeneres. 5,0% 

24 
Services de chaveiros, confeccao de carlrnbos, placas, sinallzacao visual, banners, adesivos E 

congeneres, 

24.01 Services de chaveiros, confeccao de carlmbos, placas, sinallzacao visual, banners, adesivos e 
5,0% congeneres, 

25 Services funerarios 
Funerals, inclusive fornecimento de caixao, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte de 

25.01 corpo cadaverico: fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraco de certidac 
5,0% de 6bito; fornecimento de veu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento 

conservacao ou restauracao de cadaveres, 
25.02 Translado tntramunicinal e cremacao de corpos e partes de corpos cadavericos. 5,0% 
25.03 Pianos ou convenio funerarios. 5,0% 
25.04 Manutencao e conservacao de [azigos e cemiterios, 5,0% 
25.05 Cessao de uso de espaco em cemlterlos publlcos para sepultamento 5,0% 

26 
Services de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, bens OL 

valores, inclusive pelos correios e suas azencias Iranqueadas: courrier e congeneres, 

26.01 Servlcos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, bens OU 
5,0% tvalores, inclusive pelos correios e suas azencias franaueadas; courrier e congeneres. 

27 Service de assistencia social 
27.01 Services de assistencla social. 5,0% 

28 Servicos de avaliacao de bens e servicos de aualauer natureza. 
28.01 Services de avaltacao de bens e services de qualquer natureza. 5,0% 

29 Services de biblioteconomia. 
29.01 ervicos de biblioteconomia. 5,0% 

30 Services de biologia, blotecnoloata e aufmica. 
30.01 Services de biologta, biotecnologia e qutmlca 5,0% 

31 
Servicos tecnicos em edificacoes, eletrcnica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes € 
congeneres. 

31.01 Services tecnlcos em ediflcacoes, eletronlca, eletrotecnica, mecantca, telecornunlcacoes E 
5,0% congeneres, 

32 ervicos de desenhos tecnicos 
32.01 Services de desenhos tecnicos 5,0% 

33 Services de desembaraco aduaneiro, comissarios, despachantes e congeneres. 
33.01 Services de desembarac;:o aduaneiro, comtssarlos, desoachantes e congeneres, 5,0% 

34 Services de lnvestigacoes particulares, detetives e congeneres, 
34.01 Services de investtgacoes particulates, detetives e conzeneres. 5,0% 

35 IServic;:os de reportagern, assessoria de imorensa, jornalismo e relacdes publicas. 
35.01 ervlcos de reportagem, assessoria de imprensa, iornalismo e relacoes publicas, 5,0% 

36 Services de meteorologia. 
36.01 ervicos de meteorologia. 5,0% 

37 Services de artistas, atletas, modelos e manequins, 
37.01 Services de artistas, atletas, modelos e maneauins. 5,0% 
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38 Services de rnuseologia 
38.01 Servtcos de museologia. 5,0% 

39 Servicos de ourivesaria e laotdacao 
39.01 Services de ourivesaria e lapidacao (quando o material for fornecido pelo tomador do servtco). 5,0% 

40 Services relativos a obras de arte sob encomenda 
40.01 Obras de arte sob encomenda. 5,0% 

TABElAB 

NATUREZA JURiDICA VALOR (UFIRMs) 
MtS ANO 

1- Profissional de Nivel Superior - 90 
2 - Profissional de Nlvel Medic - 40 
3 - Profissional de Nivel Basico - 15 
4 - Motorista Autonorno - 30 
5 - Sociedade de Profissionais 25 - 
6 - Moto taxista - 20 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Lei Complementar 0210, de 04.12.2019 

' 

ANEXOII 
TABELAS PARA OOCULO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 

PLANTA GENERICA DE VALORES 
F6RMULA PARA O cALCULO DO IPTU 

Item Descncao do Cakuo 

1 F6rmula para cakulo c:b valor venal do terreno 

onde: 
WT (valor venal do terreno) 

WT= AT x VM2T x FCL AT (area oo terreno/fracao ideal) 
VM2T (valor do metro quadrado do terreno) 

FCL (media dos fatores corretivos cadastrados do terreno) 

Item Descrlcao do Cakuki 

2 F6rmula para cakulo do valor venal da edlflcacao 

onde: 
WE (valor venal da edlflcacao) 

AT (area privativa da edlflcacao) 
WE = AE x VM2E x FCE VM2E (valor do metro quadrado da casslflcacao da 

edtflcacao) 
FCE (media dos fatores corretivos cadastrados da 

edificacao) 

Item Descricao do Cakulo 

3 Cakulo do vabr venal do lm6vel 

WI-WT+WE 
onde: 

WI (valor venal do lm6vel) 

Item Descricao do Cakulo 

4 F6rmula para cakuo c:b Valor c:b IPTU 

Valor do IPTU =(WT+ WE) x alfquota(%) 

Rclacao de Logradouros 

C6digo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Destgnacao do Logradouro 
RUA PRA�A DA LIBERDADE 
RUA JOSE CARDOSO 
RUA TAVARES CARDOSO 
RUA CAMPO SANTO 
RUA PRINCESA IZABEL 
RUA PROFESSORA ISO LINA SA 
RUA JOSE SOARES 
RUAJOAQUIM PINHEIRO 
RUA MANOELTAVARES ROSENDO 
RUA D.PEDRO II 
RUA PRA�A 25 DE MAR�O 
RUA JOSE DE ALEN CAR-CENTRO 
RUA GUILHERME COUTO 
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27 
28 
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30 
31 

' 32 

"'\ 34 
35 

' 36 

'"" 37 
38 

'"'\ 39 

' 40 
41 

' 42 

' 43 

"' 
44 
45 

' 46 

' 
47 
48 

"\ 49 

' so 
51 

"""'\ 52 

' 53 
54 

' 55 

' 56 

' 
57 
58 

� 59 

\ 
60 
61 

' 62 
� 63 

64 
-'\ 65 

' 66 
67 

' 68 

' 
' 
' 
' 

RUA PADRE CICERO 
RUA EXPEDITO ALVES SANTANA 
RUA MESTRE ZUCA 
RUA LUIZ GRANGEIRO 
RUA PEDRO C. SAMPAIO 
AV ANTONIO LIBORIO 
RUA MANOEL PEREIRA TAVARES 
RUA JOSE WILMAR ANSELMO 
AV MARIA GONCALVES DANTAS 
RUA JOAO PIRES DOS SANTOS 
RUAJOAQUIM TAVORA 
RUA ELIAS DE SA NOVAIS 
TRAY JOAO PIRES 
RUA PREFEITO ANTONIO DENGUINHO DE SANTANA 
RUA MARIA DITOSA 
RUA MOISES PINTO 
RUA VICENTE RODRIGUES 
RUAJOAQUIM MANOEL DE MIRANDA 
RUA VEREADOR ANTONIO DIOTILDES 
RUA MARIA VILAUBA VIANA 
RUA MARIA NOVAIS MIRANDA 
RUA EDVARSOARES DE LAVOR 
RUA TEREZINHA ALVES VIDAL 
RUA TASSO PEREIRA DANTAS 
RUA ANA SOARES DE LAVOR 
RUA MARIA DAS DO RES DA CONCEICAO 
AV MANOEL PEDRO DE LIMA 
RUA VICENTE MARROCOS 
RUA JOANA SEBASTIANA DA SILVA 
RUA FRANCISCO XAVIER DE SOUSA 
RUA ORISMIDIO FRANCEL!NO DA COSTA 
RUA VEREADOR DE CABOCLO 
RUA FRANCISCO TAVARES ROSENDO 
RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO 
RUA FRANCISCO GON�ALVES DANTAS 
RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA 
RUA JOAO RO MAO DA SILVA 
RUA JOSE NEVES TAVARES 
RUA MANOEL CAETANO 
RUA SARGENTO CICERO DANT AS 
RUA JOSE RODRIGUES DA SILVA 
RUA VEREADOR VIDAL DA LUZ 
RUAVEREADORFORTUNATO DASILVA 
RUA MARIA CONSTANCIA DO ESP[RITO SANTO 
RUA URIAS PANTA NOVAIS 
RUA JOSEFA XAVIER DE SOUZA 
RUA JOSE TAVARES NOVAIS 
RUA GERONIMA TAVARES NEVES 
RUA ANTONIO JOAQUIM DE LIMA 
RUAJOAQUIM DIOTILDES 
RUA PEDRO NEVES FILHO 
RUA JOAQUIM MONTEIRO DE MO RAES 
RUA JOSE PEREIRA DA SILVA Ir RUA JOSE MANO EL DO NASCIMENTO 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

RUA AFONSO NOV AES 
RUA BELA VISTA 
RUA JOAQUIM PEREIRA NEVES 
RUA ENOQUE TAVARES MIRANDA 
RUA FRANCISCO NOVAES TAVARES 
RUA FRANCISCO DANTAS TAVARES 
RUASDO 01 
RUASD002 
ESTRADA PORTEIRAS • ILHA 
ADALBERTO LEITE TAVARES 

Valores de Metro Quadrado de Edtftcacoes/Classificacao Arquttetonica 

C6digo Descrlcao 

1 BARRACO 
2 CASA 
3 APARTAMENTO FRENTE 
4 APARTAMENTO LATERAL 
5 APARTAMENTO FUNDOS 
6 APARTAMENTO COBERTURA 
7 SALA 
8 CONJUNTO DE SALAS 
9 LOJA 

10 GALERIA LOJA 
11 SOBRELOJA 
12 GALPAO 
13 GALPAO ABERTO 
14 GALPAO INDUSTRIAL 
15 ESTACIONAMENTO 
16 SUBSOLO 
17 ARQUJTETURA ESPECIAL 
18 OUTROS 

Fatores Corretivos/Pesos para Terrenos e Ediflcacoes 

Valor do Metro 
Quadrado 

42,35 
108,9 

175,45 
175,45 
175,45 
275,00 

90,75 
90,75 

175,45 
175,45 

75,50 
72,60 
72,60 
72,60 
66,55 
72,60 

208,00 
275,00 

101 

102 

Grupo 

Adequacao para ocupacao 

Situacao do Jote 

Item Descrtcao PESO 
1 FIR ME 2,00 
2 !NUN DAVEL 0,20 
3 ALAGADO 0,10 
4 EN COSTAS 0,50 
5 MAN GUE 0,10 
6 ROCHOSO 1,20 
7 DUN AS 1,00 
8 SUJEITO A MARE 0,20 
9 OUTROS 1,00 
1 NORMAL 1,00 
2 ESQUINA 1,50 
3 VILA 0,80 
4 ENCRAVADO 0,10 
5 QUAD RA 2,00 
6 GLEBA 0,50 
7 CANTERO CENTRAL 0,50 
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8 FUNOOS 0,70 "\ 
1 PLANO 2,00 ·, 

Topografia 
2 A CLIVE 1,50 103 
3 OECLIVE 1,00 �'\ 
4 IRREGULAR 1,00 

'"\ 1 SEM 2,00 

' 2 MURO 1,60 
104 Benfeitorias 3 PASSEIO 0,40 

' 4 MURO/PASSEIO 2,00 
\ 5 CERCAOO 0,80 

1 SEM MEIO-FIO 0,20 

' 2 COM MEIO-FIO 0,60 
3 SEM PAVIMENTA�AO 0,30 

105 Passeio 4 SEM PAVIMENTA�AO/SEM MEIO FIO 0,50 ....., 
5 SEM PAVIMENTA�AO/COM MEIO FIO 0,90 

" 6 COM PAVIMENTA�AO 1,40 

'"'\ 7 COM PAVIMENTA�AO/SEM MEIO FIO 1,60 
8 COM PAVIMENTA�AO/COM MEIO FIO 2,00 

' 1 SEM 0,10 -, 2 EM CONSTRU�.AO 0,20 
3 CONSTRU�AO PARALIZAOA 0,10 

' 4 DEP6SITO OE MATERIAL 0,50 ·, 106 Tipo de Ocupacao 5 RUfNAS 0,00 
6 EOIFICAOO 1,00 

<, 
7 ESTACIONAMENTO 1,00 �, 8 LAZER 1,00 
9 AGRICULTURA 0,50 

\ 
10 OFICINA/GALPAO 1,00 

'"'\ 1 SEM 0,50 
2 ASFALTO 2,00 �, 
3 PARALELEPIPEDO 1.50 

-r-, 107 Pavlmentacao 
4 PEORA TOSCA 1,00 

\ 5 PRE MOLDAOO 1,80 
6 Pl CARRA 0,80 

' 1 SEM 0,50 

' 108 Ilurninacao 2 IN CANO ESCENTE 1,00 
3 VAPOR DE MERCURIO 1,00 

' 4 VAPOR DE SODIO 1,00 
""'\ Rede eletrica 1 SIM 1,00 109 

2 NAO 0,50 
\ 1 SIM 1,00 

110 Rede dagua 2 NAO 0,50 '\ 

Rede sanitaria 1 SIM 1,00 �, 111 
2 NAO 0,50 

' Rede telefonica 
1 SIM 1,00 

112 
2 NAO 0,50 

' 1 SIM 1,00 

' 
113 Varricao 2 NAO 0,50 

) Coleta de lixo 1 SIM 1,00 
114 2 NAO 0,50 

) 1 RESIDENCIA HORIZONTAL 1.00 
\ Tipo de Edificacao 

2 RESIOENCIA HOR. C/ COMERCIO 0,10 
204 

3 RESIDENCIA VERTICAL 1,15 
) 4 RESIDENCIA VER. C/ COMERCIO 1,25 

' Rua Mestre Zuca, 16, Centro- CEP 63 270-000 - Porteiras - CE 
PABX, (88)3557 -1254/1230/1242 - FU (88) l557.12w 

\ E-mail: gapreporteiras@ymail.com 

' 
' 



,.,,o 1,,. ... 

' 
.!- o, 
� > .... :::, 'O 

-\ -i. 0 

""\ � 

·, unicef 
d>l(A0101)·lO .. 

' ·, 
'\ 5 COMERCIO HORIZONTAL 1,20 

6 COMERCIO VERTICAL 1,30 

' 7 INDUSTRIAIS 1,40 .... 
8 ESCO LA 1,40 ' 9 HOSPITAL 1,50 

' 10 RELIGIOSO 1,00 
11 OUTROS 1,00 
1 RECUADA 1,50 

'\ 
2 ALINHADA 1,10 " 205 Situacao 

' 3 AVANCADA 0,50 

"'\ 
4 FUN DOS 0,90 
1 ISOLADOS 1,50 

' 206 Situacao dos !ados 2 CONJUGADO 1 LADO 1,30 

""\ 3 CONJUGADO 2 LADOS 0,90 
1 JARD IM 0,10 

""'I 2 PISCJNA 0,50 

' 
3 JARDIM/PTSCINA 0,60 
4 QUAD RA 0,20 

� 5 JARD IM/QUAD RA 0,30 �, 6 PISCINA/QUADRA 0,70 
7 JARDIM/PISCINA/QUADRA 0,80 

"'\ 8 SAUNA 0,30 
----. 9 JARD IM/SAUNA 0,40 

10 PISCINA/SAUNA 0,80 ....... 
11 JARDIM/PISCINA/SAUNA 0,90 

"'\ 12 QUAD RA/SAUNA 0,50 

""\ 
13 JARDIM/QUAORA/SAUNA 0,60 
14 PISCJNA/QUADRA/SAUNA 1,00 

' 15 JARDIM/PISCINA/QUADRA/SAUNA 1,10 

""\ 16 ELEVADOR 0,90 

207 Atributos especiais 
17 JARDIM/ELEVADOR 1,00 

•""°'\ 18 PISCINA/ELEVADOR 1,40 

""\ 19 JARDIM/PISCINA/ELEVADOR 1,50 
20 QUADRA/ELEVADOR 1,10 

' 21 JARD IM/QUAD RA/ ELEV ADO R 1,20 ., 22 PISCINA/QUADRA/ELEVADO R 1,60 
23 JARDIM/PISCINA/QUADRA/ELEVAD 1,70 

"'\ OR 

' 24 SAUNA/ELEV ADO R 1,10 

' 
25 JARDIM/SAUNA/ELEVADOR 1,30 
26 PISCINA/SAUNA/ELEVADOR 1,70 

"'\ 27 JARDIM/PISCINA/SAUNA/ELEVADOR 1,80 

' 
28 QUADRA/ELEVADOR/SAUNA 1,40 
29 JARD IM/QUAD RA/ELEVADOR 1,50 -, 30 PISCINA/QUADRA/SAUNA/ELEVADO 1,90 

·, R 
31 JARD /PISC/QUAD RA/SAUNA/ELEVA 2,00 _.., 

DO 

' 1 SEM 0,20 
2 CAIACAO 0,50 

' 3 PINTURA LATEX 1,00 
208 Acabamento externo 

' 4 PINTURA OLEO 1,20 
5 AZULEJO/CERAMICA 1,30 

-r-, 
6 CONCRETO APARENTE 1,40 

-.. 
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....... GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

" 
7 REVESTIMENTO LUXO 1,50 
8 REVESTIMENTO ESPECIAL 2,00 

' 1 SEM 0,20 
. '\ 209 Instalacao sanitaria 

2 FOSSA/SUMIDOURO 0,50 
3 REDE DE ESGOTO 1,20 

'\ 4 ESTACAO DE TRATAMENTO 1,20 
'°"\ 1 SEM 0,10 

2 POCO 0,60 
""" 210 Abastecimento d'agua 3 REDE 1,00 ' 

' 4 POCO/REDE 1,60 
5 CHAFARIZ 0,30 

' 1 SEM 0,10 

211 Reservat6rio d'agua 2 ELEV ADO 1,00 
3 ENTERRADO 0,50 

'"'\ 
4 ELEVADO/ENTERRADO 1,50 

-"'\ 1 CONCRETO 1,80 
......, 2 ALVENARIA 1,00 

212 Estrutura 3 MADEIRA 0,80 

' 4 MET ALICA 1,00 
"'\ 5 TAIPA 0,10 

6 OUTROS 1,00 
"\ 1 PALHA 0,10 

"\ 2 CERAMI CA 1,00 
3 AMIANTO 1,10 

"""\ 213 Cobertura 4 LAJE 1,10 
...... 5 MET ALICA 1,00 

6 ESPECIAL 2,00 -.... 
1,50 7 FIBRA DE VIDRO 

-" 1 BARRACO 0,10 

\ 
2 CASA 1,00 
3 APARTAMENTO FRENTE 1,50 

......_ 4 APARTAMENTO LATERAL 1,50 

...... 5 APARTAMENTO FUNDOS 1,50 
6 APARTAMENTO COBERTURA 2,00 

' 7 SALA 0,80 
..... 8 CONJUNTO DE SALAS 0,90 

214 Classificacao 
9 LOJA 1,00 

<, 
10 GALERIA LOJA 1,00 ., 11 SOBRELOJA 0,50 
12 GALPAO 0,60 

' 13 GALPAO ABERTO 0,30 ., 14 GALPAO INDUSTRIAL 1,30 
...._, 15 ESTACION AMENTO 0,50 

16 SUBSOLO 0,30 

' 17 ARQUITETURA ESPECIAL 2,00 
-r-, 18 OUTROS 1,00 

1 SEM 0,20 
-"" 2 CAIA�AO 0,50 
<, 3 PINTURA LATEX 1,00 

215 Acabamento interno 4 PINTURA 6LEO 1,20 ....... 
5 CONCRETO APARENTE 1,40 

' 6 AZULEIJO/CERAMICA 1,20 
7 REVESTIMENTO LUXO 1,50 ·, 
8 REVESTIMENTO ESPECIAL 2,00 

\ Rua Mestre Zuca, 16, Centro- CEP 63 270-000 - Porteiras - CE 
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....._ GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 
-, 
..... 1 SEM 0,10 

2 EMBUTIDA 1,00 

' 216 Instalacao eletrica 3 SEMI EMBUTIDA 0,70 

' 
4 APARENTE SIMPLES 0,25 
5 APARENTE LUXO 2,00 

"' 1 SEM 0,20 
......_ 2 INTERNA 1,00 

217 Sanitarlos 3 EXTERN A 0,50 

' 4 ESPECIAL 1,50 

--.. 1 PR6PRIO 1,00 

..... 2 ALUGADO 0,50 
218 Uttllzacao 3 CEDIDO 0,20 

...... 4 DESOCUPADO 0,10 

' 
5 INVADIDO 0,10 
1 SEM 0,10 

' 2 TIJOLO 0,20 

'"' 3 Cl MENTO 0,40 
4 CERAMI CA 1,00 

1 5 MADEIRA 1,30 
219 Piso 6 SINTETICO 1,10 

' 7 INDUSTRIAL 1,50 
"'\ 8 MARMO RE 1,50 

"'\ 9 GRANITO 2,00 
10 ESPECIAL 2,00 

""'\ 
1 SEM 0,10 

..... 2 MADEIRA 1,00 

...... 220 Forro 
3 GESSO 0,50 
4 LAJE 1,20 

...... 5 PVC 1,00 

' 
6 ESPECIAL 2,00 
1 SEM 0,10 �, 2 MADEIRA 1,00 

...... 
221 Esquadria 

3 FERRO 1,20 
4 ALUMfNIO 1,30 

' 5 MIXTA 1,50 

\ 6 ESPECIAL 2,00 
1 BOA 1,00 

. " 222 Conservacao 2 REGULAR 0,50 
_, 3 MA 0,10 

' Valores de Metro Quadrado de Terreno por Segmento de Logradouro 
....... 

' C6digo Deslgnacao do Logradouro Quantidade Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor4 
'""\ Segmentos 
., 1 RUA PRA�A DA LIBERDADE 1 140 

2 RUA JOSE CARDOSO 3 66,67 80 100 .. "" 3 RUA TAVARES CARDOSO 3 66,67 
..... 4 RUA CAMPO SANTO 3 33,32 

5 RUA PRINCESA IZABEL 2 66,67 80 100 140 _, 
6 RUA PROFESSORA !SOLINA SA 1 100 

...... 7 RUA JOSE SOARES 4 66,67 80 

� 8 RUAJOAQUIM PINHEIRO 4 66,67 80 100 140 
9 RUA MANO EL TAVARES ROSENDO 1 140 

"" Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 - Portciras - CE 
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- " 10 RUA D.PEDRO II 3 66,67 80 100 140 
11 RUA PRA�A 25 DE MAR�O 1 66,67 80 100 140 

' 12 RUA JOSE DE ALEN CAR-CENTRO 6 66,67 80 100 140 

'I 13 RUA GUILHERME COUTO 9 66,67 80 100 140 
14 RUA PADRE CICERO 3 66,67 80 100 140 

-, 
15 RUA EXPEDITO ALVES SANTANA 1 66,67 80 100 140 

' 16 RUA MESTRE ZUCA 2 66,67 80 100 140 
17 RUA LUIZ GRANGEIRO 2 66,67 80 100 140 -, 
18 RUA PEDRO C. SAMPAIO 2 66,67 80 100 140 

""\ 19 AV ANTONIO LIBORIO 3 66,67 80 100 140 
20 RUA MANOEL PEREIRA TAVARES 3 66,67 80 

\ 
21 RUA JOSE WILMAR ANSELMO 2 66,67 80 100 

' 22 AV MARIA GONCALVES DANTAS 5 66,67 80 100 140 

' 
23 RUA JOAO PIRES DOS SANTOS 3 66,67 80 100 140 
24 RUA JOAQUIM TAVORA 5 66,67 80 100 140 

......, 25 RUA ELIAS DE SA NOVAIS 3 45,50 80 100 140 

"' 
26 TRAV JOAO PIRES 1 80 
27 RUA PRE FE ITO ANTONIO DENGUINHO DE 2 100 120 

' SANTANA 

\ 28 RUA MARIA DITOSA 2 70 100 
29 RUA MOISES PINTO 1 70 

' 30 RUA VICENTE RODRIGUES 1 70 

"' 31 RUA JOAQUJM MANO EL DE MIRANDA 1 70 
32 RUA VEREADOR ANTONIO DIOTILDES 3 70 100 115 

\ 
34 RUA MARIA VILAUBA VIANA 7 70 100 115 133 

' 35 RUA MARIA NOVAIS MIRANDA 7 80 120 140 140 
36 RUA EDVAR SOARES DE LAVOR 4 80 120 140 140 

' 37 RUA TEREZINHAALVES VIDAL 3 80 120 140 140 

' 38 RUA TASSO PEREIRA DANTAS 4 80 120 140 140 

\ 39 RUA ANA SOARES DE LAVOR 1 80 
40 RUA MARIA DAS DO RES DA CONCEl�AO 3 80 120 140 

\ 41 AV MANOEL PEDRO DE LIMA 4 80 120 140 140 

""\ 42 RUA VICENTE MARROCOS 7 66,67 80 120 140 
43 RUA JOANA SEBASTfANA DA SILVA 9 70 100 115 133 

' 44 RUA FRANCISCO XAVIER DE SOUSA 4 80 120 140 140 ·, 45 RUA ORISMIDIO FRANCELINO DA COSTA 3 66,67 100 125 140 
46 RUA VEREADOR DE CABOCLO 8 66,67 80 100 125 -, 
47 RUA FRANCISCO TAVARES ROSENDO 3 33,37 

""'\ 48 RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO 3 33,37 66,67 
49 RUA FRANCISCO GON�ALVES DANTAS 3 33,37 66,67 

""""\ 
50 RUA RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA 1 33,37 -, 51 RUA JOAO ROMAO DA SILVA 5 33,37 66,67 80 

' 
52 RUA JOSE NEVES TAVARES 5 33,37 66,67 80 
53 RUA MANOEL CAETANO 1 33,37 

\ 54 RUA SARGENTO CICERO DANT AS 2 33,37 66,67 
.�, 55 RUAJOSE RODRIGUES DASILVA 4 33,37 66,67 80 

56 RUA VEREADOR VIDAL DA LUZ 1 33,37 ..., 
57 RUA VEREADOR FORTUNATO DA SILVA 7 33,37 

\ 58 RUA MARIA CONSTANCIA DO ESPfRITO SANTO 2 33,37 
59 RUA URIAS PANTA NOVAIS 2 66,67 

·"', 
60 RUA JOSEFA XAVIER DE SOUZA 1 66,67 .. , 61 RUA JOSE TAVARES NOVAIS 3 66,67 
62 RUA GERLlNIMA TAVARES NEVES 3 66,67 

\ 63 RUA ANTLlNIO JOAQUlM DE LIMA 
3 33,37 � 

\ 
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64 RUAJOAQUIM DIOTILDES 1 70 
65 RUA PEDRO NEVES FILHO 5 70 100 115 133 
66 RUAJOAQUIM MONTEIRO DE MORAES 2 70 100 
67 RUA JOSE PEREIRA DA SILVA 3 70 100 
68 RUA JOSE MANO EL DO NASCIMENTO 4 70 100 
69 RUA AFONSO NOVAES 3 33,37 
70 RUA BELA VISTA 2 33,37 
71 RUAJOAQUJM PEREIRA NEVES 3 33,37 
72 RUA ENOQUE TAVARES MIRANDA 3 100 
73 RUA FRANCISCO NOVAES TAVARES 3 100 
74 RUA FRANCISCO DANTAS TAVARES 3 100 
75 RUASDO 01 2 100 
76 RUASDO 02 2 100 
77 ESTRADA PORTEIRAS - ILHA 1 33,37 
78 RUA ADALBERTO LEITE TAVARES 1 66,67 

Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 - Porteiras - C 
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Lei Complementar n210, de 04.12.2019 

ANEXO Ill 

TAXA LICEN�A PARA LOCALIZA�AO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA EDE PRESTA�AO DE SERVl�OS 

(ALVARA DE FUNCIONAMENTO) 

01-COMERCIO, INDUSTRIA E SERVI O 
1.0 Ate 25m2 de area edificada 
1.1 De 26 a 50m2 de area edificada 
1.2 De 51 a 100m2 de area edificada 
1.3 De 101 a 200m2 de area edificada 
1.4 De 201 a 500m2 de area edificada 
1.5 De 501 a 1.000m2 de area edificada 
1.6 De 1.001 a 2.000m2 de area edificada 
1.7 De 2.001 a 3.000m2 de area edificada 
1.8 Acima de 3.000m2 de area edificada 
02 - INSTITUl�OES FINANCEIRAS, DE FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO 
03 - DEP6SITOS DE INFLAMA VEIS, EXPLOSIVOS E 
SIMI LARES 
3.1 Ate 100m 
3.2 De 101 a 300 m 
3.3 De 301 a 500 m 
3.4 J\cima de 501 m 
04 - CONSTRUG\ CIVIL _ 
05 - DEP6SITO DE MERCADORIAS EM GERAL 
06 - TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL 
07 - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 
08 - ESCRIT6RIOS VIRTUAIS 
09 - LICEN� RELATIVA A LOCALIZA�O E AO 
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

13 
25 
50 
110 
200 
270 
405 
540 

600 + 50 a cada 500m2 

400 

200 
270 
405 
540 
405 
335 
335 
335 
40 

9.1 Torres de Transrnissao ou Recepcao ou Retransmissao 500 
de Telefonia M6vel ou Fixa 
10 - DEMAIS ATIVIDADES SUJEITAS A LICEN�A DE Aplica-se o item 01 deste 
LOCALIZA - 0 E FUNCIONAMENTO Anexo 

Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 - Portciras - 
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Lei Complementar 0210, de 04.12.2019 

ANEXOIV 

TABELA A - TAXA DE LICEN�A E VISTORIA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES 
MUNICIPAIS 

' 
' 

' 
' 

01 Vistoria em 6nibus e micro-6nibus Anual 30 
02 Vistoria de carninhoes Anual 30 
03 Vistoria em vefculos de Iota ao Anual 30 
04 Vistoria em taxi Anual 20 
05 Vistoria em mototaxi Anual 10 
06 Vistoria de outros vefculos utilizados Anual 30 

07 Na concessao 20 
08 Permissao para Na concessao 15 

mototaxi 
09 Inclusao, permuta ou substituicao de Por evento 20 por vefculo 

vefculo do trans orte escolar 
10 Inclusao, permuta ou substituicao de Por evento 20 por vefculo 

vefculo taxi 
11 lnclusao, permuta ou substituicao de Por evento 10 por vefculo 

vefculo mototaxi 
12 Mudanca de categoria OU Por evento 06 

transferencia de ro riedade 

T ABELA B - OUTROS SERVI�OS 

taxi 
3 
3 
3 
3 
3 
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ANEXOV 
TABELA PARA COBRAN�A DA TAXA DE EXECU�AO DE OBRAS 

ITEM DISCRIMINA�O QTDE. 
UFIRMs 

01 Edificacoes residenciais, por metro quadrado de area 0,5 
construfda, inclusive reformas 

02 Ediftcacdes classificadas como para USO industrial, 1,0 
comercial e prestacao de services, por metro quadrado de 
area construida 

03 Aprovacao do projeto de conjunto habitacional, por metro 0,3 
quadrado 

04 Galpao, nor metro quadrado 0,6 
05 Fachadas, nor metro quadrado 0,9 
06 Marquises, toldos e cobertas, nor metro quadrado 2,2 
07 Demolicoes de edificacoes, nor metro quadrado 0,3 
08 Expedicao de HABITE-SE 30 
09 Colocacao ou substituicao de bombas de combustiveis e 40 

lubrificantes, inclusive tanques, nor unidade 
10 Loteamentos, excluidos as areas para logradouros ptiblicos 0,2 

e as destinadas ao Municipio (area institucional), por metro 
quadrado de area loteada 

11 Escavacao da via publica, nor metro linear 3,5 
INSTALACAO DE MAQUINAS, MOTORES, EQUIPAMENTOS E CORRELATOS 

12 Ate 100 HP 25 
13 Acima de 100 HP 65 

Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 -Porteiras - 
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ANEXOVI 
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TABELA PARA COBRAN�A DA TAXA DE LICEN�A PARA FUNCIONAMENTO EM 
HOAARIO ESPECIAL 

ITEM DISCRIMINA�AO ( TOE. UFIRMs 
DIA MtS ANO 

01 Prorrogacao de horario: 
a) ate 22 horas 5 30 so 
b) alern das 22 horas 6 40 60 

02 Antecipacao de horario 3 20 60 

Lei Complementar nil 10, de 04.12.2019 

ANEXOVII 

TABELA PARA COBRANc;A DA TAXA DE LICENc;A PARA VEICULAc;AO DE 
PUBLICIDADE 

ITEM DISCRIMINAc;Ao QTDE. UFIRMs 
MtS ANO 

01 Por publicidade afixada na pa rte extern a de 10 so 
estabelecimentos industriais, .. comerciais, 
agropecuarlos, e prestacao de services e outros 

02 Publicidade no interior de veiculos e uso publico nao 3 15 
destinado a publicidade como ramo de negocio, por 
publicidade 

03 Publicidade sonora, em veiculos destinados a qualquer 3 20 
modalidade de publicidade 

04 Por publicidade, colocada em terrenos, campos de 10 so 
esporte, club es, associacoes, qualquer que seja 0 

sistema de colocacao, desde que visiveis de quaisquer 
vias OU logradouros publicos, inclusive rodovias, 
estradas e caminhos municipais 

OS Quaisquer outros tipos de publicidade nao constante 15 60 
dos itens anteriores, inclusive publicidade tipo 
outdoor 
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Lei Complementar n210, de 04.12.2019 

ANEXO VIII 
TABELA PARA COBRAN(;A DA TAXA DE INSPE�AO SANITJ\RIA 

TABELA 'A' 
Estabelecimentos Comerciais, Industriais, de prestacao de services e similares, com 

area construida de: 
DISCRIMINACAO QTDE. UFIRMs 

Ate 25 m2 10 
De 26a 50 m2 - - 

14 
De 51 a 100 m2 18 
De 101 a 150 m2 22 
De 151 a 250 m2 26 
De 251 a 500 m2 30 
De 501 a 750 m2 34 
De 751 a 1000 m2 38 
De 1001 a 1500 m2 42 
Acima de 1500 m2 46 

TABELA 'B' 
PARA COBRANCA DA TAXA DE INSPECAO SANIT ARIA DO ABATE DE ANIMAIS 
TIPO DE ANIMAL OUANTIDADE OTOE. UFIRMs 

Bovinos ou Vacum 01 30 
Ovino 01 15 
Caprino 01 15 
Suino 01 20 
Aves 50 ou fracao 1 

Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 - Porteiras - C 
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 -FAX: (88) 3557.1253 

E-mail: gapreporteiras@ymail.com 



·, Lei Complementar n210, de 04.12.2019 

. ......, 

\ 

' 

\ 

' 
' 

ANEXOIX 
TABELA PARA COBRAN�A DA TAXA DE LICEN�A PARA OCUPA�AO DE AREAS EM 

VIAS E/OU LOGRADOUROS PUBLICOS 

ITEM DISCRIMINA�AO QTDE. UFIRMs 
DIA M£S ANO 

01 Barracas, quiosque, banca de revistas 3 10 100 
02 Feirantes (por metro quadrado] - 2,40 39 
03 Veiculos de aluguel: 

Taxis 5 20 - 
Caminhces, onibus e reboque 6 2'1 - 
Utilitarios 5 20 - 

04 Circos, parques de diversces 20 - - 
05 Demais pessoas que ocupem area publica 6 24 250 

Lei Complementar 0210, de 04.12.2019 
ANEXOX 

TABELA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS 

SERVI CO UFIRMs 
Laudo de avaliacao de im6vel 30 
Emissao de carta de aforamento 10 - - 
Ernissao de carteira estudantil 4 
Fornecimento de copia (fotostatica) 0,3 
Certidao de averbacao de construcao 15 
Desmembramento de area loteada (por hectare ou fracao) 30 
Vistoria de habite-se nor unidade imobiliaria 30 
Vistoria de edificacoes para regularizacao 30 
Numeracao de Irnovel por (Unidade) Sinalizacao 10 
Referencial 
Outros servicos nao especificados 20 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Lei Complementar n2 10, de 04.12.2019 

ANEXOXI 
CONTRIBUlµO PARA CUSTEIO DO SERVl�O DE ILUMINAµO PUBLICA 

(art. 52, da Lei Municipal n2 283, de 15.07.2005) 

FAIXA DE CONSUMO ALIQUOTA (%) 
RESIDENCIAL 

O a 50 kwh ISENTO 
51 a 100 kwh 2% 
101 a 150 kwh 3% 
151 a 200 kwh 5% 
201 a 250 kwh 8% 
251 a 300 kwh 11% 
301 a 350 kwh 14% 
351 a400 kwh 18% 
401 a 500 kwh 22% 
Acima 500 kwh 26% 

�AIXA DE CONSUMO ALIQUOTA (O/o) 
N.AO RESIDENCIAL 

O a 30 kwh 2% 
31 a SO kwh 3% 
51 a 100 kwh 4% 
101 a 150 kwh 5% 
151 a 200 kwh 10% 
201 a 250 kwh 15% 
251 a 300 kwh 19% 
301 a400 kwh 23% 
401 a 500 kwh 27% 
Acima 500 kwh 31% 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

CERTIDAO DE PUBLICACAO 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso 
de suas atribuicoes legais, e nos termos do art. 37, caput, da 
Constituicao Federal, art. 28, inciso X, da Constituicao do Estado do 
Ceara, art. 121, § 1 Q, da Lei Organics do Municipio de Porteiras, em 
cumprimento com as exigencias legais e em conformidade com a 
decisao do Superior Tribunal de [ustica, nos autos do Recurso Especial 
nP 105.232/96/0053484-5, 

CERTIFICA 

que a Lei Complementa Municipal nQ 10, de 04 de dezembro de 2019, 
que Dispoe sobre o C6digo Trtbutarlo do Municipio de Porteiras e da 
outras providencias, foi publicada na data de hoje por meio de afixacao 
no flanel6grafo situado no atrio da sede do Poder Executivo Municipal 
e na Camara Municipal de Porteiras. 

Pelo que firmo a presente. 

Porteiras(CE), 04 de dezembro de 2019. 

?:a P:l;:ifi!p> 
Prefeito Municipal 
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