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LEI COMPLEMENTAR 004/1993 DE 28 DE OUTUBRO DE 1993 

 
“INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
VARGEM BONITA” 
 
 

Balduino Radavelli, Prefeito Municipal de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 

TITULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1°  Esta lei institui o Código Tributário do Município, dispondo sobre fatos geradores, 
contribuintes, responsáveis, bases de calculo, alíquotas, lançamentos e arrecadação de cada tributo, 
disciplinando a aplicação de penalidades, a concessão de isenções, as reclamações, os recursos e 
definindo os deveres dos contribuintes. 
 
Artigo 2°  Aplicam-se, as relações entre a Fazenda Municipal e os contribuintes, as normas grais de 
Direito Tributário constantes do Código Tributário Nacional e de Legislação posterior que o 
modifique. 
 
Artigo 3°  Compõem o Sistema Tributário do Município: 

I- IMPOSTOS 
a) sobre a propriedade territorial e predial urbana; 
b) sobre a transmissão onerosa de bens imóveis “Inter-vivos”; 
c) sobre vendas á varejo de combustíveis líquidos e gasosos; 
d) sobre serviços de qualquer natureza. 

II- TAXAS DECORRENTES DO EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍTICA 
ADMINISTRATIVA: 
a) de licença para localização e fiscalização de estabelecimentos; 
b) taxa de licença para comercio eventual ou ambulante; 
c) taxa para publicidade; 
d) taxa de licença para execução de obras; 
e) taxas diversas. 

III- Taxas decorrentes da utilização efetiva de serviços públicos, específicos e divisíveis, ou 
da simples possibilidade de utilização desses serviços, pelos contribuintes: 
a) de limpeza publica; 
b) de conservação de logradouro públicos; 
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c) de coleta de lixo; 
d) de conservação de calçamento. 

 
Art. 4°  Para serviços cuja natureza não comporte a cobrança de taxas, serão estabelecidos, pelo 
Executivo, preços públicos, não submetidos á disciplina jurídica dos tributos. 
 

 
TITULO II 

DOS IMPOSTOS 
 

CAPITULO I 
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E PREDIAL URBANA 

 
SEÇÃO I 

FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE 
 

Art. 5°  O imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio ou a posse do Bem Imóvel localizado na zona urbana, observando o 
disposto nos artigos 7° e 11, deste Código. 
 
§ 1°  Considera-se ocorrido o fato gerador, para todos os efeitos legais, em 1° de janeiro de  cada 
ano. 
 
§ 2°  Para efeito do imposto, considera-se imóvel construído o terreno com as respectivas 
construções permanentes, que sirvam para habitação, uso, recreio ou para exercício de quaisquer 
atividades lucrativas ou não, seja qual for a sua forma, ou destino aparente ou declarado, 
ressalvadas as construções a que se refere o artigo 10 inciso I a IV desde Código. 
 
§ 3°  Fazem parte integrante do imóvel construído, para efeitos de incidência do imposto, os 
terrenos de propriedade do mesmo contribuinte contíguos a: 

I- estabelecimento industriais, comerciais ou de prestação de serviços desde que sejam 
totalmente utilizados de modo permanente para as finalidades daqueles 
estabelecimentos; 

II- prédios residenciais, desde que sejam totalmente utilizados como jardins ou áreas de 
recreio ou moradia. 

 
Art. 6°   O contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor do 
terreno a qualquer titulo. 
 
Art. 7°  O imposto não é devido pelos proprietários titulares do domínio útil ou possuidores, a 
qualquer titulo de imóvel que mesmo localizado na zona urbana, seja utilizado, comprovadamente, 
em exploração extrativa  vegetal, agrícola ou pecuária. 
 
Art. 8°  As zonas urbanas, para efeitos do imposto, são aquelas fixadas periodicamente por lei, nas 
quais existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo poder 
publico: 

I- meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
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II- abastecimento de água; 
III- sistema de esgotos sanitários; 
IV- rede de iluminação publica, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 
V- escola primaria, ou posto de saúde a uma distancia máxima de três quilômetros do 

terreno considerado para o lançamento do tributo. 
 

Art. 9°  Também são consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, de 
acordo com os loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados a habitação, ao 
comercio ou a industria, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do artigo 
anterior. 
 
Art. 10  Para os efeitos do imposto considera-se terreno o solo sem benfeitoria ou edificação, e o 
terreno que contenha: 

I- construção provisória que possa ser removida sem a destruição ou alteração; 
II- construção em andamento ou paralizada; 
III- construção de ruínas, em demolição, condenada ou interditada; 
IV- construção que a autoridade competente considere inadequada, quanto á área ocupada, 

para a destinação ou utilização pretendidas. 
 

Art. 11  O imposto também é devido pelos proprietários titulares de domínio útil ou possuidores, a 
qualquer titulo, de imóvel construído que mesmo localizado fora da zona urbana, seja utilizado 
como sitio de recreio, e no qual a eventual produção na se destine á comercialização: 
 
Parágrafo Único  O imóvel situado na zona rural, pertencente a pessoas físicas ou jurídicas, será 
caracterizado como sitio de  recreio quando: 

I- sua produção não seja comercializada; 
II- sua área não seja superior á área do modulo, nos termos da legislação agrária aplicável, 

para exploração não definida da zona típica em que estiver localizada; 
III- tenha edificação e seu uso seja reconhecido para a destinação de que trata este Artigo. 

 
Art. 12  Para efeitos do imposto consideram-se zonas urbanas as definidas nos artigos 8° e 9° deste 
Código. 
 
 

SEÇÃO II 
DA BASE DE CALCULO E DA ALÍQUOTA 

 
Art. 13  A base de calculo do imposto sobre a propriedade territorial urbano sobre a propriedade 
territorial urbana é o valor venal do terreno, ao qual se aplica a alíquota de 2 % (dois por cento). 
 
Art.14  A base de calculo do imposto sobre a propriedade predial é o valor  venal do imóvel 
construído, cuja apuração se faz considerando-se a área  ao qual se aplica a alíquota de 1% (hum 
por cento). 
 
Parágrafo Único  As alíquotas previstas nos artigos 13 e 14 poderão ser elevadas, por lei para os 
contribuintes que não cumprem as exigências legais da política urbanística do Município. 
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Art. 15  O valor venal do terreno será apurado, anualmente, em função dos seguintes elementos, 
considerados em conjunto ou isoladamente, a critério do órgão lançador:  

I- declaração correta do contribuinte; 
II- preços correntes de terrenos, estabelecidos em transações realizadas nas proximidades 

do terreno considerado para lançamento; 
III- localização e caracterização do terreno; 
IV- existência de equipamentos urbanos, (água, esgoto, pavimentação, iluminação e limpeza 

publica); 
V- índices de desvalorização da moeda; 
VI- índices médios de valorização de terrenos da zona em que esteja situado o terreno 

considerado; 
VII- outros elementos informativos obtidos pelo órgão lançador e que possam ser 

tecnicamente admitidos. 
 

Parágrafo Único  Para a apuração do valor venal do terreno não serão considerados os bens moveis 
nele mantidos em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, 
embelezamento ou comodidade. 
 
Art. 16  O valor venal do imóvel, englobando o terreno e a construções nele existentes, será apurado 
anualmente, lavando-se em consideração, para o terreno, o disposto no artigo 15 paragrafo único 
deste Código. 
 
§ 1°  O valor venal das construções será obtido multiplicando-se a área construída pelo valor 
unitário médio correspondente ao tipo de construção. 
 
§ 2°  Para determinação do valor unitário médio mencionado no parágrafo anterior, as construções 
serão classificadas em categorias com características especificas. 
 
§ 3°  Os valores unitários  médios serão estabelecidos por decreto do Executivo, anualmente, 
contendo obrigatoriamente a fixação e a regulamentação do processo de apuração do valor venal do 
imóvel construído. 
 
Art. 17  Para apuração do valor venal do terreno e das construções não serão considerados os bens 
moveis mantidos no imóvel, em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, 
exploração, embelezamento ou comodidade. 
 
Art. 18 O valor venal dos imóveis podem ser atualizados, anualmente, por decreto do executivo, 
antes do lançamento do Imposto. 
 
Art. 19  A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal é obrigatória, devendo ser requerida, 
separadamente, para cada terreno de que o contribuinte seja proprietário, titular do domínio útil ou 
possuidor a qualquer titulo, mesmo que seja beneficiados por imunidade constitucional ou isenção 
fiscal. 
 
Parágrafo Único  São sujeitos a uma só inscrição, requerida com a apresentação de planta ou croqui: 

I- as glebas sem quaisquer melhoramentos, que só poderão ser utilizados após a realização 
de obras de urbanização; 
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II- as quadras indivisas das áreas arruadas;  
III- o lote isolado; 
IV- o grupo de lotes contíguos. 

 
Art. 20  O contribuinte é obrigado a requere a inscrição em formulário especial, no qual sob 
responsabilidade, sem prejuízos de outras informações, que poderão ser exigidas pela Prefeitura, 
declarará: 

I- seu nome e qualificação; 
II- numero anterior, no Registro de Imóveis, de transcrição ou da inscrição do titulo relativo 

ao terreno; 
III- localização, dimensões, área e confrontações do terreno; 
IV- uso que a efetivamente esta sendo destinado o terreno; 
V- informações sobre o tipo de construção se existir; 
VI- indicação da natureza do titulo aquisitivo da propriedade ou do domínio útil e do numero 

de sua transcrição ou inscrição no Registro de imóveis competente; 
VII- valor venal que atribui ao terreno; 
VIII- em se tratando de posse, indicação do titulo que a justifique, se existir; 
IX- endereço para entrega de avisos de lançamento e notificações. 

 
Art. 21 Para o requerimento de inscrição de imóvel construído aplicam-se as disposições do artigo 
20, incisos I a IX, deste Código, com o acréscimo das seguintes informações: 

I- dimensões da área construída do imóvel; 
II- área do pacimento térreo; 
III- numero de pavimentos; 
IV- data da conclusão da construção; 
V- informação sobre o tipo de construção; 
VI-   numero e natureza dos cômodos. 

 
Art. 22  O contribuinte é obrigado a requere a inscrição dentro do prazo de 30 dias contados da: 

I- convocação eventualmente feita pela Prefeitura; 
II- conclusão ou ocupação da construção; 
III- aquisição ou promessa de compra de imóvel construído; 
IV- aquisição ou promessa de compra de parte de imóvel construído, desmembrado ou ideal; 
V- posse de imóvel construído exercida a qualquer titulo. 

 
Art. 23  Ate 30 dias contados da data do ato ou dos fatos, devem ser comunicados á Prefeitura: 

I- pelo adquirente, a transcrição, no registro de imóveis, de titulo aquisitivo da propriedade 
ou do domínio útil de qualquer imóvel construído situado na zona urbana do Município 
que não se destine á utilização prevista no artigo 7° deste Código, ou de qualquer imóvel 
construído, situado na zona rural, destinado á utilização efetiva como sitio de recreio, 
observado o disposto no parágrafo único do artigo 11 deste Código; 

II- pelo promitente vendedor, ou pelo cedente, a celebração, respectivamente, de contrato 
de compromissos de compra e venda ou de contrato de sua cessão; 

III- pelo propriedade, pelo titular do domínio útil ou pela possuidor a qualquer titulo, os 
fatos relacionados com o imóvel, que possam influir sobre o lançamento do imposto, 
inclusive as reformas ampliações ou modificações de uso. 
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Art. 24  O contribuinte omisso será inscrito de oficio observado o disposto no artigo 33 deste 
Código. 
 
Parágrafo Único  Equipara-se ao contribuinte omisso o que apresentar formulário de inscrição com 
informações falsas, erros e omissões. 
 
 

SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO 

 
Art. 25  O imposto é lançado anualmente, durante o primeiro trimestre, observando-se o estado do 
imóvel em 1° de janeiro do ano a que corresponde o lançamento. 
 
§ 1°  Tratando-se de terreno no qual sejam concluídas obras durante o exercício, o imposto sobre a 
propriedade territorial urbana será devido até o final do ano em que seja expedido o habite-se, em 
que seja obtido o auto de vistoria, ou em que as construções sejam efetivamente ocupadas. 
 
§ 2°  Tratando-se de construções demolidas durante o exercício, o imposto sobre a propriedade 
predial será devido até o final do exercício, passando a ser devido o imposto sobre a propriedade 
territorial urbana a partir do exercício seguinte. 
 
Art. 26  O imposto será lançado em nome do contribuinte que constar da inscrição. 
 
§ 1°  No caso de terreno objeto de compromisso de compra e venda o lançamento será montado em 
nome do promitente vendedor até a inscrição do compromissário comprador. 
 
§ 2°  Tratando-se de terreno que seja objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, o lançamento 
será feito em nome do enfiteuta, do usufrutuário ou fiduciário. 
 
Art. 27  Nos acasos de condomínio o imposto será lançado em nome de um, de alguns ou de todos 
os co-proprietários, nos dois primeiros casos sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais 
pelo pagamento do tributo. 
 
Parágrafo único O lançamento do imposto será distinto, um para cada unidade autônoma, ainda que 
contíguas ou vizinhas e de propriedade do mesmo contribuinte. 
 
Art. 28  O imposto será lançado independentemente da regularidade jurídica dos títulos de 
propriedade, domínio útil ou posse do terreno, ou satisfação de quaisquer exigências administrativas 
para a utilização do imóvel. 
 
Art. 29   O aviso de lançamento será entregue no domicilio tributário do contribuinte, considerando-
se como tal o local em que estiver situado o terreno, ou o local indicado pelo contribuinte. 
 
§ 1°  Quando o contribuinte eleger domicilio tributário fora do Município, considerar-se-á 
notificado do lançamento com a remessa do respectivo aviso por via postal registrado. 
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§ 2°     A autoridade administrativa pode recusar o domicilio eleito pelo contribuinte, quando 
impossibilite a entrega do aviso, onerando-o ou quando dificulte a arrecadação do tributo, 
considerando-se neste caso como domicilio tributário o local em que estiver situado o terreno. 
 

SEÇÃO V 
DA ARRECADAÇÃO 

 
Art. 30  O pagamento do imposto será feito em 4 (quatro) prestações iguais, nos vencimentos e 
locais indicados nos avisos de lançamento, observando-se entre o pagamento de uma e outra 
prestação o intervalo de 30 dias, ou em parcela única, com 10 % (dez por cento) de desconto. 
 
Art. 31  O pagamento do imposto não implica reconhecimento, pela Prefeitura, para quaisquer fins, 
da legitimidade da propriedade do domínio útil ou da posse do terreno. 
 

SEÇÃO VI 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 32  Ao contribuinte que não cumprir o disposto no artigo 20  deste Código será imposta a multa 
equivalente a 20 % (vinte por cento) do valor anual do imposto, multa que será devida por um ou 
mais exercícios, até a regularização de sua inscrição. 
 
Art. 33  Ao adquirente, promitente vendedor ou cedente a que se refere o artigo 23 deste Código 
que não cumprir o disposto naquele artigo, será imposta a multa equivalente a 20 % (vinte por 
cento) do valor anual do imposto, multa que será devida por um ou mais exercícios, até que seja 
feita a comunicação exigida. 
 
Art. 34  A falta de pagamento do imposto, nos vencimentos fixados nos avisos de lançamento 
sujeitam o contribuinte á multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto corrigido a 
cobrança de juros moratórios á razão de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária calculada 
mediante a aplicação dos coeficientes aprovados pelo Governo Federal, para atualização  do valor 
dos créditos tributários, inscrevendo-se  o credito á Fazenda Municipal, imediatamente após o 
vencimento, para a execução judicial que se fará com certidão de divida ativa correspondente ao 
credito inscrito. 
 
Art. 35  A redução ou a dispensa de penalidades só podem ser estabelecidas por lei. 
 
Art. 36  A Inscrição do credito da Fazenda Municipal far-se-á com as cautelas previstas pelo artigo 
202 do Código Tributário Nacional. 
 

SEÇÃO VII 
DA RESPONSABILIDADE 

 
Art. 37  Alem do contribuinte definido neste Código são responsáveis pelos créditos tributários 
provenientes do imposto a propriedade territorial urbana: 

I- O adquirente do terreno, pelos créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos 
até a data do titulo transmissivo da propriedade, do domínio útil ou da posse saldo 
quando conste da escritura publica prova de plena e geral quitação, limitada esta 
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responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta publica, ao montante do respectivo 
preço; 

II- O remitente, pelos créditos tributários relativos ao terreno remido; 
III- O espolio, pelos créditos tributário resultantes de obrigações do “de cujus”, até a data da 

abertura da sucessão; 
IV- O sucessor de qualquer titulo e  o cônjuge meeiro, pelos créditos tributários resultantes 

de obrigações do de cujus, até a data da partilha ou da adjudicação, limitada esta 
responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação; 

V- A pessoa jurídica de direito privado que resultar da fusão transformação ou incorporação 
de outra ou em outra, pelos créditos tributários resultantes de obrigações das pessoas 
jurídicas fundidas, transformadas ou incorporadas, até a data dos atos de fusão, 
transformação ou incorporação. 

 
Parágrafo Único  Excluem-se da responsabilidade tributaria dos sucessores as multas punitivas, que 
são de responsabilidade pessoal do antecessor. 
 

 
SEÇÃO VIII 

DA SUSPENSÃO, DA EXTINÇÃO E DA EXCLUSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO 
 

Art. 38  Suspendem a exigibilidade do credito do imposto sobre a propriedade territorial urbana. 
I- a moratória; 
II- o deposito, na recuperação, na repartição arrecadadora do seu montante integral; 
III- a tempestiva apresentação de reclamações ou recursos, na forma e nas hipóteses 

previstas nas leis reguladoras do processo administrativo tributário; 
IV- a  concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

 
 
Art. 39  Extinguem o credito do imposto sobre a propriedade territorial urbana; 

I- o pagamento; 
II- a compensação; 
III- a transação; 
IV- a remissão; 
V- a prescrição e a decadência; 
VI- a conversão de deposito em renda; 
VII- o pagamento antecipado; 
VIII- a consignação em pagamento, nos termos do disposto no parágrafo 2°, do artigo 164, do 

Código Tributário Nacional; 
IX- a decisão administrativo irreformável, assim entendida a defenitiva na órbita 

administrativa, que não possa mais ser objeto de ação anulatória; 
X- a decisão judicial passada em julgado. 

 
Art. 40  O direito da Fazenda Municipal constituir o credito do imposto extingue-se após cinco 
anos, contados: 

I- do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 



 

Rua Coronel Vitório, 966 * Fone (49) 548-3000 * CEP 89.675-000 * Vargem Bonita – SC 
 

CNPJ 95.996.187/0001-31  * e-mail: pmvargem.bonita@uol.com.br 

Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

II-  da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o 
lançamento anteriormente efetuado. 

 
Parágrafo Único  O 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 constituição do credito tributário 
pela notificação, ao contribuinte ou responsável, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. 
 
Art. 41  A ação para a cobrança do credito do imposto sobre a propriedade territorial urbana 
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 
 
Parágrafo Único  a prescrição se interrompe: 

I- pela citação pessoal feita ao devedor; 
II- pelo protesto judicial; 
III- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

debito pelo devedor. 
 
Art. 42  Excluem-se o credito do imposto sobre  a propriedade territorial urbana: 

I- a isenção; 
II- a anistia. 

 
Art. 43  São isentos de pagamento do imposto sobre a propriedade urbana, sob a condição de que 
cumpram as exigências da legislação tributaria do Município: 

I- pertencentes a agremiação desportivas licenciada e filiada a federação esportiva 
estadual, quando utilizado efetiva e habitualmente no exercício das suas atividades 
sociais; 

II- pertencente a sociedade ou instituição sem fins lucrativos que se destine a congregar 
classes patronais ou trabalhadores com a finalidade de realizar sua união, representação, 
defesa, elevação de seu nível cultural, físico ou recreação; 

III- pertencentes ou compromissados legalmente ás sociedades civis sem fins lucrativos, 
destinados ao exercício de atividades culturais, recreativas, esportivas, religiosas ou de 
ensino; 

IV- declarados de utilidade publica para fins de desapropriação, a partir da parcela 
correspondente ao período da arrecadação do imposto, em que ocorrer a emissão de 
posse ou a ocupação efetiva pelo Poder desapropriante. 

 
Art. 44  As isenções de que trata o artigo anterior serão solicitados em requerimento instruído com 
as provas de cumprimento das exigências necessárias para a sua concessão, que deve ser 
apresentado até o ultimo dia útil do mês de dezembro de cada exercício, sob pena de perda do 
beneficio fiscal no ano seguinte. 
 
Art. 45  A documentação apresenta com o primeiro pedido e isenção poderá servir para os demais 
exercícios, devendo requerimento de renovação da isenção referir-se aquela documentação, 
apresentando as provas relativas ao novo período, até o ultimo dia útil do mês de dezembro de cada 
exercício, sob pena de perda do beneficio fiscal. 
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Art. 46  Podem ser concedidas, por lei isenções do imposto sobre a propriedade territorial urbana 
aos loteamentos que se responsabilizarem pela implantação dos equipamentos urbanos básicos, de 
acordo com projetos aprovados pelo executivo. 
 
Art. 47  Serão aplicados, no que couber, aos pedidos de reconheciemtno de imunidade as 
disposições sobre a isenção. 
 
Art. 48  A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente á vigência da lei 
que a concede. 
 
Parágrafo Único  Não se aplica a anistia aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções 
e aos que, mesmo sem esta qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo 
contribuinte ou por terceiro em beneficio daquele. 
 
Art. 49  A moratória, a compensação, a transação, a remissão, a isenção e a anestia só podem ser 
estabelecidas por lei. 
 
 

SEÇÃO IX 
DA RECLAMAÇÃO E DO RECURSO 

 
Art. 50  O contribuinte ou o responsável poderá reclamar contra o lançamento do imposto sobre a 
propriedade territorial e predial urbana dentro do prazo de 20 dias contínuos, contados da data da 
entrega do aviso de lançamento. 
 
Art. 51  O prazo para a apresentação de recurso á instancia administrativa superior é de 20 dias 
contínuos, contados da data da publicação da decisão, em resumo, ou da data de sua intimação ao 
contribuinte responsável. 
 
Art. 52  A reclamação e o recurso tem efeito suspensivo da exigibilidade do credito do imposto e 
serão julgados no prazo de 30 dias corridos, contados da data de sua apresentação ou interposição. 
 
Art. 53  A interposição de medidas judiciais por parte do contribuinte não tem efeito suspensivo da 
exigibilidade do credito do imposto se o contribuinte ou o responsável fizer o deposito prévio do 
montante integral do imposto na forma previsto no inciso II do artigo 38. 
 
Parágrafo Único Se a Prefeitura Municipal não for citada para responder termos de medida judicial 
proposta pelo contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do deposito a que se refere 
este artigo, a importância depositada será convertida em renda, extinguindo-se, em conseqüência o 
credito tributário. 
 

CAPITULO II 
DO IMPOSTO SOBRE “INTER – VIVOS” 

 
SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE 
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Art. 54  O imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis por atos “inter – vivos” incidirá: 
I- na transmissão de qualquer titulo de propriedade ou domínio útil de propriedade ou 

domínio útil de bens imóveis, por natureza ou acessão física; 
II- na transmissão a qualquer titulo, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia; 
III- na cessão de direitos relativos ás transmissões referidas nos incisos anteriores; 

 
Art. 55  O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos quando: 

I- realizada pela incorporação ao patrimônio de pessoas jurídicas, em pagamento de capital 
nela inscrita; 

II- decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 
 
§ 1°  O disposto neste Artigo, não aplica, quando a pessoa jurídica adquirinte tiver como atividade 
preponderante a compra e venda, de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis 
ou arrendamento mercantil. 
 
§ 2°  Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50 (cinqüenta por cento) 
da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores, e nos 
24 (vinte e quatro) meses posteriores á aquisição decorrer das transações mencionadas no Parágrafo 
anterior. 
 
§ 3°  Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 24 (vinte 
e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando-se 
em conta os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes á data de aquisição. 
 
§ 4°  Verificada a preponderância referida no parágrafo 1°, o imposto será devido, nos termos da lei 
vigente á data da aquisição calculado sobre o valor do bem ou direito, naquela data, corrigida a 
expressão monetária da base de calculo para o dia do vencimento do prazo, para o pagamento do 
credito tributário respectivo. 
 
§ 5°  A preponderância do que trata o parágrafo 1° será demonstrada pelo interessado na forma do 
regulamento. 
 
Art. 56  São isentas do imposto as transmissões de habitações populares, assim consideradas por ato 
da administração, bem como de terrenos destinados á sua edificação. 
 
Art. 57  O contribuinte do imposto é o adquirente ou  cessionário do bem de direito. 
 
Art. 58  Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto: 

I- o transmitente; 
II- o cedente; 
III- os tabeliões, escrivões e demais serventuários de oficio, relativamente aos atos por eles 

ou perante a eles praticados, em razão de seu oficio, ou pelas omissões de que forem 
responsáveis. 

 
SEÇÃO II 

DA BASE DE CALCULO E DA ALÍQUOTA 
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Art. 59  A base de calculo do imposto pé o valor venal dos bens ou direitos transmudados ou 
cedidos. 
 
Art. 60  A base do calculo será determinada pela administração tributaria, através de avaliação feita 
com base nos elementos de que dispuser e ainda nos declarados pelo sujeito passivo. 
 
Parágrafo Único  Na avaliação serão considerados dentre outros, os seguintes elementos, quanto ao 
imóvel: 

I- forma, dimensões e utilidades; 
II- localização; 
III- estado de conservação; 
IV- valores das áreas vizinhas ou situações em zonas economicamente equivalente; 
V- custo unitário de construção; 
VI- valores aferidos no mercado imobiliário. 

 
Art. 61  O imposto será calculado pelas seguintes alíquotas: 

I- 1% (um por cento) sobre o saldo financeiro nas transmissões compreendidas no Sistema 
Financeiro de Habitação, e 2 % (dois por centos) sobre a poupança nestas mesmas 
transmissões; 

II- 2% (dois por centos) nas demais transmissões. 
 

SEÇÃO III 
DA INSCRIÇÃO 

 
Art . 62  A inscrição se dará, através do preenchimento, pelo contribuinte, do Formulário 
Informativo de Transmissão Imobiliária quando da transmissão do imóvel. 
 
Art. 63  O Formulário Informativo de Transmissão Imobiliária deverá conter as seguintes 
informações: 

I- numero de arquivamento a ser preenchido pela Prefeitura; 
II- nome, endereço e CGC/CIC do requerente ou permutante; 
III- nome, endereço e CGC/CIC do transmitente ou permutante; 
IV- endereço de localização do imóvel, citando o distrito, a rua, a localidade e a respectiva 

inscrição no Cadastro Imobiliário da Prefeitura; 
V- descrição sucinta do imóvel com as respectivas áreas; 
VI- valor do imóvel declarado pelo cartório; data e assinatura do servidor cartorário 

responsável pela informação; 
VII- valor do imóvel, calculado pela repartição arrecadadora bem como valor do imposto a 

pagar; 
VIII- destinação das vias do formulário. 

 
Parágrafo Único Na hipótese de permuta, será preenchido um Formulário Informativo de 
Transmissão Imobiliária e um Documento de Arrecadação Municipal para cada imóvel envolvido 
na transação. 
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SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO 

 
Art. 64  O imposto sobre transmissão de bens imóveis é lançado no é lançado no momento da 
transação, quando do preenchimento do Formulário Informativo da Transmissão Imobiliara. 
 
Art. 65  O reconhecimento do imposto se dará conforme os prazos previstos no Artigo 66 seus 
incisos e parágrafos. 
 

SEÇÃO V 
DA ARRECADAÇÃO 

 
Art. 66 O imposto sobre a transmissão de bens imóveis será recolhido: 

I- antecipadamente, até a data de lavratura do instrumento que servir de base á 
transmissão; 

II- no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de transito em julgado da decisão, se a 
transmissão for decorrente de sentença judicial. 

 
Parágrafo Único  O comprovante do pagamento do imposto vale por 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão, findo o qual deverá ser reavaliado. 
 
Art. 67  O pagamento será efetuado através de documentos próprios como dispuser a instituição. 
 
Art. 68  Não serão lavrados, registrados, inscritos ou averbados pelos tabeliões, escrivões e oficiais 
de registros de imóveis, os atos e termos a seu cargo, sem a prova do pagamento do imposto. 
 
Art. 69  Os serventuários da justiça são obrigados a facultar aos encarregados da fiscalização, o 
exame de livros, autos e papeis que interessem á arrecadação do imposto. 
 
Art. 70  Nas transações em que figurarem como adquirente, ou cessionário, pessoas imunes ou 
isentas, a comprovação do pagamento será substituída pela certidão expedida pela autoridade fiscal. 
 
 

SEÇÃO VI 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 71  Ao contribuinte a que se refere os Artigos 59, 60 e 61, seus parágrafos e incisos, que não 
cumprir o disposto nos Artigos 62 63 seus parágrafos e incisos, será imposta uma multa equivalente 
a 50% (cincoenta por cento) sobre o valor de Referência Fiscal. 
 

 
SEÇÃO VII 

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 
 

Art. 72  Alem de contribuinte definido neste Código são responsáveis pelos créditos tributários 
provenientes do imposto sobre transmissão de bens imóveis: 

I- o adquirente ou cessionário do bem ou direito; 
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II- o remitente, pelos créditos tributários retroativos ao terreno remido; 
III- o espolio, pelos créditos tributários resultados de obrigações do de cujus, até a data da 

abertura da sucessão; 
IV- o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meeiro; 
V- a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão transformação ou incorporação 

de outra ou em outra. 
 

SEÇÃO VIII 
DA SUCESSÃO, DA EXTINÇÃO E DA EXCLUSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO 

 
Art. 73  Aplicam-se ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis as disposições dos Artigos 38, 
39, 40, 41, 42, 45, 47, 48 e 49 deste Código. 
 
Parágrafo Único  Também extingue o credito sobre o imposto sobre transmissão de bens imóveis a 
homologação do lançamento, nos termos do disposto no artigo 150 e seus paragarfos 1° e 4°, do 
Código Tributário Nacional. 
 
Art. 74  Sai isentos do imposto sobre transmissão de bens imóveis: 

I- o patrimônio; 
a) da União, dos Estados e dos Municípios inclusive Autarquias, quando vinculada ás 

sua finalidades essenciais ou as delas decorrentes; 
b) de templo de qualquer culto, de partidos políticos, inclusive suas fundações; 
c) entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e de assistência 

social, sem fins lucrativos. Observados os requisitos da Lei. 
II- quando efetuada para sua incorporação ou patrimônio de pessoa jurídica ou pagamento 

de capital subscrito; 
III- quando decorrente de incorporação de uma pessoa jurídica por outra ou com outra; 
IV- dos mesmos alienamentos em decorrência de sua desincorporação do patrimônio de 

pessoa jurídica a que forem conferidas. 
 
 

SEÇÃO IX 
DA RECLAMAÇÃO E DO RECURSO 

 
Art. 75  O contribuinte ou responsável poderá reclamar contra o lançamento do imposto sobre 
transmissão de bem imóveis no prazo de 20 (vinte) dias contínuos, contados a partir da data do 
lançamento. 
 
Art. 76  O prazo para apresentação de recurso á instancia administrativa superior é de 20 (vinte) 
dias contínuos, contados da data da publicação da decisão, em resumo, ou da data de sua intimação 
ao contribuinte ou responsável. 
 
Art. 77  A reclamação e o recurso tem efeito suspensivo aa exigibilidade do credito das taxas de 
licença e serão julgadas no prazo de 30 dias corridos, contados da data da sua apresentação ou 
interposição. 
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Art. 78  A interposição de medidas judiciais por parte do contribuinte não ter efeito suspensivo da 
exigibilidade do credito do imposto sobre a transmissão de bens imóveis salvo se o contribuinte ou 
o responsável fizer o deposito prévio do montante integral do imposto na forma prevista no Inciso II 
do Artigo 38. 
 
Parágrafo Único  Se a Fazenda Municipal não for citada para responder aos termos da medida 
judicial proposto pelo contribuinte no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data do deposito a 
que se refere este artigo, a importância depositada será convertida em renda, extinguido-se, em 
conseqüência o credito tributário. 
 

CAPITULO III 
DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS 

 
SEÇÃO I 

DO FATO E DO CONTRIBUINTE 
 
 

Art. 79 O imposto sobre as vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasoso, será devido pelo 
estabelecimento que promova a venda, em qualquer quantidade, de combustíveis líquidos e gasosos 
diretamente ao consumidor final. 
 
§ 1° O imposto incide sobre a venda dos seguintes produtos: 

I- gasolina; 
II- álcool hidratado; 
III- óleos combustíveis; 
IV- gasolina de avião; 
V- querosene de avião; 

 
§ 2° O imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não incidirá sobre a venda 
de óleo diesel; 
 
§ 3°  Considera-se estabelecimento o local, edificado ou não, onde o contribuinte exerce sua 
atividade em caráter permanente ou temporário, de comercialização a varejo dos combustíveis 
sujeitos ao imposto. 
 
§ 4°  Considera-se local da operação aquele onde se encontrar o produto no momento da venda; 
 
§ 5°  Para efeito de cumprimento da obrigação será considerado cada um dos estabelecimentos 
permanentes ou temporários, inclusive os veículos utilizados no comercio ambulante. 
 
§ 6°  O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos veículos para simples entrega de produtos a 
destinatários, em decorrência de operações já tributadas. 
 
Art. 80  São considerados contribuintes do imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos 
e gasosos: 

I- os estabelecimentos comerciais ou industriais que realizam venda na forma desta lei; 
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II- os estabelecimentos de sociedade civis de fins não econômicos, inclusive cooperativas, 
que pratiquem com habitualidade operações de venda a varejo de combustíveis líquidos 
e gasosos; 

III- o estabelecimento de órgãos da administração publica direta a autárquica ou de empresa 
publica federal, estadual ou municipal, que venda o varejo produtos sujeitos ao imposto, 
ainda que a compradores de determinada categoria profissional ou funcional. 

 
 

SEÇÃO II 
DA BASE DE CALCULO E DA ALÍQUOTA 

 
Art. 81  A alíquota do imposto é de 3% (três por cento). 
 
Art. 83  A base imponível é o preço final da operação de venda do combustível no varejo, sem 
quaisquer deduções, inclusive do montante pago a titulo de outros tributos. 
 
§ 1°  o montante do imposto é considerado do imposto é considerado parte integrante e 
indissociável do preço referido no “caput” deste Artigo, constituído o respectivo destaque nos 
documentos fiscais mera indicação de controle. 
 
§ 2°  Na falta do preço, ou não sendo ele desde logo conhecido, será adotado o corrente na praça. 
 
§ 3°  Na hipótese do calculo efetuado na forma do parágrafo anterior qualquer diferença de preço 
que venha a ser efetivamente apurada acarretará na exigibilidade do imposto sobre o respectivo 
montante. 
 
§ 4°  Inexistindo o preço corrente na praça, será ele fixado: 

I- pela autoridade fiscal, mediante estimativa dos elementos conhecidos ou apurados; 
II- pela aplicação do preço indireto estimado em função do proveito e utilização do produto; 

 
§ 5°  O preço mínimo de determinados tipos de combustíveis pode ser fixado pela Prefeitura, em 
pauta que reflita o corrente da praça. 
 
 

SEÇÃO III 
DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 83  O contribuinte do imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, deverá 
requerer sua inscrição, no cadastro municipal de contribuintes, no prazo de 30 (trinta) dias 
contínuos da data do inicio de sua instalação e/ou contribuição inicial, fornecendo os elementos 
necessários para a correta fiscalização do tributo, nos documentos fiscais próprios. 
 
Parágrafo Único  Para cada local de comercialização o contribuinte deverá proceder a escrituração 
em livros distintos. 
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Art. 84  O contribuinte deve comunicar á Prefeitura, dentro do prazo de 15 dias contínuos, contados 
da data de sua ocorrência, a transferência, de endereço ou a sua cessação de atividades, a fim de 
atualização das informações. 
 
Art. 85  A Prefeitura exigirá dos contribuintes, o livro de Registro de Controle de Movimento 
Diário, Estoque e Apuração e a expedição de notas fiscais de vendas a varejo. 
 
§ 1°  A escrituração do livro fiscal deve seguir as seguintes normas: 

I- o lançamento será feito diariamente, em ordem cronológica segundo a data de emissão 
das notas fiscais; 

II- as folhas terão escrituração totalizada e encerrada por mês de incidência, devendo o 
registro referente ao mês subseqüente iniciar-se na folha seguinte; 

III- cada tipo de produto deverá ter os lançamentos escriturados em folhas próprias. 
 
§ 2°  A nota fiscal de venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos será emitida quando 
tributável a venda do combustível e deve conter as seguintes indicações: 

I- denominação : nota fiscal de venda ao Consumidor; 
II- numero de ordem e numero de vida; 
III- nome, endereço do estabelecimento vendedor; 
IV- numero de inscrição na Fazenda Estadual e no Cadastro Geral de Contribuintes do 

Ministério da Fazenda – CGC/MF; 
V- nome e endereço do destinatário; 
VI- natureza da operação de venda; 
VII- data da emissão; 
VIII- quantidade, unidade, descrição do combustível vendido, preço unitário; 
IX- identificação do transportador; 
X- nome endereço e inscrição municipal do estabelecimento gráfico, quantidade, 

numeração, data e numero da autorização para impressão. 
 
§ 1°  As indicações dos incisos I a IV devem ser impressas tipograficamente. 
 
§ 2°  As indicações do Inciso VIII podem ser modificadas pelo contribuinte de acordo com a 
natureza do combustível, devendo em qualquer hipótese constar da nota fiscal a discriminação do 
combustível e o preço total. 
 
§ 3°  A indicação do inciso IX é opcional, segundo a conveniência do contribuinte. 
 
§ 4°  A nota fiscal deve ser emitida no mínimo em 2 (duas) vias, sendo a primeira entregue ao 
comprador e ficando a segunda em poder do emitente para exibição ao fisco. 
 

 
SEÇÃO IV 

DO LANÇAMENTO 
 

Art. 86  O valor do imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos será apurado 
mensalmente. Pelo contribuinte ou responsável sobre as vendas efetuadas em cada mês e pago por 
intermédio de guia preenchida pelo contribuinte, em modelo fornecido pela prefeitura. 
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SEÇÃO V 

DA ARRECADAÇÃO 
 

Art. 87  O imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos apurados 
mensalmente, deverá ser pago até o 10° (décimo) dia útil do mês subseqüentes ao da concorrência 
do ato gerador, através de guia preenchida pelo contribuinte. Com modelo aprovado pela Prefeitura. 
 
Parágrafo Único O Executivo disciplinará os casos de recolhimentos a serem efetuados por 
contribuintes ou responsáveis não inscritos. 
 
Art. 88 Sem prejuízo das penalidades cabíveis, o preço dos produtos poderá ser arbitrado de 
conformidade com os índices de preços de produtos assemelhados ou outros dados apurados pela 
fiscalização, nos seguintes casos especiais: 

I- quando não forem exibidos á fazenda os elementos necessários a comprovação do preço 
ou valor das vendas, inclusive nos caos de perda, extravio ou atraso na escrituração de 
livros ou documentos fiscais; 

II- quando houver fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o valor real 
das operações de venda, ou quando o declarado for notoriamente inferior ao corrente na 
praça; 

III- quando estiver ocorrendo venda ambulante, a varejo, de produtos desacompanhados de 
documentos fiscais; 

IV- quando o contribuinte não estiver inscrito no cadastro municipal de contribuintes. 
 
 

SEÇÃO VI 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 89  Ao contribuinte, a que se refere os Artigos 81 e 82  seus Parágrafos e incisos, não cumprir o 
disposto nos artigos 83, 84, e 85 seus Parágrafos e incisos, estará sujeito ás penalidades previstas na 
legislação municipal. 
 
Art. 90  O credito tributário não liquidado nas épocas próprias fica sujeito a atualização monetária 
de seu valor. 
 
§ 1°  Alem das penalidades previstas no “caput” deste artigo serão cobrados juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês sobre o valor do imposto devido. 
 
§ 2°  As multas devidas serão aplicadas sobre o valor do imposto corrigidos. 
 

SEÇÃO VII 
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 

 
Art. 91  São também contribuintes do imposto os órgãos da administração publica direta e indireta, 
federal, estadual ou municipal, as sociedades civis de fins não econômicos, inclusive cooperativas, 
que praticarem com habitualidade operações de vendas de combustíveis líquidos e gasosos. 
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Art. 92  São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto devido: 
I- o transportador, pelos produtos transportados e comercializados no varejo, durante o 

transporte; 
II- o responsável por armazém ou deposito que mantenha sob sua guarda, em nome de 

terceiros, produtos destinados a venda direta ao consumidor final. 
 
Parágrafo Único  Fica o Poder Executivo autorizado a decretar sujeitos passivos por substituição, o 
produtor, o distribuidor e o atacadista de produto combustíveis relativamente ao imposto devido 
pela venda a varejo promovido por contribuinte, por microempresa ou por contribuinte isento. 
 
 

SEÇÃO VIII 
DA SUSPENSÃO, DA EXTINÇÃO E DA EXCLUSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO 

 
Art. 93  Aplicam-se ao imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, as 
disposições dos Artigos 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48 e 49 deste Código. 
 
Parágrafo Único    Também extingue o credito sobre o imposto sobre venda a varejo de 
combustíveis líquidos e gasosos, a homologação do lançamento, nos termos do disposto no Artigo 
150 e seus parágrafos 1° e 4° do Código Tributário Nacional. 
 
 

SEÇÃO IX 
DA RECLAMAÇÃO E DO RECURSO 

 
Art. 94  O contribuinte ou responsável poderá reclamar contra o lançamento do imposto sobre 
vendas a vareja de combustíveis líquidos e gasosos no prazo de 20 (vinte) dias contínuos, contados 
a partir da data do lançamento. 
 
Art. 95  O prazo para a apresentação de recursos á instancia administrativa superior é de 20 (vinte) 
dias contínuos, contados da data da publicação decisão, em resumo, ou da data de sua intimação ao 
contribuinte ou responsável. 
 
Art. 96  A reclamação e o recurso tem efeito suspensivo da exigibilidade do credito das taxas de 
licença e serão julgados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da sua apresentação 
ou interposição. 
 
Art. 97  A interposição de medidas judiciais por parte do contribuinte não tem efeito suspensivo da 
exigibilidade do credito do imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, salvo 
se o contribuinte ou responsável fizer o deposito prévio do montante integral do inposto na forma 
prevista no inciso II do Artigo 38. 
 
Parágrafo Único  Se a Fazenda Municipal não for citada para responder dos termos da medida 
judicial proposta pelo contribuinte, no prazo de  30 (trinta) dias úteis contados da data do deposito a 
que se refere este Artigo, a importância depositada será convertida em renda, extinguindo-se em 
conseqüência, o credito tributário. 
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CAPITULO IV 
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 
SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE 
 

Art. 98  O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação, por 
empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, dos serviços constantes da 
tabela abaixo, ou que a eles possam ser equiparados: 
 

CULTURA EDUCAÇÃO HIGIENE E SAÚDE  
 

DESCRIMINAÇÃO ALÍQUOTA E 
BASE DE 

CALCULO 

 

 Sobre Receita 
Bruta Variável 

Fixa Sobre o 
V.R.F. 

001- Médicos..................................................................... 10% 500% 
002- Dentista e Cirurgiões- Dentistas.............................. 5% 300% 
003- Veterinários............................................................. 5% 100% 
004- Farmacêuticos........................................................... 5% 100% 
005- Enfermeiros............................................................... 5% 100% 
006- Protéticos................................................................... 5% 150% 
007- Psicólogos e Psicanalistas........................................... 5% 200% 
008-  Laboratórios de analises clinicas............................... 5%  
009- Laboratórios de eletricidade medica........................... 5%  
010- Hospitais.................................................................. 25  
011- Ambulatórios............................................................ 2%  
012- Pronto – Socorro e Bancos de Sangue......................... 2%  
013- Outros Serv. De Saúde não especificados.................... 2%  
014- Barbeiros e Cabeleireiros.......................................... 5% 100% 
015- Manicures e Pedicures.............................................. 5% 100% 
016-  Salões de beleza, de cabeleireiro e de barbeiro............. 3% 150% 
017- Tratamento de pele................................................... 5% 100% 
018- Massagista................................................................. 5% 100% 
019- Professor de ensino superior...................................... 2% 50% 
020- Professor de ensino de 2° Grau.............................. 2% 50% 
021- Professor de ensino de 1° Grau.................................. 2% 50% 
022- Professor de ensino material e jardim de infância.......... 2% 50% 
023- Instrutor de educação física, desportos, recreação, jogos 
de defesa pessoal........................................................ 

2% 50% 

024-Outros magistérios não especificados................. 2% 50% 
025- Ensino Superior.................................................... 3%  
026- Ensino de 2° Grau......................................... 3%  
027- Ensino de 1° Grau...................................................... 2%  
028- Ensino Material, Jardins de infância e creches............ 1%  
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029- Cursos Preparatórios.............................................. 2%  
030-  Cursos de Educação Física, recreação e defesa 
pessoal................................................................. 

2%  

031- Banhos, duchas, massagens, ginásticas  e congêneres.... 5%  
032- Outros Serviços de higiene pessoal não especificados... 5%  
033- Tributarias e lavanderias.............................................. 5%  
034- Organização de feiras de amostras, congressos e 
congêneres...................................................................... 

1%  

035- Guarda, tratamento e amestramento de animais............ 2%  
036- Botânicos e zoológicos................................................ 2% 100% 
037-  Exposições artísticas e culturais, galerias de arte......... 2%  
038-  Museus..................................................................... 1%  
039- Ateliers de pintura artística........................................ 3%  
040- Institutos de pesquisas cientifica................................ 1%  
041- Dedetizador............................................................... 5% 150% 
 

 
CONSTRUÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA, CERAS SEMELHANTES, SERVIÇOS AUXILIARES 

E COMPLEMENTARES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
 

042-  Construtores............................................................ 2%  
043- Incorporadores.............................................................. 5%  
044- Engenharias................................................................ 5% 150% 
045- Agrimensor................................................................. 5% 100% 
046-  Arquitetos e urbanistas............................................... 5% 150% 
047- Calculista e projetistas............................................... 5% 150% 
048-  Paisagistas e urbanismo............................................ 5% 100% 
049- Desenhistas técnicos e industriais............................... 5% 100% 
050-  Pedreiros e estocadores............................................... 5% 100% 
051-  Servente de Pedreiro.................................................. 5% 50% 
052-  Marreteiro............................................................. 5% 50% 
053-  Encanador................................................................. 5% 50% 
054- Lixador......................................................................... 5% 80% 
055-  Assentador de carpet...................................................... 5% 80% 
056-  Pintores.................................................................... 5% 100% 
057- Carpinteiro, merceneiros e entalhadores...................... 5% 100% 
058-  Bombeiros hidráulicos e gasistas................................ 5% 80% 
059- Faxineiros.................................................................. 5% 50% 
060-  Tratoristas............................................................... 5% 50% 
061- Outros profissionais não especificados....................... 5% 100% 

062-  Construção (inclusive reconstrução, modificação, 
reforma e conserto) de casa, prédios e edifícios (residenciais, 
comerciais, industriais e mistos)........................................... 

2%  

063-  Cravação de estacas, fundações estaturas de concreto 
armado e instalações de estrutura metálicas........................ 

2%  
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064-  Serviços de croncretagem, inclusive com a utilização 
de formas de madeira e armações de ferro..........................  

2%  

065- Serviços de alvenaria (pedra, tijolos e outros materiais) 
de revestimentos e de acabamento (inclusive obras de gesso 
e estoque) 

2%  

066-   Colocação de esquadrias de madeira e alumínio........ 2%  
067  Execução de telhados.................................................. 2%  
068-  Assessoramento de tacos de madeira, ladrilhos, 
azulejos, colocação de mosaicos e pastilhas e obras de  de 
marmorite, granitina e materiais semelhantes................. 

2%  

069-  Instalações elétricas (luz e força), hidráulicas (água e 
esgoto) e de gás, inclusive colocação de aparelhos................ 

2%  

070-  Instalação de sistema de calefação, ventilação, ar 
refrigerado e refrigeração, inclusive frigoríficos, 
refrigeradores e geladeiras comerciais e industriais.............. 

2%  

071-  Instalações de elevadores, monta-cargas, escadas 
rolantes e incineradores de lixo.............................................. 

2%  

072-  Impermeabilização de construções em geral.............. 2%  
073-  Raspagem e calefetagem de assoalhos inclusive 
enceramento e colocação de sintético ou material semelhante

2%  

074-  Demolição de construções em geral............................ 2%  
075-  Administração de Obras.......................................... 2%  
076-  Serviços afins de construção civil não especificadas... 2%  
077-  Terraplanagens e escavação.......................................... 2%  
078-  Urbanização de logradouros (arruamento, loteamento, 
pavimentação, assentamento de meios fios, construção de 
sargetas, passeios, refúgios e outras afins................................

2%  

079-  Paisagismo em geral................................................. 2%  
080-  Oficinas de carpintarias e marcenarias........................... 5%  
081-  Construção, inclusive reparaçao e conservação de 
estradas de rodagem (rodovias) vias, férreas, ferro-carril 
urbano (superfície elevada, subway) autopista e autódromos. 

2%  

082-  Construção de túneis, viadutos e grandes estruturas de 
concreto armado e metálicas.............................................. 

2%  

083-  Construção de oleodutos e equedutos e obras de 
canalização de rios, de captação, tratamento e distribuição de 
água..................................................................  

2%  

084-  Obras e saneamento (galerias e elevatórias de esgoto e 
galerias de água pluviais) e redes de distribuição de energia.. 

3%  

085-  Serviços de instalações de equipamentos técnicos e 
industriais............................................................. 

5%  

086-  Construção de centrais elétricas e hidroelétricas, de 
estações e subestações de distribuição de energia.............. 

5%  

087-  Serviços de instalação de geradores de distribuição de 
energia elétrica instalação de linhas telefônicas e 
telegráficas, construção de estações radiofusoras e 

5%  
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radiotransmissoras, inclusive torres para estação de radio e 
televisão........................................................................ 
088-  Serviços de instalação de fornos elétricos e alto fornos. 5%  
089-  Serviço de instalação de equipamentos de 
telecomunicações e eletrônica.......................................... 

5%  

090-  Outros serviços e obras de instalação mecânica, de 
engenharia e de eletricidade não especificada...................... 

5%  

091-  Construção de pontes............................................ 2%  
092-  Serviços de rebaixamento de poços artesianos........... 5%  
093-  Serviços de conservação e limpeza de imóveis............ 5%  
094-   Serviços de imunização e dedetizaçao e exterminação 
de animais................................................................. 

5%  

095-  Serviços de pintura de bens imóveis em geral............ 5%  
096-  Serviços de pintura de bens moveis em geral............... 5%  
097-  Florestamento e reflorestamento.............................. 2%  
098-  Decorador 5% 150% 
099-  serviços de decoração........................................... 5%  
100-  Serviços de paisagismo em geral................................. 5%  
101-  Serviços de aeroforogrametria.................................... 5%  
102-  Serviços topográficos e batimetros............................ 5%  
103-  -  Serviços de sondagens, estudos geométricos e 
ensaios tecnológicos de materiais................................ 

5%  

104-  Serviços de implantação de sinalização em estradas e 
rodovias........................................................................... 

5%  

105-Serviços de aluguel de andaimes.................................... 5%  
106-  Serviços de aluguel de betoneiras, motores, guinchos, 
bombas de sucção e outros equipamentos para construção.....

5%  

107-  Serviços de aluguel de tratores e maquinas de 
terraplanagem.............................................................. 

5%  

108-  Serragem, desdobramento e beneficiamento de 
madeiras................................................................... 

5%  

 
OFICINAS MECÂNICAS, CONSERTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

VEÍCULOS, PEÇAS, MAQUINAS E APARELHOS 
 
109-  Mecânicos................................... 5% 80% 
110- Ourives..................................... 5% 100% 
111-  Lavadores de automóveis...................... 5% 80% 
112-  Ferreiro e torneiros............................................... 5% 80% 
113-  Plastificadores.................................. 5% 80% 
114-  Soldadores.................................................. 5% 80% 
115-  Soldadores....................................... 5% 80% 
116-  Chapeador..................................... 5% 80% 
117-  Borracheiros........................................... 5% 50% 
118-  Mecanografo.................................... 5% 100% 
119-  Sapateiros............................. 5% 80% 
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120-Alfaiates, modistas, costureiros e bosdadeiros........... 5% 80% 
121-  Outras ocupações não especificadas........................ 5% 80% 
122-  Serviços de aurivesaria, joalheria e relojoaria....... 5%  
123-  Serviços de consertos de panelas e outros artigos  de 
funelaria a lotoaria........................................................... 

5%  

124-  Serviços de reparação de fechadura, cadeados e 
semelhantes e confecção de chaves.................................... 

5%  

125-  Serviços de ferreiro, torneiro e serralheiro................... 5%  
126-  Serviços de niquelagem, cromagem, galvanização, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 
acondicionamento e operações similares....................... 

5%  

127-  Serviços de reparação de maquinas e aparelhos 
industriais, e de maquinas, aparelhos e equipamentos 
agrícolas e agro-industrias.................................... 

5%  

128-  Serviços de reparação de maquinas e aparelhos 
domésticos............................................. 

5%  

129-  Serviços de reparação de maquinas de escritórios...... 5%  
130-  Serviços de reparação de maquinas comerciais........ 5%  
131-    Serviços de reparação de bombas de gasolina e outros 
combustíveis........................................................ 

5%  

132-  Serviços de reparação de aparelhos de transportes e 
elevação de cargas, inclusive elevadores e escadas em geral..

5%  

133-  Outros serviços de reparação de maquinas, aparelhos e 
equipamentos não identificados............................. 

5%  

134-  Serviços de instalação e montagem de aparelhos, 
maquinas e equipamentos, prestados ao usuário local....... 

5%  

135-  Serviços de colocação de tapetes e cortinas com 
material fornecimento pelo usuário final......................... 

5%  

136-  Serviços de confecções, alfaiataria e boutiques.......... 5%  
137-  Serviços de decoração, lapidação e gravação de locas, 
vidros, cristais e lentes.......................................... 

5%  

138-  Serviços de recondicionamento e recuperação de 
motores elétricos.................................................... 

5%  

139-  Serviços de reparação de material elétrico para 
veículos.............................................................. 

5%  

140-  Serviços de reparação de aparelhos de telefonia, 
telegrafia, radiotelegrafia, radiotelefonia e gravação e 
ampliação de som................................................................ 

5%  

141-  Serviços de reparação de aparelhos de sinalização....... 5%  
142-  Outros serviços de reparação e recuperação de 
materiais elétricos e de comunicações, não especificados...... 

5%  

143-  Serviços de reparação e veículos e automotores 
(Oficinas mecânicas) 

5%  

144-  Serviços de reparação de bicicletas, motocicletas, 
motocicletas motonetas e triciclos............................... 

5%  

145-  Serviços de reparação de tratores e maquinas de 5%  
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terraplanagem.................................... 
146-  Serviços de chapeação e pintura de veículos...... 5%  
147-  Outros serviços de reparação e recuperação de veículos 
em geral, não especificados....................................  

5%  

148-  Serviços de envernizarão, esmaltagem, estofamentos 
laqueação, lustração, espelhação e similares de moveis e 
artidos de mobiliário..................................... 

5%  

149-  Serviços de reparação de artigos de colchoaria e 
estofados.................................................. 

5%  

150-  Serviços de reparação de percianas....................... 5%  
151-  Serviços de recondicionamento, recauchutagem e 
vulcanização de pneus............................ 

5%  

152-  Serviços de bombeiro hidráulico, gasista e eletricista... 5%  
153-  Serviços de lavagem e lubrifição de veículos............ 5%  
154-  Serviços de garagem e estacionamento de veículos.... 5%  
155-  Serviços de reparação, limpeza e lavagem de tapetes e 
cortinas................................................. 

5%  

156- Serviços de acabamento de fios e tecidos, alvejamento, 
engomagem, tingimento, torçam e retorçam de fios e 
estamparias e outros acabamentos de tecidos................. 

5% 80% 

157-  Serviços de bordados e plices............ 5% 80% 
158- Serviços de sapataria e conserto de sapatos........... 5%  
159-  Outros serviços não especificados de vestuário, 
calçados e artefatos de tecidos............................... 

5% 80% 

160-  Serviços de recuperação de instrumentos de precisão.. 5% 100% 
161-  Serviços de recuperação de artigos de correaria e 
selaria.............................. 

5%  

162-  Radio – Técnico.......................... 5% 100% 
163-  Vidraçaria........................... 5% 80% 
164-  Consertos em geral prestados por autônomos.....  100% 
 
 

MERCADO DE CAPITAIS, CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE BENS E DE MÃO DE OBRA, 
REPRESENTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO 

 
 

165- Agentes comissionarios..................................... 5% 80% 
166-  Despchantes.................... 5% 200% 
167- Pracistas, viajantes e vendedores autônomos.........  5% 80% 
168-  Agentes de propriedade artística e literária............ 5% 50% 
169-  Corretores em geral....................... 5% 200% 
170-  Contadores........................... 5% 70% 
171-  Técnicos em contabilidade...................... 5% 50% 
172-  Advogados....................... 5% 300% 
173-  Economistas...................... 5% 100% 
174- Técnicos em administração  5% 50% 



 

Rua Coronel Vitório, 966 * Fone (49) 548-3000 * CEP 89.675-000 * Vargem Bonita – SC 
 

CNPJ 95.996.187/0001-31  * e-mail: pmvargem.bonita@uol.com.br 

Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

175- Agentes Autônomos de investimentos.............. 5% 50% 
176-  Manequins e modelo profissionais............ 5% 50% 
177-  Recepcionistas e relações publicas ....................... 5% 50% 
178-  Representantes comerciais.................... 5% 150% 
179-  Outras ocupações não especificadas...................... 5% 100% 
180-  Agencias de emprego em geral......................... 5%  
181- Serviços de representação comercial.................. 2%  
182-  Serviços de impostação e exportação................. 5%  
183- Corretores de títulos e valores............................ 5%  
184-Outros serviços não especificados de corretagem....... 5%  
185-  Bancos comerciais e de investimentos............. 10%  
186-  Serviços de distribuição de valores, credito, 
financiamentos e credito imobiliário.  

10%  

187-Corretores de seguros........................ 5% 150% 
188-  Vistoriadores de seguros................. 5% 150% 
189-  Inspetor de vendas.......................... 5% 150% 
190-   Cobrador................................................ 5% 80% 
191-  Serviços de aluguel de roupas e outros agasalhos...... 5% 100% 
192-  Serviços de aluguel de imóveis...................... 5%  
193-  Outros serviços de aluguel de objetos e utensílios não 
especificados......................... 

5%  

194-  Serviços de aluguel de maquinas, aparelhos para 
agricultura...................... 

3%  

195-  Serviços de aluguel de balanças................... 5%  
196-  Outros serviços de aluguel de maquinas, aparelhos e 
equipamentos diversos não especificados............................ 

5%  

197-  Serviços de compras................................... 5%  
198-  Serviços de turismo de viagens, vendas de passagens e 
excursões................................................... 

5%  

199-  Serviços de planejamento, organização, orçamentos 
projetos, estatísticas e estudos................. 

5%  

200-  Outros serviços técnicos não especificados............ 5%  
201-  Serviços de administração de bens imóveis........  5%  
202-  Serviços de imobiliários e de loteamento (venda 
exclusiva de bens próprios............................. 

5%  

203-  Serviços de locação e arrendamento de bens............. 5%  
204-  Serviços de administração de bens próprios................ 5%  
205-  Serviços de analise de pesquisa de mercado.......... 5%  
206-  Serviços de datilografia, secretaria, expediente e 
estenografia................................... 

5%  

207- Serviços de cobranças em geral....................... 5%  
208-  Hotéis, motéis, pensões e congêneres...................... 5%  
209-  Serviços de intermediação de bens imóveis e moveis... 5%  
210-  Vendedores de jornais, revistas e periódicos.............. 5% 80% 
211  Serviços de distribuição de jornais e periódicos........ 5%  
212-    Leiloeiros............................................... 2%  
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213-  Técnicos agrícolas............... 2% 50% 
214-  Cobrança, por conta de terceiros, de títulos de credito 
de qualquer natureza, bem como os cheques em outras 
praças do pais, por iniciativa do próprio estabelecimento.... 

5%  

215-  Aluguel de bens imóveis......................... 3%  
216-  Administração de bens, valores e negócios.............. 5% 100% 
217-  Execução de contratos de terceiros..................... 5% 100% 
218-  Prestação de serviços contábeis................................ 5%  
219  Prestação de serviços de Corretagem de Seguros....... 5%  
   
 
 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES, DIVERSÕES, ARMAZÉNS GERAIS 
 

220-  Motoristas........................... 3% 50% 
221-  Tratoristas............................... 3% 50% 
222-  Músicos.................................. 3% 50% 
223-  Fotógrafos e cinegrafista.................... 5% 100% 
224-  Agentes autônomos de publicidade............... 5% 100% 
225-  Vigilantes particulares................ 3% 40% 
226-  Outras atividades não especificadas............. 5% 50% 
227-  Serviços de aluguel de veículos automotores.............. 5%  
228- Serviços de aluguel de bicicletas e motonetas........ 5%  
229-  Outros serviços de aluguel de veículos não 
especificados................... 

5%  

230-  Serviços de trapiche, depósitos, armazéns gerais e silos 5%  
231-  Serviços de guarda –moveis.... 5%  
232-  Serviços de entreposto................ 5%  
233-  Serviços de armazéns e despachos....................  5%  
234    Outros serviços de armazenagem não especificados 5%  
235-  Serviços de mudança e remoções................. 5%  
236-  Serviços de depósitos fechados.................... 5%  
237-  Serviços de ônibus, lotação e outros transportes 
coletivos............................. 

5%  

238-  Serviços de transportes rodoviários........................  5%  
239-  Serviço de táxi....................................... 5% 100% 
240-  Outros serviços de transportes não especificados...... 5%  
241-  Serviços de agencias de noticias, reportagens e 
jornalismo..................................... 

5%  

242-  Profissionais em relações publicas........................... 5% 80% 
243-  Serviços de agencias de publicidade e propaganda 
promoção e divulgação.................................... 

5%  

244-  Serviços de radiotelegrafia , radiotelefonia................. 5%  
245- Serviços de radio e televisão  3%  
246-  Outros serviços de publicidade, divulgação e 
comunicação não especificada................................. 

4%  
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247-  Serviços de estúdio fotográficos, cinematográficas, 
inclusive revelação, ampliação, copia e reprodução... 

5%  

248-  Serviços de gravação vídeo –tape.................. 5%  
249-  Serviços de pautação, encadernação, douração e 
execução de trabalhos similares.............................. 

5%  

250-  Serviços de tipografia, artes gráficas, rodogravuras e 
fotogravuras.............................. 

5%  

251-    Serviço de fotocópia e copias fotostáticas............. 5%  
252-  Serviços de copias heliográficas e oxálicas........ 5%  
253- Serviços de laboratórios e oficinas óticas.......... 5%  
254-  Serviços de reparação de aparelhos fotográficos, 
cinematográficos e óticos.............. 

5%  

255-  Serviços de copiaçao de documentos, plantas, e 
desenhos por outros processos que não os especificados... 

5%  

256-  Serviços de jogos de apostas e loterias............... 5% 150% 
257-  Serviços de jogos de brilhar e boliche............... 5% 150% 
258-  Serviços de jogos de víspora, bingo e baralho......... 5% 150% 
259-  Outros serviços de jogos não especificados........... 5% 150% 
260-  Serviços de distribuição de vídeo –tape (fitas)......... 5% 100% 
261-  Serviços de exploração de espetáculos teatrais e teatro. 3%  
262-  Serviços de exibição de filmes cinematográficos....   3%  
263-  Serviços de exploração de circos e parques de 
diversões............... 

5%  

264- Serviços de boate, night – club, clube, cabaré e dancing 5% 400% 
265-  Outros serviços relativos a diversão não especificados 5%  
266-  Serviços de exploração de aparelhos musicais de 
funcionamento automático e de maquinas automáticas em 
casas comerciais e de diversões.................. 

5%  

267-  Serviços de engarrafamento, engradamento e afins.... 5%  
268-  Serviços de estação de passageiros, embarques, 
desembarques e despachos.................. 

2%  

269-  Serviços funerários........................ 5%  
270  Outros serviços não especificados................... 5%  
271- Locação de automóveis.................. 5%  
 
 
Art. 99  A incidência do imposto e a sua cobrança independem: 

I- do resultado financeiro efetivo exercício da atividade; 
II- do cumprimento de quaisquer exigências legais que regulamentares relativas ao 

exercício da atividade, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
Art. 100  O imposto sobre o serviços será devido ao Município: 

I- no caso de construção civis, quando a obra se localizar dentro de seu território, ainda que 
o prestador tenha estabelecimento ou domicilio tributário fora dele; 

II- nos demais casos, quando o estabelecimento ou o domicilio tributário do prestador se 
localizar no território do município, ainda que o serviço seja prestado fora dele. 
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Art. 101  Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, assim entendido a pessoa física ou 
jurídica, co ou sem estabelecimento fixo que exerça, habitual ou temporariamente, individualmente 
ou com sociedade, qualquer das atividades previstas no artigo 98. 
 
Parágrafo Único  As empresas ou profissionais autônomos são solidariamente responsáveis pelo 
pagamento do imposto relativo aos serviços a eles prestados por terceiros, se não exigirem do 
prestador do serviço a comprovação da respectiva inscrição no cadastro de contribuinte da 
Prefeitura. 
 

 
SEÇÃO II 

DA BASE DE CALCULO E DA ALÍQUOTA 
 

Art. 102  a base de calculo do imposto é de acordo com a tabela do Artigo 98 deste Código. 
 
Art. 103  Nos casos de prestação de serviço a credito, sob qualquer modalidade, o imposto deve ser 
pago, de uma só vez, sobre o valor total da operação. 
 
Parágrafo Único  incluem-se na base do calculo do imposto os ônus relativos á concessão do 
credito, ainda que cobrados em separado. 
 
Art. 104  Na prestação de serviços a titulo gratuito, feita por contribuintes do imposto, este será 
calculado sobre o valor declarado pelo prestador de serviço nos documentos fiscais referentes á 
operação. 
 
§ 1°  O valor declarado pelo contribuinte não poderá se r inferior ao vigente no mercado local. 
 
§ 2°  No caso de declaração de valores notoriamente inferiores aos vigentes no mercado local, a 
Fazenda Municipal arbitrará a importância a se paga, sem prejuízo da comunicação das penalidades 
cabíveis. 
 
§ 3°  O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos casos de : 

I- inexistência de declaração nos documentos fiscais; 
II- não emissão dos documentos fiscais nas operações e titulo gratuito. 

 
Art. 105  O imposto será cobrado de acordo com a Tabela constante do Artigo 98 deste Código. 
 
§ 1°  Quando o contribuinte exercer mais de uma atividade tributável adotar-se-a para calculo do 
imposto o coeficiente ou a alíquota correspondente a atividade predominante, assim entendida, a 
critério da Administração e de acordo com a natureza das atividades: 

I- a que contribui em maior parte para a formação da receita bruta mensal; 
II- a que ocupa maior numero de pessoas; 
III- a que demanda maior prazo de execução. 

 
§ 2° Quando a atividade tributável for exercida  em estabelecimento distintos, o imposto será 
calculado e cobrado por estabelecimento. 
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§ 3°  Consideram-se estabelecimentos distintos, para efeitos do parágrafo anterior: 
I- os que, embora no mesmo local, ainda que com idênticas atividades, pertençam a 

diferentes pessoas físicas ou jurídicos; 
II- os que, embora pertecentes á mesma pessoa física ou jurídica, funcionem em locais 

diversos, não se considerando como tal 2 (dois) ou mais imóveis, contíguos e com 
comunicação interna, nem as varias salas ou pavimentos de um mesmo imóvel. 

 
§ 4°  Quando não puder ser conhecido o valor efetivo da receita bruta, ou ainda quando os registros 
relativos ao imposto não merecerem fé, o imposto será calculado sobre a receita bruta arbitrada, a 
qual não poderá em hipótese alguma,ser inferior ao total das seguintes parcelas: 

I- valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou aplicados no 
período; 

II- folha de salários pagos durante o período, adicionada de todos os rendimentos pagos no 
período inclusive honorários de diretores e retiradas de proprietários, sócios ou gerentes, 
bem como das respectivas obrigações trabalhistas e sociais. 

III- 1/120 (um cento e vinte) do valor do imóvel ou parte dele, e das maquinas e 
equipamentos utilizados na prestação de serviço, computados ao mês ou fração; 

IV- despesas com fornecimento de água, luz, telefone e demais encargos mensais 
obrigatórios do contribuinte. 

 
 
 

SEÇÃO III 
DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 106  Todas as pessoas físicas e jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, 
habitual ou temporário, individualmente ou em sociedade , qualquer das atividades relacionadas bo 
Artigo 98 ficam obrigadas á inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre serviços. 
 
Parágrafo Único  A inscrição no cadastro a que se refere este artigo será promovida pelo 
contribuinte ou responsável, na forma e nos prazos estipulados no regulamento. 
 
Art. 107  As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável no ato de sua inscrição ou da 
atualização dos dados cadastrais não implicam na sua aceitação pelo fisco, que poderá revê-las a 
qualquer época, independentemente de previa ressalva ou comunicação. 
 
Parágrafo Único  A inscrição, alteração ou retificação de oficio não eximem  o infrator das multas 
que couberem. 
 
Art.  108  A obrigatoriamente da inscrição entende-se ás pessoas físicas ou jurídicas imunes ou 
isentas do pagamento do imposto. 
 
Art. 109  A inscrição deverá operar-se antes do inicio das atividades do prestador do serviços. 
 
Art. 110  O contribuinte é obrigado a comunicar a cessação da atividade, no prazo e na forma do 
regulamento. 
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Parágrafo Único  A anotação de cessação da atividade não implica na quitação ou dispensa de 
pagamento de qualquer débitos existentes, ainda que venham a ser apurados posteriormente á 
declaração do contribuinte. 
 
Art. 111  Os estabelecimentos gráficos somente podem confeccionar os documentos fiscais 
mediante previa autorização do órgão competente da Prefeitura Municipal. 
 
§ 1°  A autorização será concedida por solicitação do estabelecimento gráfico mediante 
preenchimento da “Autorização para Impressão de Documentos Fiscais”. 
 
§ 2° O disposto neste Artigo aplica-se também aos contribuintes que confeccionarem seus próprios 
impressos para fins fiscais.  
 

 
SEÇÃO IV 

DO LANÇAMENTO 
 

Art. 112  O lançamento do imposto far-se-á anualmente ou mensalmente pelo órgão fazendário, 
com relação ás atividades relacionadas no artigo 98 deste Código. 
 

 
SEÇÃO V 

DA ARRECADAÇÃO 
 

Art. 113  O INSS será recolhido, mensalmente, aos cofres, da Prefeitura Municipal, mediante o 
preenchimento de guias especiais, independentemente de qualquer aviso ou notificação, até o 10° 
(décimo) dia útil do mês subseqüente ao vencimento ou, anualmente para os contribuintes que 
optarem pelo pagamento da alíquota á base de calculo fixo. 
 
Parágrafo Único  Nos casos de diversões publicas, se o prestador do serviço não tiver 
estabelecimento fixo e permanente no Município, o INSS deve ser recolhido diariamente dentro das 
24 horas seguintes ao encerramento das atividades do dia anterior. 
 
Art. 114  A falta de pagamento ou a diferença do INSS apurado em levantamento fiscal, constarão 
de auto de infração e serão recolhidas dentro do prazo de 15 (quinze) dias contínuos contados da 
data do recolhimento da respectiva notificação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
Art. 115  Os autos de infração, lavrados nos casos de falta de pagamento total ou parcial do tributo, 
devem mancionar, com exatidão, o fato gerador do imposto sobre serviços, emunerado o item da 
lista de Serviços do Artigo 98 deste Código, indicar o montante do tributo devido, identificar o 
contribuinte e propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
 

SEÇÃO VI 
DAS PENALIDADES 
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Art. 116  Ao contribuinte que não cumprir o disposto no Art. 106 e seu parágrafo único deste 
Código, será imposta uma multa equivalente a 50% (cincoenta por cento) do valor de suas 
atividades até a data da regularização da inscrição voluntária ou de oficio. 
 
Art. 117  Aos demais contribuintes a que se refere a tabela ao Artigo 98, será imposta multa 
equivalente a 50% (cincoenta por cento) do valor do ISS até a data da regularização cadastral. 
 

 
SEÇÃO VII 

DA RESPONSABILIDADE  TRIBUTARIA 
 

Art.  118  A pessoa física ou jurídica de direito  privado que adquirente de outra, por qualquer titulo, 
estabelecimento profissional de prestação de serviços e continuar a exploração do negocio sob a 
mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, é responsável pelo imposto sobre 
serviços de qualquer natureza do estabelecimento adquirido, devido até a data do ato: 

a) integralmente se o alienante cessar a exploração da atividade; 
b) subsidiariamente com a alienante, se esta prosseguir na exploração ou iniciar, 

dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade do mesmo ou 
de outro ramo de prestação de serviços. 

 
Parágrafo Único  O disposto neste Artigo aplica-se aos caos de extinção de pessoas jurídicas de 
direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente, ou seu espolio sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 
 
Art. 119  A pessoa jurídica de direito privado que resulta da fusão transformação ou incorporação 
de outra ou em outra, é responsável pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza devido pelas 
pessoas jurídicas fundidas, transformadas ou incorporadas até a data dos atos de fusão, 
transformação ou incorporação. 
 

 
SEÇÃO VIII 

DA SUSPENSÃO, DA EXTINÇÃO E DA EXCLUSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO 
 

Art.  120  Aplicam-se ao imposto serviços de qualquer natureza as disposições dos Artigos 38, 39, 
40, 41, 42, 45, 47, 48 e 49 deste Código. 
 
Parágrafo Único  Também extingue o credito do imposto sobre serviço de qualquer natureza a 
homologação do lançamento, nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1° e 4°, do 
Código Tributário Nacional. 
 

SEÇÃO IX 
DA RECLAMAÇÃO E DO RECURSO 

 
Art. 121  P contribuinte ou responsável poderá reclamar contra o lançamento do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza, dentro o prazo de 20 dias contínuos, contados da data da entrega do 
aviso de lançamento ou do auto de infração e respectiva notificação no seu domicilio tributário. 
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Parágrafo Único  Considera-se domicilio tributário, para efeitos do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza, o local do estabelecimento prestador do serviço ou, na falta de estabelecimento, 
o local do domicilio do prestador, salvo nos casos de construção civil em que será considerado 
domicilio tributário do contribuinte ou do responsável o local onde se efetuar a prestação de serviço. 
 
Art. 122  O prazo para apresentação de recurso á instancia administrativa superior é de 20 dias 
contínuos, contados da data de sua intimação ao contribuinte ou ao responsável. 
 
Art. 123  A reclamação e o recurso tem efeito suspensivo da exigibilidade do credito do imposto 
sobre serviços de qualquer natureza e serão julgados no prazo de 30 dias contínuos, contados da 
data de sua apresentação ou imposição. 
 
Art. 124  A interposição de medidas judiciais por parte do contribuinte não tem efeito suspensivo da 
exigibilidade do credito do imposto sobre serviços de qualquer natureza, salvo se o contribuinte ou 
o responsável fizer o deposito prévio do montante integral do imposto, na forma prevista no inciso 
II, do Artigo 38. 
 
Parágrafo Único  Se a Fazenda Municipal não for citada para responder aos termos da medida 
judicial proposta pelo contribuinte no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data do deposito a 
que se refere este artigo, a importância depositada será convertida em renda, extinguindo-se, em 
conseqüência o credito tributário. 
 
 

TITULO III 
DAS TAXAS 

 
CAPITULO I 

DAS TAXAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 
ADMINISTRATIVA 

 
SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE 
 

Art. 125  As taxas de licença tem como fato gerador o exercício regular do poder de policia 
administrativa do município, mediante a realização de deligencias, exames, inspeções, vistorias e 
outros atos administrativos. 
 
§ 1° Considera-se exercício de poder da policia a atividade da Administração Publica que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou a abstenção de fato, em 
razão de interesse publico concernente a segurança, á higiene, á ordem, dos costumes, á 
tranqüilidade publica ou respeito á propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
 
§ 2°  O poder da policia administrativa será exercida em relação a quaisquer atividades ou atos, 
lucrativos ou não, nos limites da competência do Município, dependentes, nos termos do Código, de 
previa licença da Prefeitura. 
 
Art. 126  As taxas de licença serão devidas para: 
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I- localização e fiscalização de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, 
de prestação de serviços e outros estabelecimentos destinados, por pessoas físicas ou 
jurídicas, ao exercício de profissões ou atividades; 

II- publicidade; 
III- execução de Obras. 

 
Art. 127  O contribuinte das taxas de licença é a pessoa jurídica ou a pessoa física interessada no 
exercício de atividades ou na pratica de atos sujeitos ao poder de policia administrativa do 
Município, nos termos de Artigo anterior deste Código. 
 
 

SEÇÃO II 
DA BASE DE CALCULO E DA ALÍQUOTA 

 
Art. 128  As taxas de licença serão calculadas de acordo com as tabelas em anexos n° I, II e III 
deste Código com aplicação das alíquotas indicadas naquelas tabelas. 
 
 

SEÇÃO III 
DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 129  Ao requerer a licença o contribuinte fornecerá á Prefeitura os elementos e informações 
necessárias á sua inscrição no cadastro fiscal. 
 

SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO 

 
Art. 130  As taxas de licença podem ser lançadas isoladamente, ou em conjunto com outros tributos, 
mas nos avisos- recebidos constarão, obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e os 
respectivos valores. 
 

SEÇÃO V 
DA ARRECADAÇÃO 

 
Art. 131  As taxas de licença serão arrecadadas antes do inicio das atividades ou da pratica dos atos 
sujeitos ao poder de policia administrativa do município mediante guia oficial preenchido pelo 
contribuinte, observando-se os prazos estabelecimentos neste Código. 
 
 

SEÇÃO VI 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 132  O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos sujeitos ao 
poder de policia do Município e dependentes de previa licença, sem autorização da Prefeitura e sem 
o pagamento da respectiva taxa de licença, ficará sujeito á multa equivalente a 20% (vinte por 
cento) do valor da taxa corrigida, a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) do valor da 
taxa corrigida, á cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária 
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calculada mediante a aplicação dos coeficientes aprovados pelo Governo Federal, para atualização 
do valor dos créditos tributários, inscrevendo-se o credito da Fazenda Municipal imediatamente, 
para a execução  judicial, que se fará com a certidão de divida ativa correspondente ao credito 
inscrito, sem prejuízo de outras cominações cabíveis e estabelecidas em lei. 
 
Parágrafo Único  Ao contribuinte reincidente será imposta a multa equivalente a 50% (cincoenta 
por cento) do valor da taxa devida, com as demais cominações deste Artigo. 
 
 

SEÇÃO VII 
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 

 
Art. 133  Aplicam-se ás taxas de licença, quando cabíveis, as disposições sobre responsabilidade 
tributaria, constante dos Artigos 37, 119 e 120 deste Código. 
 

 
SEÇÃO VIII 

DA SUSPENSÃO, DA EXTINÇÃO E DA EXCLUSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO 
 

Art. 134  Aplicam-se ás taxas de licença as disposições dos Artigos 38, 39, 40, 41, 42, 48 e 49 deste 
Código. 
 
Art. 135  As isenções de taxas de licença só podem ser concedidas por lei especial, fundamentada 
em interesse publico justificado. 
 
Parágrafo Único  Quando concedidas, as isenções não impedem a Prefeitura de exercer o Poder de 
policia administrativa, como dispõe o Artigo 33 deste Código. 
 

 
SEÇÃO IX 

DA RECLAMAÇÃO E DO RECURSO 
 

Art. 138  O contribuinte ou o responsável poderá reclamar contra o lançamento de oficio, das taxas 
de licença, dentro do prazo de 20 dias contínuos, contados da data da entrega do aviso de 
lançamento ou do auto de infração e respectiva notificação , no seu domicilio tributário. 
 
§ 1°  Considera-se domicilio tributário, para efeitos das taxas de licença: 

I- o local da residência do contribuinte ou o centro habitual de sua atividade, tratando-se de 
pessoa física; 

II- o local de sede do contribuinte ou o local do estabelecimento, tratando-se de pessoa 
jurídica. 

 
§  2°  Considera-se domicilio tributário da pessoa jurídica de direito publico qualquer das suas 
repartições no território do Município. 
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Art. 137  A reclamação e o recursos á instancia administrativa superior é de 20 dias contínuos, 
contados da data da publicação da decisão, em resumo, ou da data de sua intimação ao contribuinte 
ou ao responsável. 
 
Art. 138  A reclamação e o recurso tem efeito suspensivo de exigibilidade do credito das taxas de 
licença e serão  julgados no prazo de 30 dias corridos, contados da data da sua apresentação ou 
interposição. 
 
Art. 139  A interposição de medidas judiciais por parte do contribuinte não tem efeito suspensivo da 
exigibilidade do credito das Taxas de Licença, salvo se o contribuinte ou o responsável fizer o 
deposito prévio do montante integral da taxa, na forma prevista no inciso II do Artigo 38. 
 
Parágrafo Único  Se a Fazenda Municipal, não for cotada para responder aos termos da medida 
judicial proposta pelo contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data do deposito a 
que se refere este Artigo, a importância depositada será convertida em renda, extinguindo-se, em 
conseqüência o credito tributário. 
 

SEÇÃO X 
DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. 

 
Art. 140  Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique á produção agropecuária,á industria, ao 
comercio, a operações financeiras, a prestação de serviços, ou a atividades similares, só poderão 
instalar-se e iniciar suas atividades, em  caráter permanente ou temporário, mediante previa licença 
da Prefeitura e pagamento da taxa de licença para localização e fiscalização de funcionamento.  
 
§ 1°  Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos descontínuos do 
ano, especialmente durante as festividades ou comemorações, em instalações precárias ou 
removíveis, como balcões, barracas, mesas e similares, assim como em veículos. 
 
§ 2°  A taxa de licença para localização e fiscalização de funcionamento também é devida pelos 
depósitos fechados destinados á guarda de mercadorias. 
 
Art. 141  Os contribuintes sujeitos ao poder de policia administrativa do Município, para localizar-
se, pagarão a taxa de licença para localização e fiscalização de funcionamento, antes do inicio de 
suas atividades, com a aplicação das suas alíquotas indicadas na Tabela I, anexa a este Código. 
 
Parágrafo Único  Nos exercícios subseqüentes ao do inicio de suas atividades, os contribuintes a 
que se refere este Artigo pagarão anualmente, em janeiro, a taxa de licença para localização e 
fiscalização de funcionamento com a aplicação apenas da alíquota correspondente a fiscalização de 
funcionamento indicada na Tabela I anexa a este Código, se efetivamente realizar-se a fiscalização 
em seu estabelecimento. 
 
Art. 142   Os contribuintes que não estejam sujeitos ao poder de policia administrativa do 
Município, para manter suas atividades, pagarão a taxa de licença para localização e fiscalização de 
funcionamento, uma só vez, antes do inicio de suas atividades, com a aplicação apenas da alíquota 
correspondente á localização, indicada na Tabela I, anexa a este Código. 
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Art. 143  A licença será concedida desde que as condições de localização, higiene e segurança do 
estabelecimento sejam adequadas á espécie de atividade a ser exercida, conforme a legislação 
aplicável, sem prejuízo da ordem e tranqüilidade publica. 
 
Art. 144  A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a qualquer 
tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimarem a concessão de licença, ou 
quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as 
determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento. 
 
Art. 145  A modificação das características do estabelecimento ou a mudança da atividade nele 
exercida, obrigará o contribuinte a requerer nova licença e a pagar a taxa de licença para localização 
e fiscalização de funcionamento. 
 
Art. 146  Nos casos de atividades múltiplas exercidas no mesmo estacionamento, a taxa de licença 
para localização e fiscalização de funcionamento será calculada e paga levando-se em consideração 
a atividade sujeita ao maior ônus fiscal. 
 
Art. 147  A taxa de licença para localização e fiscalização de funcionamento é devida de acordo 
com a Tabela n° I anexa a este Código, e com os períodos nela indicados, devendo ser lançada e 
arrecadada aplicando-se, quando cabíveis as disposições das seções I a IX, do Capitulo I, Titulo III, 
deste Código. 
 
Art. 148  Lei especial poderá conceder isenção da taxa de licença para localização e fiscalização de 
funcionamento quando o contribuinte exerça atividade ambulante e seja cego, mutilado ou portador 
de deficiência física. 
 
Parágrafo Único  Considera-se atividade ambulante a que é exercida sem estabelecimento, 
instalação ou localização fixa. 
 
Art. 149  Lei especial também poderá conceder isenção aos vendedores ambulantes de livros, 
jornais, revistas e objetos de arte popular produzidos pelo próprio contribuinte. 
 

 
SEÇÃO XI 

DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE 
 

Art. 150  A exploração ou utilização de meios de publicidade em vias ou logradouros públicos, ou 
em locais acessíveis ao publico, com ou sem cobrança de ingressos é sujeito á previa licença da 
Prefeitura e ao pagamento da taxa de licença para publicidade. 
 
§ 1°  A taxa de licença para publicidade é devida pelo contribuinte que tenha interesse em 
publicidade própria ou em terceiros. 
 
§ 2°    Os termos publicidade, anuncio, propaganda e divulgação as equivalentes, para os efeitos de 
incidência da taxa de licença para publicidade. 
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§ 3°  É irrelevante, para efeitos tributários, o meio ou a forma utilizados pelo contribuinte para 
transmitir a publicidade: Tecido, plástico, papel, cartolina, papelão, madeira, pintura, metal, vidro 
ou acrílico, com ou sem iluminação artificial de qualquer natureza, rótulos, selos, adesivos, placas 
ou faixas e similares. 
 
Art. 151  O pedido de licença deve ser instituído coma descrição detalhada do meio e da forma de 
publicidade que serão utilizados, sua localização e demais características essenciais. 
 
Parágrafo Único   Se o local em que será afixada a publicidade não for de propriedade do 
contribuinte, este deve juntar ao pedido a autorização do proprietário. 
 
Art. 152  A taxa de licença para publicidade será arrecadada nos seguintes prazos de recolhimento: 

I- as iniciais: no ato da concessão da licença; 
II- as posteriores: 

a) quando anuais: ate o ultimo dia útil de janeiro de cada exercício; 
b) quando mensais: até o dia 10 (dez) de cada mês; 
c) quando diárias: no ato do pedido. 

 
Art. 153  A publicidade deve ser mantida em bom estado de conservação e em perfeitas condições 
de segurança, sob pena de multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da taxa de licença 
para publicidade e cassação da licença. 
 
Art. 154  São isentas da taxa de licença para publicidade se o seu conteúdo não tiver caráter 
publicitário: 

I- tabuletas indicativas de sítios, granjas, chácaras, fazendas e similares; 
II- tabuletas indicativas de hospitais, casas de saúde, ambulatórios e pronto –socorros; 
III- placas colocadas nos vestíbulos de edifícios, nas portas de consultórios, de escritórios e 

de residências, identificando profissionais liberais, sob a condição de que contenham 
apenas o nome e a profissão do interessado e não tenha dimensões superiores a 40cm x 
15cm. 

 
Art. 155  A taxa de licença para publicidade é devida de acordo com a Tabela II deste Código, e 
com os períodos nela indicados, devendo ser lançada e arrecadada aplicando-se quando cabíveis as 
disposições das Seções I a IX do Capitulo I, do Titulo III, deste Código. 
 

 
SEÇÃO XII 

DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 

Art. 156  A construção, reconstrução, reforma, reparo, acréscimo ou demolição de edifícios, casas, 
edícula ou muros, assim como o arruamento ou o loteamento de terrenos e quaisquer obras em 
imóveis, são sujeitas á previa licença da Prefeitura e ao pagamento da taxa de licença para execução 
de obras. 
 
Art. 157  A licença só será concedida mediante prévio exame e aprovação das plantas ou projetos 
das obras, na forma da Legislação urbanística aplicável. 
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Art. 158  A licença terá período de validade fixado de acordo com a natureza, extensão e 
complexidade da obra. 
 
Art. 159  A taxa de licença para execução de obras é devida de acordo com a Tabela III, anexa a 
este Código, devendo ser  lançada e arrecadada aplicando-se quando cabíveis, as disposições das 
seções I a IX do Capitulo I, do Titulo III, deste Código. 
 
Art. 160 São isentas da taxa de licença para Execução de Obras: 

I- as obras realizadas em moveis e propriedade de União do Estado e de suas Autarquias e 
Fundações. 

II- A construção de muros de arrimo ou de  muralhas de sustentação, quando no 
alinhamento da via publica, assim como de passeios, quando  do tipo aprovado pela 
Prefeitura. 

III- a limpeza ou pintura, externa ou interna, de edifícios, casas, muros ou grades; 
IV- a construção de reservatórios de qualquer natureza, para a guarda de materiasi de obras 

já licenciados. 
 
 

CAPITULO II 
DAS TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
SEÇÃO I 

DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 
 

Art. 161  A taxa de limpeza publica tem como fato gerador a utilização efetiva, ou a possibilidade 
de utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de limpeza das vias e logradouros públicos 
ou particulares. 
 
Parágrafo Único  Considera-se serviço de limpeza: 

I- a coleta e remoção do lixo domiciliar; 
II- a varrição, a lavagem e a capinação das vias e logradouros; 
III- a limpeza de córregos, bueiros galerias pluviais. 

 
Art. 162  O contribuinte da taxa de limpeza é proprietário o titular do domínio útil ou o possuidor, a 
qualquer titulo de imóveis situados em locais em que a Prefeitura mantenha, com a regularidade 
necessária quaisquer dos serviços aos quais se refere o parágrafo único do artigo anterior. 
 
Art. 163  A taxa de limpeza publica tem como base de calculo o custeio do serviço utilizado pelo 
contribuinte ou colocado á sua disposição. 
 
Art. 164  O calculo da taxa de limpeza publica será feita considerando-se a extenção da testada do 
imóvel, a qual se aplicará, por metro ou fração a alíquota de  1% (um por cento) do “Valor de 
Referencia Fiscal” definido no Artigo 199 deste Código. 
 
Parágrafo Único  A taxa de limpeza publica será acrescida: 
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I- de 0,40 (zero virgula quarenta por cento) do seu valor quando o imóvel for utilizado, em 
parte ou em sua totalidade, para atividades comerciais, industriais ou de prestação de 
serviço, desde que não incluídas no item II deste parágrafo; 

II- de 0,50 (zero virgula cincoenta por cento) do seu valor, quando o imóvel estiver 
ocupado, em parte ou em sua totalidade por hotel, pensão, padaria, confeitaria, bar, 
restaurante, cantina, mercenária, açougue, casa de carnes, peixaria, cinema e outras casas 
de diversões publicas, clubes, garage e posto de serviços de veículos. 

 
Art. 165  O contribuinte fornecerá á Prefeitura os elementos e informações necessários á sua 
inscrição no Cadastro Fiscal. 
 
Art. 166  A taxa de limpeza publica pode ser lançada isoladamente, ou em conjunto com outros 
tributos, mas dos avisos/recibos constarão, obrigatoriamente, os elementos distintos de cada tributo 
e os respectivos valores. 
 
 Art. 167  O pagamento da taxa de limpeza publica será feito nos vencimentos e o locais indicados 
nos avisos/recibos. 
 
Art. 168  A falta de pagamento da taxa de limpeza publica, nos vencimentos fixados nos avisos de 
lançamento, sujeitará ao contribuinte á multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da taxa 
corrigida á cobrança de juros moratórios á razão de 1% (um por cento) e a correção monetária 
calculada mediante a aplicação dos coeficientes aprovados  pelo Governo Federal, para a 
atualização dos valor dos créditos tributários, inscrevendo-se o credito da Fazenda Municipal, 
imediatamente após o seu vencimento, para a execução judicial, que se fará com a certidão da 
divida ativa correspondente ao credito inscrito. 
 
Art. 169  A inscrição do credito da Fazenda Municipal far-se-á com as cautelas do Artigo 202 do 
Código Tributário Nacional. 
 
Art. 170  Aplicam-se á taxa de limpeza publica as disposições sobre responsabilidade tributaria 
constantes dos Artigos 37, 119 e 120 deste Código. 
 
Art. 171  Aplicam-se á Taxa de limpeza publica as disposições sobre a suspensão extinção e 
exclusão do credito tributário, constantes dos Artigos 38, 39, 40, 41, 42, 48 e 49 deste Código. 
 
Art. 172  As isenções da taxa de limpeza publica só podem ser concedidas por lei especial, 
fundamentada em interesse publico justificado. 
 
Art. 173  O contribuinte ou o responsável pela taxa de limpeza publica poderá apresentar a 
reclamação e o recurso previstos nos Artigos 50 e 51 deste Código, observando-se o disposto nos 
Artigos 52 e 53. 
 
Art. 174  As remoções especiais de lixo ou entulhos, que excedam quantidade máxima fixada pelo 
Executivo serão feitas mediante o pagamento de preço publico. 
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SEÇÃO II 
DAS TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 

 
Art. 175  A taxa de conservação de logradouros públicos como fato gerador a utilização, pelo 
contribuinte, de serviços municipais de conservação de ruas, praças, jardins, parques, caminhos, 
avenidas e outras vias e logradouros públicos, dotados, pelo menos, de um dos seguintes 
melhoramentos: 

I- pavimentações de qualquer tipo; 
II-  guias e sargetas; 
III- guias. 

 
Art. 176 O contribuinte da taxa de conservação de logradouros públicos é proprietário, o titular do 
domicilio útil ou o possuidor a qualquer titulo de imóvel, edificados ou não, situados em locais 
beneficiados, direta ou indiretamente, pelos serviços de conservação a que se refere o artigo 
anterior. 
 
Art. 177  A taxa de conservação de logradouros públicos tem como base de calculo o custeio dos 
serviços de conservação mantidas pela Prefeitura. 
 
Art. 178  O calculo da taxa de conservação de logradouros será feito considerando-se a soma de 
metros lineares públicos, a aplicando-se, por metro linear ou fração, alíquota de 0,80% (zero virgula 
oitenta por cento) do valor de Referencia Fiscal (VRF) definido no Artigo 199 deste Código. 
 
Art. 179  O contribuinte fornecerá á Prefeitura os elementos e informações necessários á usa 
inscrição no cadastro fiscal. 
 
Art. 180  O pagamento da taxa de conservação de logradouros públicos podem ser lançada 
isoladamente, ou em conjunto com outros tributos, mas dos avisos/recebidos, constarão, 
obrigatoriamente, os elementos distintos de cada tributo e os respectivos valores. 
 
Art. 181  O pagamento da taxa de conservação de logradouros públicos será feito nos vencimentos e 
locais indicados nos aviso/recibos. 
 
Art. 182  A falta de pagamento da taxa de conservação de logradouros públicos, nos vencimentos 
fixados nos avisos de lançamentos sujeitará o contribuinte a multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da taxa corrigida, á cobrança, de juros moratórios á razão de 1% (um por cento) ao mês e á 
correção monetária calculada mediante a aplicação dos coeficientes aprovados pelo Governo 
Federal  , para atualização do valor dos créditos tributários, inscrevendo-se o credito na Fazenda 
Municipal, imediatamente após seu vencimento, para execução judicial, que se fará com a certidão 
de divida ativa correspondente ao credito inscrito. 
 
Art. 183  A inscrição do credito na Fazenda Municipal será feita com as cautelas do Artigo 202 do 
Código Tributário Nacional. 
 
Art. 184  Aplicam-se a taxa de conservação de logradouros públicos as disposições sobre 
responsabilidade tributaria constantes nos artigos 37,119 e 120 deste Código. 
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Art. 185  Aplicam-se á taxa de conservação de logradouros públicos as disposições sobre 
suspensão, extinção e exclusão do credito tributário, constantes dos artigos 38, 39, 40, 41, 42, 48 e 
49 deste Código. 
 
Art. 186  As isenções da taxa de conservação de logradouros públicos só podem ser concedidas por 
lei especial, fundamentada em interesse publico justificado. 
 
Art. 187  O contribuinte ou o responsável pela taxa de conservação de logradouros públicos poderá 
apresentar a reclamação e o recurso previstos nos artigos 50 e 51 deste Código, observando-se o 
disposto nos artigos 52 e 53. 
 

SEÇÃO III 
DAS TAXAS DE EXPEDIENTE 

 
Art. 188 As taxas de expediente serão calculadas de acordo com a Tabela IV deste Código, com 
aplicação das alíquotas indicadas naquela tabela. 
 
Art. 189  A taxa de expediente pode ser lançada isoladamente ou em conjunto com outros tributos, 
mas dos avisos;recibos constarão obrigatoriamente, os elementos distintos de cada tributo e os 
respectivos valores. 
 
Art. 190  O pagamento da taxa de expediente será feito nos vencimentos e locais indicados nos 
avisos/recibos. 
 

SEÇÃO IV 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 
Art. 191  A contribuição de melhoria é instituída para fazer face aos custos de obras publicas 
municipais, tendo como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel 
beneficiado. 
 
Art. 192 A contribuição de melhoria será devida nos termos da lei especifica que observará os 
seguintes requisitos mínimos: 

I- publicação previa dos seguintes elementos: 
a) memorial descritivo do projeto; 
b) orçamento do custo da obra; 
c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de 

melhoria; 
d) delimitação da área de influencia, (zona beneficiada); 
e) calculo de  distribuição dos custos do empreendimento para toda a zona ou para cada 

uma das áreas diferenciadas, nela contida; 
II- fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para a impugnação, pelos interessados, de 

qualquer dos elementos referidos no inciso anterior; 
III- regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a 

que se refere o inciso anterior sem prejuízo de sua apreciação judicial; 
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§ 1°  A contribuição de melhoria relativa a cada imóvel será determinada pelo relatório do custo da 
obra a que se refere a alínea “C” do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada. 
 
§ 2°  Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da 
contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o 
respectivo calculo. 
 

 
TITULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 193  Os juros moratórios serão cobrados a partir do mês imediato ao vencimento do tributo, 
considerando-se como mês completo qualquer fração desse período de tempo. 
 
Art. 194  Se em litígio fiscal a decisão administrativa ou a judicial for favorável á Fazenda 
Municipal, não será aplicada a correção monetária sobra quantia que tenha sido depositada pelo 
contribuinte, na repartição arrecadadora, para discussão da exigência fiscal. 
 
Parágrafo Único  Proferida a decisão administrativa definitiva ou ocorrendo o transito em julgado 
da decisão judicial, uma ou outra favorável ao contribuinte, a Fazenda Municipal é obrigada a 
restituir-lhe a quantia depositada nos termos deste artigo, no prazo de 90 (noventa) dias contínuos, 
contados da data em que se tornar definitiva ou irrecorrível a decisão. 
 
Art. 195  Os prazos fixados neste Código serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do 
inicio e excluindo-se o dia do vencimento. 
 
Art. 196  Os prazos somente se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em 
que tenha curso o processo ou deva ser praticado o ato. 
 
Art. 197  As certidões negativas serão expediedas nos termos em que tenham sido requeridas e, 
serão fornecidas dentro do prazo de 10(dez) dias da data de entrada do requerimento da Prefeitura. 
 
Da nova redação ao artigo 197 desta Lei, na lei n° 018/98 de 15 de abril de 1998. 
 
Art. 198  Serão desprezadas nos cálculos de qualquer tributo as frações de CR$ 1,00 (um cruzeiro). 
 
Art. 199  Fica estabelecido como Valor de Referencia Fiscal, (VRF), para o calculo das obrigações 
pecuniárias previstas neste Código, a importância de CR$ 200,00 (Duzentos cruzeiros reais), 
reajustados mensalmente pelo IGPM, ou outro índice que venha a substitui-lo. 
 
Da nova redação ao artigo 199 desta lei, na lei n° 018/98 de 15 de abril de 1998. 
 
Art. 200  Este Código entrará em vigor á partir de 1° de janeiro de 1994, data em que ficará 
revogada a Lei Complementar n° 004/93 de 09 de janeiro de 1993, que adotou para o Município de 
Vargem Bonita o Código Tributário do Município de Catanduvas. 
 

Vargem Bonita, 14 de outubro de 1993. 
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BALDUINO RADAVELLI 

Prefeito Municipal 
 
  
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
 
Percentuais a serem cobrados sobre o Valor de Referencia Fiscal (Art. 199) 
 

DESCRIMINAÇÃO Localização Fiscalização de 
Funcionamento 

1 INDUSTRIA: 
a) até 10 empregados 
b)de 11 a 20 empregados 
c)de 21 a 50 empregados 
d)de 51 a 100 empregados 
e)acima de 100 empregados 
 
2 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: 

a) até 10 empregados 
b) de 11 a 20 empregados 
c) de 21 a 50 empregados 
d) acima de 50 empregados 

 
3 COMERCIO: 

I- Venda de gêneros alimentícios em geral 
(empórios, mercenárias, supermercados e 
congêneres); 
a) sem venda de bebidas alcoólicas a varejo 
b) com venda de bebidas alcoólicas a varejo 

II- bares e restaurantes 
III- quaisquer outros ramos de atividades 

comerciais  
 
4 ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CREDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, DE 
SEGUROS, DECAPITALIZAÇÃO E SIMILARES  
 
5 HOTÉIS, MOTÉIS, PENSÕES E SIMILARES  
 
6 DIVERSÕES PUBLICAS: 

I- bailes e festas 
II- cinemas e teatros 
III- restaurantes dançantes, boites e similares 
IV- bilhares e quaisquer outros jogos de mesa 
V- boliches – por pistas 
VI- tiro ao alvo 

 
50% 
75% 
100% 
300% 
1000% 
 
 
50% 
75% 
100% 
300% 
 
 
 
 
 
100% 
150% 
100% 
100% 
 
 
 
 
1000% 
 
300% 
 
 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

 
50% 
75% 
100% 
300% 
1000% 
 
 
50% 
75% 
100% 
300% 
 
 
 
 
 
100% 
150% 
100% 
100% 
 
 
 
 
1000% 
 
300% 
 
 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 



 

Rua Coronel Vitório, 966 * Fone (49) 548-3000 * CEP 89.675-000 * Vargem Bonita – SC 
 

CNPJ 95.996.187/0001-31  * e-mail: pmvargem.bonita@uol.com.br 

Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

VII- esposições, feiras e quermesses 
VIII- circos e parques de diversões 
IX- competições esportivas 
X- quaisquer espetáculos ou diversões não 

incluídas nos itens anteriores 
 
7 PROFISSIONAIS LIBERAIS SEM RELAÇÃO DE 
EMPREGO: 
 
8 REPRESENTANTES COMERCIAIS: 

a) autônomos, corretores, despachantes, 
agentes e prepostos em geral, e outros 
profissionais autônomos 

 
9 ARMAZÉNS GERAL, FRIGORÍFICOS, SILOS, 
GUARDA – MOVEIS: 
 
10 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 
 
11 ESTÚDIOS CINEMATOGRÁFICOS, 
FOTOGRÁFICOS E DE GRAVAÇÃO: 
 
12 CASAS DE LOTERIAS 
 
13 OFICINAS DE CONSERTOS EM GERAL 
 
14 POSTOS DE SERVIÇO PARA VEÍCULOS, DE 
DEPÓSITOS E INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E 
SIMILARES 
 
15 TINTURARIAS E LAVANDERIAS 
 
16 SALÕES DE ENGRAXATES 
 
17BARBEARIAS, SALÕES DE BELEZA, 
ESTABELECIMENTOS E BANHO, DUCHAS, 
MASSAGENS, GINÁSTICAS E CONGÊNERES: 

 
18 ENSINO DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA 
 
19 LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS: 
 
20 HOSPITAIS SANATÓRIOS, AMBULATÓRIOS, 
PRONTOS –SOCORROS, CASAS DE SAÚDE E 
CONGÊNERES: 
 
21AMBULANTES E FEIRANTES: 

50% 
50% 
50% 
50% 
 
 
150% 
 
 
 
 
50% 
 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
50% 
 
50% 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
50% 
 
50% 
 
 
 
50% 
 
50% 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
 

50% 
50% 
50% 
50% 
 
 
150% 
 
 
 
 
50% 
 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
50% 
 
50% 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
50% 
 
50% 
 
 
 
50% 
 
50% 
 
100% 
 
 
100% 
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I- venda de produtos alimentícios em geral 
II- venda de produtos de limpeza e higiene 
III- venda de outros produtos 

Ficam alterada o item 21 desta tabela na Lei 
Complementar n° 16/97 de 24 de novembro de 1997. 
22 QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES 
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, AGROPECUÁRIAS E 
FINANCEIRAS, NÃO INCLUÍDAS NESTA TABELA, 
ASSIM COMO QUAISQUER ESTABELECIEMNTO 
DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE DE 
MODO PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, 
PRESTEM OS SERVIÇOS OU EXERÇAM AS 
ATIVIDADES CONSTANTES DA LISTA DE 
SERVIÇO DO ARTIGO 100 DESTE CÓDIGO NÃO 
INCLUÍDAS NESTA TABELA: 
 

50% 
50% 
50% 
 
100% 
 

50% 
50% 
50% 
 
100% 
 
 
 

 
TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE 
 
Percentuais a serem cobrados sobre o Valor de Referencia Fiscal (Art. 199) 
 

PERÍODO DESCRIMINAÇÃO 
Dia Mês Ano 

ALÍQUOTA

1 Publicidade relativa a atividade exercida no local, 
afixada na parte externa ou interna de estabelecimento 
industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de 
serviços e outros –qualquer espécie ou quantidade 
 
2 Publicidade de terceiros, afixada na parte externa ou 
interna de estabelecimentos industriais, comerciais, 
agropecuários, de prestação de serviços e outros 0- 
qualquer espécie ou quantidade, por interessado na 
publicidade...................... 
 
3 Publicidade: 

I- no interior de veículos de uso publico não 
destinado a publicidade como ramo de 
negocio.............. 

II- em veículos destinados a qualquer 
modalidade de publicidade, sonora ou escrita, 
na parte externa..................... 

III- em cinemas, teatros, circos e similares.....  
IV- em vitrines, stands, vestíbulos e outras 

dependências de estabelecimentos comerciais, 
industriais, de prestação de serviços e outros 
para divulgação de produtos ou serviços 
estranhos ao ramo de atividade do 

 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
3 

 
 
 
50 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
50 
 
 
50 
 
50 
 
 
 
 
50 

 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
100 
 
 
 
 
100 

 
 
 
% 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
% 
 
 
% 
 
% 
 
 
 
 
% 
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contribuinte........................... 
 
4 Publicidade em placas, painéis, cartazes, letreiros, 
tabuletas, faixas e similares, colocados em terrenos, 
tapumes, andaimes, muros, telhados, paredes, terraços, 
jardins, cadeiras, bancos, toldos, mesas, campos de 
esportes clubes, associações, qualquer que seja o sistema 
de colocação, desde que visíveis de qualquer vias ou 
logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e 
caminhos municipais, estaduais ou federais................ 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
% 

 
 
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
 
Percentuais a serem cobrados sobre o Valor de Referencia Fiscal (Art. 199) 
 

DESCRIMINAÇÃO Alíquota 
1 Construção de: 

a) edifícios ou casas ate dois pavimentos, por m² de área 
construída 

b) edifícios ou casas com mais de dois pavimentos, por m² de área 
construída..........] 

c) dependências em prédios residenciais, por m² de área 
constituída........................ 

d) dependência em quaisquer outros prédios, para qualquer 
finalidades, por m² de área construída............... 

e) barracões e galpões, por m² de área construída....... 
f) fachadas e muros, por metro linear................ 
g) marquises, cobertas e tapumes, por metro linear...................... 
h) reconstruções, reformas, reparos e demolições, por m²....... 

 
2 Loteamentos: 

a) com área de até 10.000 m², excluídas as áreas destinadas e 
logradouros públicos, por m²................... 

b) com área superior a 10.000 m², excluídas as áreas destinadas a 
logradouros públicos, por m²........................ 

 
3 Quaisquer outras obras não especificadas nesta tabela: 

a) por metro linear 
b) por metro quadrado  

 
0,40% 
 
 
0,40% 
0,40% 
 
0,40% 
 
0,20% 
0,80% 
0,80% 
0,20% 
 
 
0,05% 
 
0,03% 
 
 
 
0,20% 
0,20% 

 
TAXA DE EXPEDIENTE  
Percentuais a serem cobrados sobre o Valor de Referencia Fiscal (Art. 199) 
 
DESCRIMINAÇÃO Alíquota 
1 Certidões: 

a) negativas....... 
 
6% 
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b) reconhecimento de isenções ou imunidades........... 
c) de despachos, pareceres, averbações, informações e demais 

atos ou fatos administrativos...................... 
d) tempo de serviço............................ 

2 Baixas: 
a) de qualquer natureza e lançamentos ou 

registros...................... 
 
3 Autorizações: 

a) autorizações de qualquer espécie............. 
 
4 Permissões: 

a) permissões de qualquer tipo................... 
 
5 Concessões: 

a) concessões de qualquer forma................... 
 
6 Alvará: 
a) habite-se..................... 

6% 
6% 
 
6% 
 
6% 
 
 
 
6% 
 
 
6% 
 
 
6% 
 
 
6% 
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