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Lei n° 16/78.
SÚMULA: Institui o Código Tributário do Município de
Colombo.

A Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná
aprovou, e eu Djalma Johnsson, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° O sistema tributário do Município e regido pela Constítuição Federal , pelo Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172 de 25/10/66), Leis complementares e por este Código , que
institui os atributos, define as obrigações principais e acessórios das pessoas a ele sujeitas e regula o
procedimento tributário.
Art. 2° O presente código e constituído de quatro Títulos, com a matéria assim distribuida:
I – Título I, que regula os diversos tributos, dispondo sobre:
a) incidência tributária, pela definição do fato gerador da respectiva obrigação e, quando
necessário, de seus elementos essenciais:
b) sujeição passiva tributária, pela definição do contribuinte e do responsável;
c) sistemática de cálculo, pela definição de base de cálculo e da alíquota do tributo;
d) instituição do crédito tributário, contendo disposições sobre inscrições e lançamentos;
e) arrecadação tributária, contendo disposições sobre formas e prazos de pagamentos;
f) ilícito tributário , pela definação das infrações e das respectivas panalidades;
g) dispensa de pagamento dos tributos, pela definição das isenções fiscais;

II – Título II, que dispõe quanto as normas aplicáveis aos tributos, abrangendo regras
gerais:
a) sujeito passivo tributário;
b) lançamento;
c) arrecadação;
d) restituição;
e) infrações e penalidades;
f) imunidade e isenções.

III – Título III, que determina o procedimento fiscal e as normas de sua aplicação:
IV – Título IV, que dispõe sobre a Administração Tributária.

TÍTULO I
DOS TRIBUTOS

Capítulo I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 3° Ficam instituidos os seguintes tributos:

I – Imposto Predial e Territorial Urbano;
II – Imposto Sobre Serviços;
III - Taxa de Coleta de Lixo;
IV – Taxa de Limpeza Pública;
V – Taxa de Conservação de Calçamento;
VI – Taxa de Iluminação Pública;
VII – Taxa de Serviços de Pavimentação;
VIII – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento;
IX – Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial;
X - Taxa de Licença para Publicidade;
XI – Taxa de Licença para Execução de Obras;
XII – Taxa de Abate de Gado;
XIII – Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em vias e Logradouros Públicos;
XIV – Contribuição de Melhorias.

CAPÍTULO II
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

SEÇÃO I
Incidência

Art. 4º O imposto Predial e Territorial Urbano é devido pela propriedade, domínio
útil ou posse de bem imóvel localizado na zona urbana.
Art. 5° O bem imóvel , para os efeitos deste imposto será classificado como terreno
ou prédio.
§ 1° Considera – se terreno o bem imóvel:
a) sem edificação:
b) em que houver construção paralisada ou em andamento:
c) em que houver edificação interditada, condenada, em ruína ou em demolição:
d) cuja construção seja de natureza temporária ou provisória, ou possa ser removida
sem destruição, alteração ou modificação:
§ 2° Considera – se prédio o bem imóvel no qual exista edificação que possa ser
utilizada para habitação ou para exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua
denominação, forma ou destino, desde que não compreendida nas situações do paragráfo
anterior.

Art. 6° Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana:
I – Área em que existam, pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, construídos
ou mantidos pelo poder público;
a) meio frio ou calçamento, com canalização de águas pluviais:
b) abastecimento de água;
c) sistema de esgoto sanitários;
d) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição
domiciliar;
e) escola primária ou posto de saúde e uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do bem imóvel considerado;

II – A área que, independentemente de sua localização, não seja destinada a
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial.
III – A área urbanizável ou de expansão urbana, constante de loteamento aprovada
pelo órgão competente, destinada a habitação, a industria ou ao comércio.
Art. 7° A lei municipal fixará a delimitação da zona urbana.
Art. 8° A incidência do imposto independe:
I – Da legitimidade do título de aquisição ou de posse do bem imóvel;
II - Do resultado econômico da exploração do bem imóvel;
III – Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas relativas ao bem imóvel.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art. 9° Contribuinte do Imposto é o proprietário, o títular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título do bem imóvel.
Parágrafo único. São também contribuintes o promitente comprador imitido na
posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de ímoveis pertencentes a União, Estados ou
Municípios ou a quaisquer outras pessoas ou imunes.

SEÇÃO II
Cálculo do Imposto

Art. 10. O imposto, devido anualmente, será calculado sobre o valor venal do bem
imóvel.
Art. 11. O valor venal do bem imóvel será determinado:
I – Tratando-se de prédio, pelo valor das construções, obtido através da multiplicação
da área construída pelo valor unitário de metro quadrado equivalente ao tipo e ao padrão da
construção, aplicados aos fatores de correção, somado ao valor do terreno ou de sua parte
ideal obtido nas condições fixadas ni inciso seguinte;
II – Tratando-se de terreno, pela multiplicação de sua área pelo valor unitário de
metro quadrado de terreno, aplicados os fatores de correção.

§ 1° O Poder Executivo poderá instituir fatores de correção, relativos as
características próprias ou a situação do bem imóvel, que serão aplicados, em conjunto ou
isoladamente, na apuração do valor venal.
Art. 12 Constituem instrumentos para a apuração da base de cálculo do imposto:
a) Planta de valores de terrenos, estabelecida pelo Poder Executivo, que indique o
valor do metro quadrado dos terrenos em função de sua localização;
b) As informações de Órgãos Técnicos ligados a construção civil que indiquem o
valor do metro quadrado das construções em função dos respectivos tipos;
c) Fatores de correção de acordo com a situação pedalógica e topografia dos terrenos,
e fatores de correção de acordo com a categoria e estado de conservação dos prédios;

Art. 13. Sem prejuízo da edição da planta de valores, o Poder Executivo atualizará
os valores unitários do metro quadrado de terreno e de construção.
I – Mediante a adoção de índices oficiais de correção monetária;
II - Levando em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras
públicas, recebidos pela área onde se localiza o bem imóvel, ou os preços correntes do
mercado.

Art. 14. No cálculo do imposto, a alíquota a ser aplicada sobre o valor do imóvel será
de:
I – 2% ( dois por cento) tratando-se de terreno;
II – 1% (um por cento) tratando-se de prédios.
. Nova redação do artigo n° 14, conforme lei n°145/83.

SEÇÃO IV
Lançamento
Art. 15. Os imóveis situados na zona urbana do Município serão cadastradas pela
Administração.
Art. 16. A inscrição no Cadastro Imobiliário é obrigatório, devendo ser requerida
separadamente para cada imóvel de que o contribuinte seja proprietário, titular do domínio
útil ou possuidor a qualquer título, mesmo que sejam beneficiados por imunidade ou isenção
fiscal.

Art. 17. Para efeito de caracterização da unidade imobiliária, poderá ser considerada
a situação de fato do bem imóvel abstraindo-se a descrição contida no respectivo título de
propriedade.
Art. 18. O cadastro imobiliário, sem prejuízos de outros elementos obtidos pela
fiscalização, será formado pelos dados da inscrição e respectivas alterações.

§ 1° O contribuinte promoverá inscrição sempre que se formar uma unidade
imobiliária, nos termos do artigo 17, e a alteração, quando ocorrer modificação nos dados
contidos no cadastro.
§ 2° A inscrição será efetuada em formulário próprio, no prazo de 20 dias contados
da unidade imobiliária, ou, quando for o caso, da convocação por edital ou do despacho
publicado no órgão oficial do Município.
§ 3° A alteração será efetuada em formulário próprio, no prazo de 20 dias, contados
da data da ocorrência da modificação, inclusive nos casos de:
I – Conclusão da construção, no todo ou em parte, em condições de uso de habitação.
II – Aquisição da propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel.
§ 4° A Administração poderá promover, de ofício, inscrição e alterações cadastrais,
sem prejuízo da aplicação de penalidades, por não terem sido efetuadas pelo constituinte ou
apresentadas com erro, omissão ou falsidade.
Art. 19. Serão objeto de uma única inscrição.
I – A gleba de terra bruta desprovida de melhoramentos, cujo aproveitamento
dependa de realização de obras de arruamento ou de urbanização.
II - A quadra indivisa de áreas arruadas.

Art. 20. A retificação da inscrição, ou de sua alteração, por iniciativa do próprio
constituinte, quando vise a reduzir ou a excluir o tributo já lançado, e só é admissível
mediante comprovação de erro em que se fundamente.
Art. 21. O lançamento do imposto será:
I – Anual, ocorrendo o fato gerador no primeiro dia de cada exercício.
II – Distinto, um para cada imóvel ou unidade imobiliária independente, ainda que
contíguo.

Art. 22. O imposto será lançado em nome do contribuinte que se constar do
cadastro, levando em conta a situação da unidade imobíria a época da ocorrência do fato
gerador.
§ 1° Tratando-se de bem imóvel objeto de compromisso e venda, o lançamento do
imposto poderá ser procedido indistintamente em nome do promitente vendedor ou do
compromisário comprador;
§ 2° O lançamento de bem imóvel objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso será
efetuado em nome do enfiteute, do usufrutuário ou do fiduciário.
§ 3° Na hipótese de condomínio, o lançamento será procedido:
a) Quando “pró-indiviso”, em nome de um ou de qualquer dos co-proprietários.
b) Quando “pro-diviso”, em nome do proprietário, do titulado domínio útil ou do
possuidor da unidade autôma.

Art. 23. Na impossibilidade de obtenção de dados exatos sobre o bem imóvel ou de
elementos de que se dispuser a Administração, arbitrados os dados físicos do bem imóvel,
sem prejuízo de outras cominações ou penalidades.

SEÇÃO V
Arrecadação

Art. 24. O imposto será pago na forma e prazos regulamentares.

SEÇÃO VI
Infrações e Penalidades

Art. 25. As infrações serão punidas com as seguintes penalidades:
I – Multas de 30% (trinta por cento) sobre o valor do imposto, nas hipóteses de:
a) Falta de inscrição do imóvel ou de alteração de seus dados cadastrais:
b) Erro, omissão ou falsificação de dados da alteração.

SEÇÃO VII
Isenções

Art. 26. Desde que cumpridas as exigências da legislação, fica isento do Imposto o
bem imóvel;
a) Pertencente a particular, quando cedido gratuitamente, em sua totalidade, para uso
exclusivo da união, dos Estados, do Distrito Federal ou do Munícipio , ou de suas
autarquias;
b) Pertencente a agremiação desportiva licenciada e filiada a federação esportiva
estadual, quando utilizado efetiva e habitualmente no exercício das suas atividades sociais;
c) Pertencente ou cedido gratuitamente a sociedade ou instituição sem fins lucrativos
que se destinam a congregar as classes patronais ou trabalhadoras com finalidade de realizar
sua união, representação, defesa, elevação de seu nível cultural, físico ou recreativo;
d) Pertencentes as sociedades civis sem fins lucrativos, destinadas ao exercício de
atividades culturais, recreativas ou esportivas;
e) Declaramos de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da parcela
correspondente ao período de arrecadação do Imposto em que ocorrer a imissão de posse
ou a ocupação efetiva pelo poder desapropriante;
f) Cujo valor venal não ultrapasse a 500% (quinhentos por cento) da Unidade de
Referência definida para as taxas;

•
•
•
•
•
•

Vide Lei 121/82
Vide Lei 154/84
Vide Lei 272/87
Vide Lei 448/91
Vide Lei 503/93
Vide Constituição de 1998

CAPÍTULO III
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

SEÇÃO I
Incidência

Art. 27. Oimposto Sobre Serviços, é devido pela prestação de serviços, realizada por
empresa ou profissional autonomo, independentemente:
•

Nova redação do artigo 27 e 28, conforme Lei 871/2003.
Percentual sobre o
preço do Serviço

1 - Serviços de informática e congêneres.
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. .......................................................

-

3,0%

1.02 - Programação. ................................................................................................

-

3,0%

1.03 - Processamento de dados e congêneres. ......................................................

-

3,0%

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.

-

3,0%

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

-

3,0%

1.06 - Assessoria e consultoria em informática. ......................................................

-

3,0%

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de
programas de computação e bancos de dados. ..................
-

3,0%

eletrônicas. -

3,0%

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. ................

-

3,0%

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
3.01
Vetado
3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. .................

-

3,0%

3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands,
quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de
diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer
natureza. ...........................
-

3,0%

3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer
natureza. ....................................................................
-

3,0%

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
....................................................................................................
-

3,0%

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de
....................................................................................................

páginas

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01 - Medicina e biomedicina. ................................................................................
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

3,0%

sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatórios e congêneres. .............................................
-

3,0%

4.04 - Instrumentação cirúrgica. ..............................................................................

-

3,0%

4.05 - Acupuntura. ...................................................................................................

-

3,0%

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. ...................................................

-

3,0%

4.07 - Serviços farmacêuticos. .................................................................................

-

3,0%

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. ...................................

-

3,0%

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento
físico,orgânico mental. .................................................................................

-

3,0%

4.10 - Nutrição. ........................................................................................................

-

3,0%

4.11 -OObstetrícia. ....................................................................................................

-

3,0%

4.12 - Odontologia. ..................................................................................................

-

3,0%

4.13 - Ortóptica. .......................................................................................................

-

3,0%

4.14 - Próteses sob encomenda. .............................................................................

-

3,0%

4.15 - Psicanálise. ....................................................................................................

-

3,0%

4.16 - Psicologia. .....................................................................................................

-

3,0%

4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos
e congêneres. ..............................................................................................

-

3,0%

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. ...............................

-

3,0%

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. ............

-

3,0%

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie. ..........................................................................................
-

3,0%

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

-

3,0%

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência
médica, hospitalar, odontológica e congêneres. .........................
-

3,0%

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados,
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação
do beneficiário. .....................................................
-

3,0%

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. ..................................................................

-

3,0%

5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
.....................................................................................................
-

3,0%

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. .................................................

-

3,0%

5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. ...............................

-

3,0%

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. .............................................

-

3,0%

3,0%

5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie. ..........................................................................................
-

3,0%

5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

-

3,0%

-

3,0%

5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. .............................

-

3,0%

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. .....................

-

3,0%

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. ...........................

-

3,0%

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. .....................................

-

3,0%

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
............................................................................................................
-

3,0%

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres. ............................................

-

3,0%

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e
congêneres. .............................................................................
-

2,0%

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento
...................................................................................................

e

congêneres.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de
poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS). .......................................
-

2,0%

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros,
relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos
básicos
e
projetos
executivos
para
trabalhos
de
engenharia.
.....................................................
-

3,0%

7.04 - Demolição. ....................................................................................................

-

3,0%

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do
local
da
prestação
dos
serviços,
que
fica
sujeito
ao
ICMS).
...........................................................................................
-

3,0%

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo
tomador do serviço. ..........................................
-

3,0%

7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. .....

-

3,0%

7.08 - Calafetação. ...................................................................................................

-

3,0%

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação
final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. ...................
-

3,0%

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas, parques, jardins e congêneres. .......................
-

2,0%

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

3,0%

-

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e
biológicos. .......................................................................
7.13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,
pulverização e congêneres. ....................................................
7.14 - (VETADO)

3,0%

desratização,
-

3,0%

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. .......

-

3,0%

7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. ....................

-

3,0%

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e
congêneres. ...................................................................
-

3,0%

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e
urbanismo. ................................................................................
-

3,0%

7.15 - (VETADO)

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
...........................................................
7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem,
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de
petróleo,
gás
natural
e
de
outros
recursos
minerais.
........................................................................................................
7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. ............................

3,0%

3,0%

-

3,0%

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução,
treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. .........................
-

2,0%

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação
conhecimentos de qualquer natureza. ...........................................................

-

2,0%

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de
turismo,
passeios,
viagens,
excursões,
hospedagens
e
congêneres.
...................................................................................................
9.03 - Guias de turismo. ...........................................................................................
-

3,0%

3,0%
3,0%

10 - Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de
crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
-

3,0%

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e
contratos quaisquer. .................................................................
-

3,0%

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial,
artística ou literária. .......................................................................
-

3,0%

de

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, aparthotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis,
pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da
alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre
Serviços). .......................................................................................................

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil
(leasing),
de
franquia
(franchising)
e
de
faturização

(factoring)........................................................................................................

-

3,0%

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos
em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de
Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. .........
-

3,0%

10.06 - Agenciamento marítimo. ................................................................................

-

3,0%

10.07 - Agenciamento de notícias. ............................................................................

-

3,0%

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por
quaisquer meios. ...................................................................
-

3,0%

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. ..........................

-

2,0%

10.10 - Distribuição de bens de terceiros. .................................................................

-

2,0%

11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de
embarcações. ......................................................................
-

3,0%

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. ......................

-

3,0%

11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. ........................................................

-

3,0%

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer
espécie. .....................................................................................
-

3,0%

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
12.01 - Espetáculos teatrais. .....................................................................................

-

3,0%

12.02 - Exibições cinematográficas. ..........................................................................

-

3,0%

12.03 - Espetáculos circenses. ..................................................................................

-

3,0%

12.04 - Programas de auditório. ................................................................................

-

3,0%

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. .................................

-

3,0%

12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. ..............................................................

-

5,0%

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
...............................................................................................
-

3,0%

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. ............................................

-

3,0%

12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. ........................................

-

5,0%

12.10 - Corridas e competições de animais. ..............................................................

-

5,0%

12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação
do espectador. ...........................................................................
-

3,0%

12.12 - Execução de música. .....................................................................................

-

5,0%

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas,
shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e
congêneres. ...................................................
-

3,0%

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por
qualquer processo. ..............................................................
-

5,0%

12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos
...................................................................................................

e congêneres.
-

3,0%

12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas,
competições
esportivas,
de
destreza
intelectual
ou
congêneres.....................................................................................................
-

3,0%

12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
........................................................................................................
-

3,0%

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
13.01 - (VETADO)
13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
................................................................................................
-

3,0%

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem
e congêneres. ............................................................
-

3,0%

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. ..................................................

-

3,0%

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
.................................................................................................
-

2,0%

14 - Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que
ficam sujeitas ao ICMS). ...
-

3,0%

14.02 - Assistência técnica. .......................................................................................

-

3,0%

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas
ao ICMS). ................................................................................
-

3,0%

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. ..................................................

-

3,0%

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e
congêneres, de objetos quaisquer. .............................
-

3,0%

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem
industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
.............................................................................
-

3,0%

14.07 - Colocação de molduras e congêneres. .........................................................

-

3,0%

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. .......

-

3,0%

14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
..........................................................................................
-

3,0%

14.10 - Tinturaria e lavanderia. ..................................................................................

-

3,0%

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. ...........................................

-

3,0%

14.12 - Funilaria e lanternagem. ................................................................................

-

3,0%

14.13 - Carpintaria e serralheria. ...............................................................................

-

3,0%

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
...................................................................................................
-

5,0%

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação
e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas
contas ativas e inativas. .................
-

5,0%

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de
atendimento e de bens e equipamentos em geral. ...................
-

5,0%

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade,
atestado de capacidade financeira e congêneres. .....................
-

5,0%

15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou
exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer
outros bancos cadastrais. ..................
-

5,0%

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral;
abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com
outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos;
transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em
custódia. ....
-

5,0%

15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou
processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de
atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada;
fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por
qualquer meio ou processo. .........................................................................................
-

5,0%

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato
de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão,
alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a
abertura
de
crédito,
para
quaisquer
fins.
...............................................................................................
-

5,0%

15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e
demais
serviços
relacionados
ao
arrendamento
mercantil
(leasing).
........................................................................................
-

5,0%

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos
quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive
os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento;
fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês,
fichas de compensação, impressos e documentos em geral. ......................................
-

5,0%

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos,
reapresentação
de
títulos,
e
demais
serviços
a
eles
relacionados.
.................................................................................................
-

5,0%

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. .......................

5,0%

15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação,
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de
crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de
cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços
relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e

-

recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.
-

5,0%

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão
de
crédito,
cartão
de
débito,
cartão
salário
e
congêneres.
...................................................................................................
-

5,0%

15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive
depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo,
inclusive
em
terminais
eletrônicos
e
de
atendimento.
..................................................................................................
-

5,0%

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de
pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços
relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive
entre contas em geral. ............................
15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques
quaisquer, avulso ou por talão. .......................................................
15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de
contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a
crédito imobiliário. ................
16 - Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal. ..............................................

5,0%
5,0%

5,0%

-

2,0%

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista;
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de
qualquer
natureza,
inclusive
cadastro
e
similares.
......................................................................................
-

2,0%

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e
congêneres. ..............................................
-

2,0%

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa. ..........................................................................
-

2,0%

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. .........

-

2,0%

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados
ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
.....................................................................................
-

2,0%

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas
ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais
publicitários. .........................................................
-

2,0%

17.07 - (VETADO)
17.08 - Franquia (franchising). ...................................................................................

-

3,0%

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. ................................

-

3,0%

17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congêneres. ............................................................................
-

2,0%

17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS). .......................................
-

3,0%

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. ............

3,0%

-

17.13 - Leilão e congêneres. .....................................................................................

-

3,0%

17.14 - Advocacia. .....................................................................................................

-

3,0%

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. ......................................

-

3,0%

17.16 - Auditoria. ........................................................................................................

-

3,0%

17.17 - Análise de Organização e Métodos. ..............................................................

-

3,0%

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. ........................................

-

3,0%

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. ................................

-

3,0%

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. .....................................

-

3,0%

17.21 - Estatística. .....................................................................................................

-

3,0%

17.22 - Cobrança em geral. .......................................................................................

-

3,0%

17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento
de informaçõ es, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados
a operações de faturização (factoring). .......
-

2,0%

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. ..........

-

3,0%

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados
avaliação de riscos para cobertura de contratos
riscos seguráveis e congêneres.
18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados
avaliação de riscos para cobertura de contratos
riscos seguráveis e congêneres. ...........................

-

3,0%

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres. .............................
-

5,0%

a contratos de seguros; inspeção e
de seguros; prevenção e gerência de
a contratos de seguros; inspeção e
de seguros; prevenção e gerência de

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários
e metroviários.
20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros,
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de
praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo,
serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. ..............................
-

3,0%

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros,
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de
apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e
congêneres. ...........
-

3,0%

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.
...................................................................................................
-

3,0%

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. .................................

-

5,0%

-

5,0%

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
...................................................................................................
-

3,0%

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,
adesivos e congêneres.
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,
adesivos e congêneres. ..................................................................
-

3,0%

25 - Serviços funerários.
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela;
transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos;
desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos;
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.
.......................................................................
-

5,0%

25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. .................................

-

5,0%

25.03 - Planos ou convênio funerários. .....................................................................

-

5,0%

25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. ....................................

-

5,0%

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
.............................................
-

3,0%

27 - Serviços de assistência social.
27.01 - Serviços de assistência social. ......................................................................

-

3,0%

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. .................

-

3,0%

29 - Serviços de biblioteconomia.
29.01 - Serviços de biblioteconomia. .........................................................................

-

3,0%

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. ..............................................

-

3,0%

31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres. ..................................................................
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres. ..................................................................
-

3,0%

32 - Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Serviços de desenhos técnicos. ....................................................................

-

3,0%

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

-

3,0%

22 - Serviços de exploração de rodovia.
22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários,
envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para
adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência
aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de
permissão ou em normas oficiais. ........................................................................................

23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. .................

-

3,0%

35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
.........................................................................................................
-

3,0%

36 - Serviços de meteorologia.
36.01 - Serviços de meteorologia. .............................................................................

-

3,0%

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. .....................................

-

3,0%

38 - Serviços de museologia.
38.01 - Serviços de museologia. ................................................................................

-

3,0%

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do
serviço). ......................................................................................
40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01
Obras de arte sob encomenda. .....................................................................
-

3,0%
3,0%

•

I - Da existência de estabelecimento fixo;
II - Do resultado de estabelecimento fixo;
III – Do cumprimento de qualquer exigência legal ou regular sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
IV – Do pagamento ou não do preço do serviço na mesmo mês ou exercício.
Art. 28. Para os efeitos de incidência do Imposto, considera-se local de prestação de
serviço:
a) O estabelecimento prestador;
b) Na falta de estabelecimento, o domicílio do prestador;
c) Aquele em que se efetuar a prestação, no caso de construção civil.

Art. 29. Sujeitam-se ao Imposto os serviços de:
1- Médicos, dentistas e veterinários;
2- Enfermeiros, protéticos (prótese dentária), obstretas, ortópticos, fonoaudiólogos,
psicólogos;
3- Laboratórios de análise clínicas e eletrecidade médica;
4- Hospitais, sanatórios, ambulatórios, pronto socorros, bancos de sangue, casas de
saúde, casas de recuperação ou de repouso sob a orientação médica;
5- Advogados ou provisionados;

6- Agentes da propriedade industrial;
7- Agentes da propriedade artística ou literária;
8- Peritos e avaliadores;
9- Tradutores e intérpretes;
10- Despachantes;
11- Economistas;
12- Contadores, auditores, guarda-livros e técnicos em contabilidade;
13- Organização, programação,. Planejamento, assessorias, processamento de dados,
consultoria técnica, financeira, ou administrativa(exceto os serviços de assistência técnica
prestads a terceiros e concernentes a ramo de indústria ou comércio explorados pelo
prestador de serviços);
14- Datilografia, estenografia, secretaria e expediente;
15- Administração de bens ou negócios, inclusive consórcios ou fundos mútuos para
aquisição de bens(não abrangendo os serviços executados por instituições financeiras);
16- Recrutamento, colocação ou fornecimento de mão-de-obra incluisive por
empregados do prestador de serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contratados;
17- Engenheiros, arquitetos e urbanistas;
18- Projetistas, calculistas, desenhistas técnicos;
19- Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada de construção civil,
de obras hidráulicos e outras obras semelhantes, inclusive serviços auxiliares ou
complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que ficam sujeitas ao I.C.M.);
20- Demolição, conservação e reparação de edifícios inclusive os elevadores neles
instalados), estradas, pontes e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que ficam sujeitos ao
I.C.M.);
21- Limpeza de imóveis;
22- Raspagem e lustração de assoalhos;
23- Desinfecção e higienização;
24- Lustração de bens imóveis(quando o serviço for prestado a usuário final do
objeto lustrado);
25- Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicures, tratamento de pele e outros

serviços de salões de beleza;
26- Banhos, duchas, massagens, ginástica e congêneres;
27- Transporte e comunicações de natureza estritamente municipal;

28- Diversões Públicas;
a) Teatros, cinemas, circos, auditórios, parques de diversões, taxi-dancings e
congêneres;
b) Exposição com cobrança de ingresso;
c) Bilhares, boliches e outros jogos permitidos;
d) Bailes, “shows”, festivais, recitais e congêners;
e) Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem
participação do espectador, inclusive as realizações em auditórios de estações de rádio ou de
televisão;
f)Execução de música, individualmente ou por conjuntos;
g)Fornecimento de música mediante transmissão por qualquer processo;
29- Organização de festas; “buffet” (exceto o fornecimento de alimentos e bebidas,
que ficam sujeitas ao I.C.M);
30- Agências de turismo, passeios e excursões, guias de turismo;
31- Intermeditação, inclusive corretagem, de bens móveis e imóveis, exceto os
serviços mencionados nos itens 58 e 59.
32- Agenciamento e representação de qualquer natureza, não incluídos no ítem
anterior e nos itens 58 e 59.
33- Análise técnicas;
34- Organização de feiras de amostras, congressos e congêneres;
35- Propaganda e publicidade, inclusive planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade; elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários; divulgação de
texto, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio;
36- Armazéns gerais, armazéns frigoríficos e silos; carga descarga, arrumação e
guarda de bens, inclusive guarda-móveis, e serviços correlatos;
37- Depósito de qualquer natureza (exceto depósito feitos em bancos ou outras
instituições financeiras);
38- Guarda e estacionamento de veículos;

39- Hospedagem em hotéis, pensões e congêneres (o valor de alimentação, quando
incluído no preço da diária ou mensalidade, fica sujeito ao imposto sobre serviços);
40- Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, aparelhos e equipamento(quando a
revisão implicar em conserto ou substituição de peças, aplica-se o disposto no item 41);
41- Consero e restauração de quaiquer objetos (exclusivo em qualquer caso, o
fornecimento de peças e partes de máquinas e aparelhos, cujo valor fica sujeito ao imposto
de circulação de mercadorias);
42- Recondionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador de
serviços fica sujeito ao imposto de circulação de mercadorias);
43- Pintura (exceto os serviços relacionados com imóveis), de objetos não destinados
a comercialização de mercadorias);
44- Ensino de qualquer grau ou natureza;
45- Alfaiates, modistas, costureiros, prestador ao usuário final, quando o material,
salvo o do avivamento, seja fornecido pelo usuário;
46-Tinturaria e lavanderia;
47- Beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
acondicionamento e operações similares, de objetos não destinados a comercialização ou
industrialização;
48- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos prestado ao
usuário final do serviço final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecimento
(exetua-se a prestação de serviço ao poder público, a autarquias, a empresas concessionárias,
de produção de energia elétrica);
49- Colocação de tapetes e cortinas com material fornecido pelo usuário final do
serviço;
50- Estúdios fotográficos e cinematográficos, inclusive revelação, cópias e
reprodução; estúdios de gravação de “video-tapes” para televisão; estúdios; fonográficos e
de gravação de sons ou ruídos, inclusive dublagem e “mixagem” sonora;
51- Cópia de documentos e outros papéis, plantas e desenhos por qualquer processo
não incluído no item anterior;
52- Localização de bens imóveis;
53- Composição gráfica, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia;
54- Guarda, tratamento e adestramento de animais;
55- Florestamento e reflorestamento;
56- Paisagismo e decoração (exceto o material fornecimento para execução, que fica

sujeito ao I.C.M.);
57- Recauchutagem ou regeração de pneumáticos;
58- Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio e de seguros;

59- Agenciamento, corretagem ou intermediaçãode títulos quaisquer (exceto os
serviços executados por instituições financeiras, sociedades distribuidoras de títulos e
valores e sociedades de corretores, regularmente autorizadas a funcionar;
60- Encadernação de livros e revistas;
61- Aerofotogrametria;
62- Cobranças, inclusive de diretores autorais;
63- Distribuição de filmes cinematográficos e de “video-tapes”;
64- Distribuição e venda de bilhetes e loteria;
65- Empresas funerárias;
66- Taxidermistas;
67- Relações Públicas;

•

Incluindo item 67, conforme lei 175/84

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art.30. Contribuinte do Imposto é o prestador do Serviço;
Paragráfo único. Não são contribuintes os que prestam serviços, em relação de
emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e membros de conselhos cunsultivo ou fiscal
de sociedade.
Art. 31. Será responsável pela retenção e recolhimento do imposto a empresa que se
utilizar de serviços de terceiros quando:
I – O prestador do serviço não emitir faturas, nota fiscal ou outro documento
admitido pela administração;
II – O prestador do serviço não apresentar comprovante de inscrição ou documento
comprabatório de imunidade ou isenção.
Parágrafo único. A fonte pagadora deverá dar ao contribuinte o comprovante de
retenção a que se refere este artigo.

Art.32. Será também responsável pela retenção e recolhimento do imposto, o
proprietário do bem imóvel, o dono da obra e o empreiteiro, quanto aos serviços prestados
sem a documentação fiscal correspondente ou sem a prova de pagamento do imposto;
•

Nova redação do artigo n° 32, cinforme lei n° 355/89

Art. 33. A retenção na fonte só poderá ser efetuada após o término do prazo fixado
para o pagamento da 1ª parcela do imposto.

SEÇÃO III
Cálculo do Imposto

Art. 34. O imposto será cálculado, segundo o tipo de serviço prestado, mediante a
aplicação de alíquota sobre o preço do serviço, quando o prestador for empresa ou a ela
equiparado, ou sobre a base de Cáculo de 1.500 BTN'S, quando o prestador de serviço for
profissional autônomo, de conformidade com a tabela do ANEXO I.

Paragráfo único. O valor referido neste artigo será corrigido anual e automaticamente
em 1° de janeiro, em função dos índices de atualização monetária baixados por decreto do
Poder Executivo Federal.
•

Nova redação do artigo n° 34, conforme Lei 355/89

Art. 35. O profissional autônomo que utilizar mais de dois empregados a qualquer
título, na execução de atividade inerente a sua categoria profissional, fica equiparado a
pessoa jurídica para efeito de pagamento do imposto.

Art.36. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 88, 89, 90 e 91 da
Lista foram prestados por sociedades, estas ficam sujeitas ao imposto, mediante a aplicação
de alíquotas, em relação a cada profissional habilitado, seja sócio, empregado ou terceiro,
que preste serviços em nome de sociedade.
•

Nova redação do artigo n° 36, conforme Lei 355/89

Art.37. O imposto retido na fonte será calculado aplicando-se alíquotas fixada na
tabela do ANEXO I, sobre o preço do serviço.

Art. 38. Na hipótese de serviços prestados por pessoa jurídica, enquadráveis em mais
de um dos itens a que se refere a lista de serviços, o imposto será calculado de acordo com
as diversas incidências e alíquotas estabelecidas na tabela de ANEXO I.

Parágrafo único. O contribuinte deverá apresentar escrituração idônea que permita
diferenciar as receitas específicas das várias atividades, sob pena de o imposto ser calculado
da forma mais onerosa, mediante a aplicação, pra os diversos serviços, da alíquota mais
elevada.
Art.39. Na hipótese de serviços prestados por profissionais autônomos enquadráveis
em mais de um dos itens a que se refere a lista de serviços, o imposto será calculado
mediante a aplicação da alíquota mais elevada.
Art.40. O preço do serviço é a importancia relativa a receita bruta a ele
correspondente, sem quaisquer deduções, ainda que a título de sub-empreitada de serviço,
frete, despesas ou impostos;
§ 1° Constituem parte integrante do preço;
a) os valores acrescidos e os encargos de quaisquer natureza, ainda que de
responsabilidade de terceiros;
b) os ônus relativos a concessão do crédito, ainda que cobrados em separado, na
hipótese de prestação de serviços a crédito, sob qualquer modalidade;

§ 2° Não integram o preço do serviço os valores relativos a descontos ou abatimentos
sujeitos a condição, desde que prévia e expressamente contratados.
•

Nova redação do artigo n° 40, conforme Lei 355/89

Art. 41. A apuração do preço será efetuada com base nos elementos em poder do
sujeito passivo.

Art. 42. Proceder-se-á ao arbitramento para apuração de preço fundamentalmente,
sempre que:
a)o contribuinte não possuir livros fiscais de utilização obrigatória ou estes não se
encontrarem com sua escritura em dia;
b) o contribuinte, depois de intimado, deixar de exibir os livros fiscais de utilização
obrigatória;
c) ocorrer fraude ou sonegação de dados julgados indispensáveis ao lançamento;
d) sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou

os documentos expedidos pelo sujeito passivo;
e) o preço seja notoriamente inferior ao corrente no mercado, ou desconhecido pela
autoridade administrativa.

SEÇÃO IV
Lançamento

Art.43. Os prestadores de serviços serão cadastrados pela administração.
Parágrafo único. O cadastro econômico social, sem prejuízo de outros elementos
obtidos pela fiscalização, será formado pelos dados da inscrição e respectivas alterações.

Art. 44. O contribuinte será identificado, para efeitos fiscais, pelo número do
cadastro econômico social, o qual deverá constar de quaisquer documentos, inclusive
recibos e notas fiscais.
Art. 45. Ainscrição deverá ser promovida pelo contribuinte, em formulário próprio,
mencionando os dados necessários á perfeitas identificação dos serviços prestados.
§ 1° A inscrição será efetuada dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do ínicio
da atividade do contribuinte;
§ 2° Na hipótese de o contribuinte deixar de promover a inscrição, esta será
procedida de ofício, sem prejuízo de aplicação de penalidades;
§ 3° A inscrição deverá ser feita uma para cada estabelecimento ou local de
atividade, ainda que pertencentes a mesma pessoa, salvo em relação ao ambulante, que fica
sujeito a inscrição única.
§ 4° Na inexistência de estabelecimento fixo, a inscrição será única, pelo local do
domicílio do prestador do serviço.
§ 5° A inscrição poderá ser dispensada quando o prestador do serviço já possuir a
licença de Localização e Funcionamento para o desempenho de suas atividades.
Art. 46. Os dados apresentados na inscriçõa deverão ser alterados pelo contribuinte
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da ocorrência de fatos ou circunstâncias que
possam afetar o lançamento do imposto.

§ 1° O prazo previsto neste artigo deverá ser observado quando se tratar de venda
ou transfêrencia de estabelecimento, de trasfêrencias de ramo ou encerramento da atividade.

§ 2° A administração poderá promover, de ofício, alterações cadastrais.

Art. 47. Sem prejuízo de inscrição e respectivas alterações. O Poder Executivo
poderá sujeitar o contribuinte a apresentação de uma declaração de dados para fins
estatísticos e de fiscalização na forma regulamentar.
Art. 48. O imposto será lançado;
I – Uma única vez no exercício a que corresponde o trubuto, quando o serviço for
prestado sob a forma de trabalho passoal do próprio contribuinte ou pelas sociedades,
previstas nesta lei;
II – Mensalmente, quando a base de cálculo for o preço dos serviços.

Art.49. Os contribuintes do imposto caracterizados commo empresa ficam obrigados
a:
I- Manter um uso escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados, ainda
que não tributáveis;
II- Emitir notas fiscais de serviços,ou outro documento admitido pela Administração,
por ocasião da prestação dos serviços.

Art.50. O Poder Executivo poderá definir os modelos de livros, notas fiscais e
demais documentos a erem obrigatóriamente utilizados pelo contribuinte, devendo a
escrituração fiscal a ser mantida em cada um dos seus estabececimentos ou, na falta deste
em seu domicílio.
§ 1° Os livros e documentos fiscais deverão ser devidamente formlizados, nas
condições e prazos regulamentares;
§ 2° Os livros e documentos fiscais, que são de exibição obrigatório a fiscalização,
não poderão ser retirados do estabelecimento ou do domicílio do contribuinte, salvo nos
casos expressamente previstos em regulamento.
§ 3° Aautoridade administrativa, por despacho fundamentado, e tendo em vista a
natureza do serviço prestado, poderá obrigar a manutenção de determinados livros especiais,
ou autorizar a sua dispensa, e permitir a emissão e utilização de notas e documentos
especiais.

Art. 51. Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização, o Poder Executivo

poderá exigir a adoção de instrumentos ou documentos especiais necessária a perfeição
apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido.
SEÇÃO V
Arrecadação

Art.52. O imposto será pago na forma e prazos regulamentares.
Parágrafo único. Tratando-se de lançamentos de ofício, o imposto será pago no prazo
mínimo de 20(vinte) dias, contados da notificação.
Art. 53. Quando o volume ou a modalidade dos serviços aconselhar tratamento fiscal
diferentes, a autarquia administrativa poderá exigir ou autorizar o recolhimento do imposto
por estimativa.
§1° O enquadramento do contribuinte no regime da estimativa poderá ser feito
individualmente, por categoria de estabelecimento ou por grupos de atividade,
independendo;
a) de estar o contribuinte obrigado a escrita fiscal ou contábil;
b) do tipo de constituição da sociedade;

§ 2 ° O regime de estimativa poderá ser suspenso pela autoridade administrativa,
mesmo quando não findo o exercício ou o período, seja de modo geral ou individual, seja
quanto a qualquer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores de atividade.
§ 3° A administração poderá rever os valores estimados, a qualquer tempo,
reajustando as parcelas do imposto.
§ 4° Na hipótese de o contribuinte sonegar ou destruir documentos necessários a
fixação de estimativa, esta será arbitrada sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 54. No recolhimento do imposto por estimativa serão observadas as seguintes
regras:

I – com base em informações de contribuinte ou em outras elementos, serão
estimados o valor dos serviços tributáveis e o do imposto total a recolher no exercício ou
período, parcelando o respectivo montante para recolhimento em prestações mensais.
II- Findo o exercício ou o período da estimativa, ou deixando o regme de ser
aplicado, serão apurados o preço dos serviços respondendo este pela diferença verificada ou
tendo direito a restituição do imposto pago a maior;
III- Verificada qualquer diferença entre o montante do imposto recolhido por
estimativa e o efetivamente devido, a mesma será:
a) recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do

exercício ou período considerando indepentemente de qualquer iniciativa do Poder Pública
quando a esta for devido;
b) restituída ou compensada, mediante requerimento do contribuinte.
Parágrafo único. Quando, na hipótese do inciso II deste artigo, o preço escriturado
não refletir o preço dos serviços, a administração poderá arbitrá-lo por meios diretos e
indiretos.

Art. 55. Sempre que o volume ou a modalidade dos serviços o aconselhe, e tendo em
vista facilitar aos contribuintes o comprimento de suas obrigações tributárias, a
Administração poderá autorizar a adoção de regime especial para o pagamento do imposto.

•

Vide Lei n° 548/94

SEÇÃO VI
Infrações e Penalidades

Art. 56. As infrações serão punidas com as seguintes penalidades:
I – Multa de 30 (trinta) BTN'S, nos casos de:
a) falta de inscrição ou de sua alteração;
b) inscrição, alteração de endereço, comunicação de venda ou transferência de
estabelecimento, encerramento, alteração do ramo de atividade fora do prazo;

II – Multa de 90 (noventa) BNT'S, nos casos de:

a) falta de livros fiscais;
b) falta de escrituração das notas fiscais de prestação de serviços e do imposto
devido;
c) falta do número de cadastro de atividade em documentos fiscais;

III- Multa de 150 (cento e cinquenta) BTN'S, nos casos de:
a) falta de declaração de dados;
b) omissão ou falsidade na declaração de dados;
IV – Multa de 300 (trezentos) BTN'S nos casos de:
a) falta de emissão de nota fiscal ou outro documento admitido pela Administração
Fazendária Municipal;
b) falta ou recusa na inibição de livros ou documentos fiscais;
c) retirada do estabelecimento ou do domicílio do prestador de serviços, de livros ou
documentos fiscais;

d) sonegação de documentos para apuração do preço dos serviços ou da fixação da
estimativa;
e) embaraçar ou iludir a ação fiscal.

V – Multa na importância igual a 50% sobre a diferença entre o valor recolhido e o
valor recolhido e o valor efetivamente devido do imposto;
- Multa na importância igual a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto,
no caso de falta de recolhimento do imposto, apurado por procedimeto fiscal;
- Multa na importância de 200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto, no
caso de não retenção do imposto devido;
- Multa na importância igual a 200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto
retido na fonte.

§ 1° - As multas previstas no ítem V serão aplicadas sobre o valor do tributo
corrigido monetáriamente pelos índices oficiais, aplicado inclusive o disposto no artigo
131°.
•

Nova redação do artigo n° 56, conforme Lei n° 355/89.

SEÇÃO VII
Isenções

Art.57. Desde que cumpridas as exigências da legislação, fiscam isentos do imposto
os serviços;

a) prestados por engraxates ambulantes;
b) prestados por associações culturais;
c) de diversão pública, consistentes em espetáculos desportivos, sem venda de
ingressos, pules ou talões de apostas ou em jogos e xibições competitivas, realizadas entre
associações ou conjunto;
d) de diversão pública, com fins beneficentes, ou considerados de interesse da
comunidade pelo órgão de Educação e Cultura do Município ou órgão similar.

TAXA DE SERVIÇOS URBANOS

CAPÍTULO IV
TAXA DE COLETA DO LIXO

SEÇÃO I
Incidência

Art.58. A taxa de coleta de lixo tem como fato gerador a coleta e remoção do lixo de
imóvel edificado.
Parágrafo único. As remoções especiais de lixo que excedam a quantidade máxima
fixada pelo executivo serão feitas mediante o pagamento de preço público.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art. 59. Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor
a qualquer título de bem imóvel edificado situado em local onde a Prefeitura mantenha, com
a regularidade necessária, os serviços referidos no artigo anterior.

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa

Art.60. A Taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo contribuinte
ou colocado a sua disposição e será calculado em função da utilização e da área edificada do
imóvel, de acordo com a tabela do ANEXO VIII.

SEÇÃO IV
Lançamento

Art.61. A Taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos
dados do cadastro imobiliário, aplicando-se , no que couber, as normas estabelecidas para o
Imposto Predial e Territorial Urbano.

SEÇÃO V
Arrecadação

Art. 62. A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares.

CAPÍTULO V
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA

SEÇÃO I
Incidência

Art. 63. A taxa tem como fato gerador os serviços prestados em lougradouros, que
objetivem manter limpa a cidade, tais como:
a) varrição, lavagem e irrigação;
b) limpeza e desobstrução de bueiros, boca de lobo, galerias de águas pluviais e
córregos;
c) capinação;

d) desinfecção de locais insalubres.

Parágrafo único. Na hipótese de prestação de mais de um serviço, haverá uma única
incidência.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art.64. Contribuinte de Taxa é o proprietário, o titular do domicílio útil ou o
possuidor a qualquer título de imóvel lindeiro a logradouro público onde a Prefeitura
mantenha, com a regularidade necessária, qualquer dos serviços mencionados no artigo
anterior.

Parágrafo único. Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por
passagem forçada, a logradouro público.

SEÇÃO III
Cálculo da taxa

Art. 65. Taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo contribuinte ou
colocado a sua disposição, e será calculada a razão de 0,2% da Unidade de Referência,
definida nas Disposições finais deste código, por metro linear de testada do imóvel
beneficiado pelo serviço.
SEÇÃO IV
Lançamento

Art. 66. A Taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos
dados do cadastro imobiliário, aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas para o
Imposto Predial e Territorial Urbano.

Art. 67. A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares.

CAPÍTULO VI

TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO

SEÇÃO I
Incidência

Art.68. A Taxa tem como gerador a prestação dos serviços de reparação e
manutenção das vias e logradouros públicos pavimentados, inclusive ou de
recondicionamento de meio-fio, na zona urbana do Munícipio.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art. 69. Contribuinte de Taxa é o proprietário, o titular do domicilio útil ou o
possuidor a qualquer título de bem imóvel lindeiro a logradouro público, onde a Prefeitura
mantenha, com a regularidade necessária, os serviços especificados no artigo anterior.

Parágrafo único. Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por
passagem forçada, a logradouro público.

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa

Art.70. A Taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo contribuinte,
ou posto a sua disposição e será calculada a razão de 0,2 % da Unidade de Referência,
definido nas Disposições finais deste Código, por metro linear de testada do imóvel
beneficiado pelos serviços.

SEÇÃO IV
Lançamento

Art. 71. A Taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte com base nos
dados do cadastro imobiliário, aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas para o
Imposto Predial e Territorial Urbano.

SEÇÃO V
Arrecadação

Art.72. A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares.

CAPÍTULO VII
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO I
Incidência
Art. 73. A Taxa tem como fato gerador o fornecimento de iluminação nas vias e
logradouros públicos.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo
Art. 74. Contribuinte da Taxa e o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título de bem imóvel lindero a logradouro público beneficiado pelo
serviço;
Parágrafo único.Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por
passagem forçada a logradouro público.

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa

Art.75. A Taxa tem como finalidade tem como finalidade o custeio do serviço
utilizado pelo contribuinte ou posto a sua disposição, e será calculada em razão de 0,7 % da
Unidade de Referência definida nas disposições finais deste Código, por metro linear de
testada do imóvel beneficiada pelo serviço.
•

Nova redação do artigo n° 75, conforme Lei 179/84

SEÇÃO IV
Lançamento
Art. 76. As Taxas serão lançadas anualmente, em nome do contribuinte, com base
nos dados constantes do cadastro imobiliário, aplicando-se no que couber, as normas
estabelecidas para o Imposto Predial e Territorial Urbano.

SEÇÃO V
Arrecadação
Art.77. A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares.

CAPÍTULO VIII
TAXA DE PAVIMENTAÇÃO

SEÇÃO I
Incidência
Art. 78. A Taxa é devida, uma única vez, pela utilização efetiva ou
potencial, de qualquer dos seguintes serviços:

I – pavimentação de parte carroçável das vias e lograouros públicos;
II- substituição da pavimentação anterior por outra;
III- terraplanagem superficial;
IV- obras de escoamento local;
V- colocação de guias e sarjetas;
VI- consolidação do leito carroçável;
VII- calçamento do passeio.

Art. 79. Antes de iniciados os serviços de pavimentação, a Prefeitura divulgará aviso,
pela imprensa oficial ou em órgão de circulação local, especificando:
I – as ruas, trechos ou áreas que serão pavimentados;
II- o custo orçado da obra e o seu prazo de duração;
III- a firma empreiteira, sub-empreiteira ou contratante que realizará o serviço, se o
serviço, for executado por terceiros;
IV- a área total a ser pavimentada e o custo do metro quadrado de pavimentação;
V- o tipo de pavimentação, bem como outras características que servem para
identificá-lo.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art. 80. Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular de domínio útil ou possuidor
a qualquer título de bem imóvel, lideiro e logradouro público beneficiado pelos serviços

Parágrafo único. Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por
passagem forçada, a logradouro público.

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa

Art. 81. A Taxa será calculada multiplicando-se o número de metros de testada ideal
do imóvel beneficiado pela pavimentação, pela metade da largura da faixa carroçável e pelo
custo do metro quadrado pavimentado.
Art. 82. A testada ideal e seu cálculo serão objeto de regulamento.

SEÇÃO IV
Lançamento
Art.83. Realiza o serviço de pavimentação e conhecido o seu custo, este será
publicado e serão fixadas as respectivas cotas pela repartição competente.

Art.84. A Taxa será lançada em nome do contribuinte, no exercício seguinte, com
ase nos dados do cadastro imobiliário.

SEÇÃO V
Arrecadação
Art.85. A Taxa será paga parceladamente de conformidade com o disposto em
regulamento.
Parágrafo único. O pagamento feito de uma só vez e até a data do vencimento da
primeira parcela gozará de desconto de 20% (vinte por cento).

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

CAPÍTULO IX
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I
Incidência

Art.86. Nenhum estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço,
agropecuário e de demais atividades poderá localizar-se no Município, sem prévio exame de
fiscalização das condições de localização concernentes a segurança, a higiene, a saúde, a
ordem, aos costumes, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou permissão do
poder público, a tranquilidade pública ou o respeito a propriedade a aos direitos individuais
ou coletivos, bem como ao cumprimento da legislação urbanistica.
Parágrafo único. Pela prestação dos serviços de que trata o caput deste artigo cobrarse-á a Taxa independentemente da concessão da licença.
Art.87. A licença será para exercício em que for concedida, ficando sujeita a
renovação de licença sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade, modificações nas
características do estabelecimento ou transferência do local.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art.88. Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica que explore qualquer
atividade em estabelecimento sujeito a fiscalização.

SEÇÃO III
Cáculo da Taxa

Art.89. A Taxa será calculada de acordo a tabela do ANEXO II a esta lei.
§ 1° No caso de atividades múltiplas exercidas no mesmo local, a taxa será calculada
e devida sobre a que estiveer sujeita ao maior ônus fiscal.
§ 2° No caso de despacho favorável definitivo, ou desistência do pedido de licença, a
Taxa será devida e 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, equiparando-se a abandono
de pedido, a falta de qualquer providência da parte interessada que importe em equivamento
do processo.

SEÇÃO IV
Lançamento

Art. 90. A Taxa será lançada em nome do contribuinte, com base nos dados do
cadastro fiscal.
Art.91. O contribuinte é obrigado a comunicar a Prefeitura dentro de 20 (vinte) dias,
para fins de atualização cadastral, as seguintes ocorrências:
I- alteração da razão social;
II- alteração da forma societária.

•
•

Vide art.1°, da Lei 353/89
Nova redação do artigo n° 91, conforme Lei n° 355/89

Art. 92. A Taxa será arrecadada de acordo com o disposto em regulamento.

CAPÍTULO X
TAXA DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL

SEÇÃO I
Incidência

Art. 93. A Taxa é devido pela atividade munnicipal de fiscalização a que se submete
qualquer pessoa que pretenda manter aberto estabelecimento fora dos horários normais de
funcionamento.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art. 94. Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica responsável pelo
estabelecimento sujeito a fiscalização.

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa

Art. 95. A Taxa será calculada de acordo com a Tabela do ANEXO III a esta Lei.

SEÇÃO IV
Lançamento

Art.96. A Taxa será lançada em nome do contribuinte com base nos dados do
cadastro fiscal.

SEÇÃO V
Arrecadação

Art. 97. A Taxa será arrecadada de acordo com o disposto no regulamento.

CAPÍTULO XI
TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE

Art.98. A Taxa tem com fato gerador a atividade municipal de fiscalização a que se
submete qualquer pessoa que pretenda utilizar ou explorar, por qualquer meio, publicidade
em geral, seja em vias e logradouros públicos ou em locais deles visíveis ou de acesso ao
público.
Art.99. Não estão sujeitos a Taxa os dizeres indicativos relativos a:
a) hospitais, casa de saúde e congêneres, sítios, granjas, chácaras e fazendas, firmas,
engenheiros, arquitetos ou profissionais responsáveis pelo projeto e execução de obras,
quando nos locais destas;
b) propaganda eleitoral, política, atividade sindical, culto religioso atividade de
administração pública;
c) expressões de propriedade e de indicação.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art.100. Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica interessada no exercício
da atividade definida na Seção I deste capítulo.

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa

Art.101. A Taxa será calculada de acordo com a tabela do ANEXO IV.

SEÇÃO IV
Lançamento
Art.102. A Taxa será lançada em nome da pessoa que desempenhe a atividade de
publicidade.

SEÇÃO V
Arrecadação

Art.103. A Taxa será arrecadada de acordo com o disposto em regulamente.

CAPÍTULO XII
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

SEÇÃO I
Incidência
Art.104. A Taxa tem como fato gerador a atividade municipal de vigilância, controle
e fiscalização do cumprimento das exigências municipais a que se submete qualquer espécie,
bem como pretenda fazer arruamentos ou loteamentos em terrenos particulares.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art.105. Contribuinte da Taxa é a pessoa interessada na realização das obras sujeitas
a licenciamento ou a fiscalização do Poder Público

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa
Art.106. A Taxa será calculada de acordo com a tabela do ANEXO V.

SEÇÃO IV
Lançamento

Art.107. A Taxa será lançada em nome do contribuinte uma única vez.
Parágrafo único. Na hipótese do deferimento do pedido e não ínicio da obra no prazo
de 6 meses, ocorrerá nova incidência da Taxa.

SEÇÃO V
Arrecadação
Art.108. A Taxa será arrecadada na entrada do requerimento de concessão da
respectiva licença.

CAPÍTULO XIII
TABELA DE ABATE DE GADO

SEÇÃO I
Incidência
Art.109. O abate de gado destinado ao consumo público quando feito de matadouro
municipal, só será permitido mediante licença da Prefeitura, precedida de inspeção sanitária.
Art.110. A Taxa tem como fator gerador a inspeção sanitária de que trata o artigo
anterior.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art.111. O contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica interessada no abate do
gado.

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa

Art.112. A Taxa será calculada de acordo com a tabela do ANEXO VI.

SEÇÃO IV
Lançamento

Art.113. A Taxa será lançada em nome do contribuinte sempre que for requerida a
respectiva licença.

SEÇÃO V
Arrecadação

Art.114. A Taxa será arrecadada no ato do requerimento independentemente da
concessão da licença.

CAPÍTULO XIV
TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS
EM VIAS LOGRADOUROS PÚBLICOS

SEÇÃO I
Incidência

Art.115. A Taxa tem como fato gerador a permissão e fiscalização da ocupação em
vias e logradouros públicos.

SEÇÃO II
Sujeito Passivo

Art.116. Contribuinte da Taxa é a pessoa que ocupa as áreas referidas no artigo
anterior, incluídos entre os outros feirantes, ambulantes, em que ocupem áreas superiores a 1
(um)m², os proprietários de barraquinhas os quiosques e de veículos destinados a atividades
comerciais ou de prestação de serviços.

SEÇÃO III
Cálculo da Taxa

Art.117. A Taxa será calculada de acordo com a tabela do ANEXO VII.

SEÇÃO IV
Lançamento
Art.118. A Taxa será lançada em nome do contribuinte com base nos dados do
cadastro fiscal.

SEÇÃO V
Arrecadação

Art.119. A Taxa será arrecadada de acordo com o disposto em regulamento.

CAPÍTULO XV
INFRAÇÕES E PENALIDADES RELATIVAS AS
TAXAS DE PODER DE POLÍCIA

Art.120. As infrações serão punidas com as seguintes penalidades:
I- Cassação de licença, a qualquer tempo, quando deixarem de existir as condições
exigidas para a sua concessão;
II- multa de 100% do valor da Taxa, no exercício de qualquer atividade sujeita ao
poder de polícia sem a respectiva licença.
III- multa de 100% do valor da Taxa, no caso de não observância do disposto no
art.91.
•

Nova redação do artigo n°122, conforme Lei 355/89.

Art.121. A Contribuição de Melhorioa cobrada peloMunicípio para fazer face ao
custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, terá como limite total a
despesa realizada.
•
•

Nova redação do artigo n°121, conforme Lei n°341/89
Vide Lei 153/83

Art.122. O Executivo Municipal, com base em critérios de oportunidade e
conveniência, e observadas as normas fixadas no Decreto Lei n°195 de 24.02.67,
determinará, em cada caso, mediante decreto, as obras que deverão ser custeadas, no todo ou
em parte, pela Contribuição de Melhorias.

TÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS

CAPÍTULO I
Sujeito Passivo
Art.123. A Capacidade jurídica para o cumprimento da obrigação tributária decorre
do fato da pessoa encontrar-se nas situações previstas em lei dando lugar a referida
obrigação.
Parágrafo único. A capacidade tributária passiva independe:
I- Da capacidade civil das pessoas naturais;

II- de achar-se a pessoa natural natural sujeita a medidas que importem em aprovação
ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da
administração direta de seus bens ou negócios;
III- de estar a pessoa jurídica regularmente constituída bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional.
Art.124. São pessoalmente responsáveis:
I – O adquirente ou remetente, pelos débitos relativos a bem imóvel, existentes a data
do título de transferência, salvo quando conste deste prova de plena quitação, limitada esta
responsabilidade, nos casos de arremantação em hasta pública, ao montante do respectivo
preço;
II- O sucessor a qualquer título e o conjuge meeiro, pelos débitos tributários de o “de
cujus”, existentes até a data da partilha ou adjudicação, limitada a responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;

III- O espólio, pelos débitos tributários do “de cujus” existentes a data de abertura da
sucessão.
Art.125. A pessoa jurídica de direito privado, que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato
pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado quando a exploração de respectiva atividade seja continuada por
qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social,
denominação, ou sob firma individual.
Art.126. Quando o adquirente de posse, domíniou útil ou propriedade de bem imóvel
já lançado for pessoa jurídica imune, vencerão antecipadamente as prestações vencidas
relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano respondendo por elas o alienante.
Art.127. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial, ou profissional,
e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, denominação, ou
sob firma individual, responde pelos débitos tributários relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data do respectivo ato:
I- Integralmente, se o oliente cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade
tributados:
II- Subsidiariamente com o alienante se esteprosseguir na exploração ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses, contados da data da alienação, nova atividade do mesmo ou em
outro ramo de comércio, indústrias ou profissão.

Art.128. Respondem solidariamente com o contribuinte nos atos em que intervierem
ou pelas omissões por que forem responsáveis:
I- os pais, pelos débitos tributários dos filhos menores;
II- os tutores e curadores, pels débitos tributário dos seus tutelados ou curatelados;
III- os administradores de bens de terceiros, pelos débitos tributários destes;
IV- o inventariante, pelos débitos tributários do espólio;
V- o síndico e o comissário, pelos débitos tributários da massa falida ou do
concordatário;
VI- os tabeliães, escrivães, e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados, por eles ou perante eles, em razão do seu ofício.
VII- os sócios, pelos débitos tributários de sociedade de pessoas, no caso de
liquidação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica, quanto penalidades, as de
caráter moratório.
Art.129. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes do atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
ou estatutos;
I- as pessoas referidas no artigo anterior;
II- os mandatários, os prepostos e empregados;
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

CAPÍTULO II
Lançamento

Art.130. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência de fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Art.131. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1° Aplica-se oa lançamento a legislação, que, posteriormente a ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituídos novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, anpliando os de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao
crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2° Odisposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos
de tempo, desde que a respectiva lei fixa expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Art.132. O contribuinte será notificado do lançamento do tributo no domicílio
tributário, na sua pessoa, na de seu familiar representante ou preposto.
§ 1° Quando o contribuinte eleger domicílio tributário fora do território do
Município, a notificação far-se-á por via postal registrada, sem aviso de recebimento.
§ 2° Anotificação far-se-á por edital na impossibilidade da entrega do aviso
respectivo ou no caso de recusa de seu recebimento.

Art.133. A notificação de lançamento contará:
I- o nome sujeito passivo;
II- o valor do tributo, sua alíquota e base de cálculo;
III- a denominação do tributo e o exercício a que se refere;
IV- o prazo para recolhimento do tributo;
V- o comprovante para o órgão fiscal, de recebimento pelo contribuinte;
VI- o domicílio tributário do sujeito passivo.

Art.134. O lançamento do tributo independente:
I- da validade jurídica dos atos efetivos praticados pelo contribuinte, responsáveis ou
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II- dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

Art.135. O lançamento do tributo não implica em recolhimento da legitimidade de
propriedade, de domicílio útil ou de posse de bem imóvel, nem da regularidade do exercício
de atividade ou de legalidade das condições do local, instalações, equipamentos ou obras.

Art.136. Enquanto não extinto o direito ds Fazenda Pública poderão ser efetuados
lançamentos omitidos ou viciados por irregularidade ou erro de fato.

CAPÍTULO III
Arrecadação

Art.137. O pagamento do tributo será efetuado, pelo contribuinte, responsável ou
terceiro, em moeda corrente, na forma e prazos fixados na lagislação tributária.
§ 1° Será permitido o pagamento por meio de cheque, respeitadas as normas legais
pertinentes, considerando-se extinto o débito somente o resgate da importância pelo sacado.

§2° Considera-se pagamento do respectivo tributo, por parte do contribuinte, o
recolhimento por retenção na fonte pagadora nos casos previstos em lei, e desde o sujeito
passivo apresente o comprovante do fato, ressalvada a responsabilidade do contribuinte
quanto a liquidação do crédito fiscal.
Art.138. Ocontribuinte que optar pelo pagamento do débito em quota única poderá
gozar do desconto de 10%.
Art.139. Todo recolhimento de tributo deverá ser efetuado em órgão arrecadador da
Prefeitura ou estabelecimento de crédito autorizado pela Administração, sob pena de sua
nulidade.
Art.140. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:
I- quando parcial, das prestações em que se decomponha;
II- quando total , de outras créditos referents ao mesmo ou a outros tributos.

Art.141. É facultada a Administração a cobrança em conjunto, de Impostos e Taxas,
observadas as disposições de legislação tributária.
Art.142. A aplicação de penalidades não dispensa o cumprimento da obrigação
tributária principal ou acessória.

Art.143. A falta de pagamento do débito tributário nas datas dos respectivos
vencimentos, independentemente de procedimentos tributário, importará na cobrança, em
conjunto, dos seguintes acréscimos:
I- Multas de:
a)10% (dez por cento) sobre o valor do tributo quando o pagamento for efetuado até
30(trinta) dias após o vencimento;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo quando o pagamento for efetuado
até 60 (sessenta) dias após o vencimento;
c)30% (trinta por cento) sobre o valor do tributo quando o pagamento for efetuado
depois de decorridos mais de 60(sessenta) dias do vencimento;
•

Nova redação do artigo 143, conforme Lei 721/98.

I- Multas de 0,33%( zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de
30%(trinta por cento).
II- Juros de mora, a razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês
imediato ao do seu vencimento, considerando qualquer fração;
§ 1° Na existência de depósito administrativo predominatório da correção monetária,
o acréscimo previsto no inciso III deste artigo será exigido apenas sobre o valor da
importância não coberta pelo depósito.
§ 2° As multas previstas no inciso I deste artigo serão aplicadas sobre o valor do
tributo atualizado, nos termos no inciso III.
•

Nova redação do artigo n° 143, conforme Lei 355/89.

Art.144. O débito não recolhido no seu vencimento, respeitando o disposto no artigo
anterior, se constituirá em Divida Stiva para efeitos de cobrança judicial, desde que
regularmente inscrito na repartição administrativa competente.
Art.145. A ação para acobrança do crédito tributário 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 inequívoco, ainda que extra-judicial, que importe em
recolhimento do débito pelo devedor;
IV- Por qualquer ato inequívoco, ainda que extra-judicial, que importe em
recolhimento do débito pelo devedor.

Art.146. O débito vencido poderá, a critério do órgão fazendário, ser parcelado em
até 10 pagamentos iguais, mensais e sucessivos.

§ 1° O parcelamento só será deferido mediante requerimento do interessado, o que
implica no recolhimento da dívida
§ 2° o não pagamento da prestação na data fixada no respectivo acordo importa na
imediata cobrança judicial, ficando proibida a sua renovação ou novo parcelamento para o
mesmo débito.

CAPÍTULO IV
Restituição
Art.147. O sujeito passivo terá direito a restituição total ou parcial das impotâncias
pagas a título de tributo, nos seguintes casos:
I- Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indeviduo ou maior que o devido,
em face da legislação tributária, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
II- Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota, no cálculo
do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III- Reforma, anulação, renovação ou rescisão da decisão condenatória.
Art.148. O pedido de restituição, que dependerá de requerimento da parte
interessada, somente será conhecido desde que juntada notificação da Prefeitura, que acuse
crédito do contribuinte, ou prova de pagamento do tributo, com apresentação das razões da
ilegalidade ou irregularidade do pagamento.
Art.149. A restituição do tributo que, por sua natureza, comporte transferência dos
respectivos encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido
encargo, ou no caso de te-lô transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebe-la.
Art.150. A restituição total ou parcial do tributo da lugar a devolução, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuárias que tiveram sido recolhidas, salvo
as referentes a infrações de carater formal não prejudicadas pela causa da restituição;
§ 1°a restituição vence juros não capitalizados a partir do transito em julgado da
decisão definitiva que a determinar.
§ 2° será aplicada a correção monetária relativamente a importância restituída.
Art.151. O despacho em pedido de restituição deverá ser efetivado dentro do prazo
de um ano, contados da data do requerimento da parte interesada.

Art.152. A autoridade administrativa poderá determinar que a restituição se processe

através de compensação com crédito tributário do sujeito passivo.

Art.153. O direito de pleitar a restituição total ou parcial do tributo extingue-se com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I- nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 147, da data da extinção do crédito
tributário;
II- na hipótese do inciso III do artigo 147, da data em que se torna definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decissão judicial que tenha reformado,
anulado ou revogado a decisão condenatória.

CAPÍTULO V
Infrações Penalidades

Art.154. Constituição infração fiscal toda ou omissão que importa inobservância, por
parte do contribuinte, responsável ou terceiro, das normas estabelecidas na lei tributária.
Paráragrafo único. A responsabilidade por infrações de legislação tributária,
independe da intenção do agente, ou do responsável, e da efetividade, natureza e extenção
dos efeitos do ato.
Art.155. Respondem pela infração, em conjunto ou isoladamente as pessoas que, de
qualquer forma, concorram para a sua prática ou delas se beneficiam.
Art.156. O contribuinte, o responsável, ou demais pessoas envolvidas em infração,
que a falta seja corrigida imediatamente ou, se for o caso, efetuado o pagamento do tributo
devido, com os acréscimos legais cabíveis, ou depositada a importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o mmontante do tributo dependa de apuração.
§ 1° Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o ínicio de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com infração.
§ 2° A apresentação de documentos obrigatórios a Administração não importa em
denúncia espontância, para os fins do disposto neste artigo.
Art.157. A lei tributária que define infração ou comine penalidades, aplica-se a fatos
anteriores a sua vigência, em relação a ato não definitivamente julgado, quando:
I- Exclua-se a definição do fato como infração.
II- Comina penalidade menos severa que a anteriormente prevista para o fato.

CAPÍTULO VI
IMUNIDADES E ISENÇÕES

Art.158. É vedado ao Município instituir imposto sobre;
I- o patrimônio ou os serviços da União, dos Estados e do Distrito Federal;
II- os templos de qualquer culto, assim considerados os locais onde se celebram
cerimônias públicas;
III- o patrimônio ou os serviços dos partidos políticos e de instituições de educação
ou de assitência social.
§ 1° O disposto no inciso I é extensivo as autarquias, no que se refere ao patrimônio
e aos serviços viculados as suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não se
estende aos serviços públicos concedidos nem exonera o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto sobre objeto de promessa de compra e venda.
Art.159. O disposto no inciso III do anterior é subordinado a observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidos:
I- Não distribuirem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação no seu resultado;
II- Aplicarem integralmente no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III- Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Parágrafo único. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, autoridade
competente suspenderá a aplicação do benefício.
Art.160. A imunidade não exclui o cumprimento das obrigações acessórias previstas
na legislação tributária, sujeitando-se a sua desobediência a aplicação de penalidades.
Paragrafo único. O disposto neste artigo abrange tambéma prática do ato, previsto
em lei, assecuratório do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
Art.161. A concessão de isenções apoiar-se-á sempre que em fortes razões de ordem
públicas ou de interesse do município; não poderá ter caráter pessoal e dependerá de lei
aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara de Vereadores.

Art.162. A isenção não desobriga o sujeito passivo do cumprimento das obrigações
acessórias.

Art.163. A documentação do pedido de reconhecimento de imunidade ou isenção que

comprove os requisitos para a concessão do benefício, poderá servir para os exercícios
fiscais subsequentes, devendo o contribuinte, ao requerimento de renovação, indicar o
número do processo administrativo anterior e, se for o caso, oferecer as provas relativas ao
novo exercício fiscal.

TÍTULO III
DO PROCEDIMENTO FISCAL

CAPÍTULO I
PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Art.164. O procedimento fiscal terá início com:
I- A lavratura do auto de infração;
II- A lavratura do termo de apreensão de livros ou de documentos fiscais;
III- A impugnação, pelo sujeito passivo, de lançamento ou ato administrativo dela
decorrentes.
Art.165. Verificando-se infração de dispositivo de legislação tributária, que importe
ou não em evasão fiscal, lavrar-se-á auto de infração.
Art.166. O auto de infração será lavrado por autoridade administrativa competente e
conterá:
I- O local, a data e a hora da lavratura;
II- O nome e o endereço do infrator, com a respectiva inscrição, quando houver;
III- A descrição clara e precisa do fato que constitui a infração, e, se necessário as
circunstâncias pertinentes;
IV- A capitulação do fato, com citação expressa do disposição legal infrigido que
define a infração, e do que lhe comine penalidade;
V- A intimação para apresentação de defesa ou pagamento do tributo, com os
acréscimos legais, ou penalidades, dentro do prazo de 20(vinte) dias;
VI- A Assinatura do agente autuante e a indicação do cargo ou função;

VII- A Assinatura do autuante ou infrator, ou a menção da circunstância de que o
mesmo não pode ou se recusou a assinar.

§ 1° A assinatura do autuado não importa em confissão nem sua falta ou recusa em
nulidade do auto ou agravamento da infração.

§ 2° As omissões ou incorreções do auto de infração não o ivalidem quando do
processo constem elementos suficientes para a determinação da infração e a identificação da
pessoa do infrator.
Art.167. O processamento do auto será um curso histórico e informativo com as
folhas numeradas e rubricadas, a os documentos, informações e paraceres.
Art.168. O autuado será intimado da lavratura do auto de infração.
I- Pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de cópia do auto de infração
ao próprio autuado, seu representante ou mandatário, contra assinatura recibo datado no
original.
II- Por via postal registrada, acompanhada de cópia do auto de infração, com aviso
de recebimento a ser datado, firmado e devolvido pelo destinatário ou pessoa em seu
domicílio;
III- Por publicação feita em qualquer meio de divulgação oficial do Município, na
sua íntegra ou de forma resumida, quando improfícuos os meios previstos nos incisos
anteriores.
Art.169. Conformando-se o autuado com o auto de infração, e desde que efetue o
pagamento das importâncias exigidas dentro do prazo de 20(vinte) dias, contados da
respectiva lavratura, o valor das multas, exceto a moratória será reduzido a 50%(cinquenta
por cento).
Art.170. Poderão ser apreendidos bens imóveis, inclusive mercadorias, existentes em
poder do contribuinte ou de terceiro, desde que constituem prova de infração da legislação
tributária.
Parágrafo único. A apreensão pode compreender livros ou documento, quando
constituam prova de fraude, simulação, adulteração ou falsidade.
Art.171. A apreensão será objeto de lavratura de termo de apreensão, devidamente
fundamentado, contendo a descrição dos bens ou documentos apreendidos, com indicação
do lugar onde ficarem depositado, e o nome do depositário, se for o caso, além dos demais
elementos indispensáveis a identificação do contribuinte e descrição clara e precisa do fato,
e a indicação das disposições legais.
Parágrafo único. O autuado será intimado da lavratura do termo de apreensão na
forma da intimação da lavratura do auto de infração.
Art.172. A restituição dos documentos e bens apreendidos será feita mediante recibo.
Art.173. O sujeito passivo poderá impugnar a exigência fiscal, independentemente do
prévio depósito, dentro do prazo de 20(vinte) dias, contados da notificação do lançamento,
da intimação do auto de infração ou do termo de apreensão, mediante defesa por escrito,
alegando, de uma só vez, toda a matéria que entender útil, e juntamente os documentos
comprobatórios das razões apresentadas.

§ 1° A impugnação da exigência fiscal mencionará:

1.
2.
3.
4.

a autoridade julgadora a quem é dirigida;
a qualificação do interessado e o endereço para a intimação;
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
as diligências que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas desde que
justificadas as suas razões;
5. o objetivo visado;

§ 2° A impugnação terá efeito suspensivo da cobrança e instalará a fase contraditória
do procedimento.

Art.174. A autoridade administrativa determinará, de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo, a realização de diligências quando as entender necessárias, fixando-lhes
prazo, e indefirirá as que considerar prescindível, impraticáveis ou protelatórias.
Parágrafo único. Julgada improcedente a impugnação, arcará com as custas o sujeito
passivo.
Art.175. Preparando o processo para decisão, a autoridade administrativa proferirá
despacho no prazo maxímo de 30(trinta) dias resolvendo todas as questões debatidas e
pronunciando-se sobre a procedência ou improcedência da impugnação.
§ 1° Decorrido o prazo definitivo neste artigo sem que tenha sido proferido a
decisão, não serão computados juros e correção monetária a partir desta data.
§ 2° O impugnador será notificado do despacho mediante assinatura no próprio
processo, por via postal registrada ou por edital quando se encontrar em local incerto e não
sabido.
Art.176. Na hipótese de auto de infração, conformando-se o autuado com o despacho
da autoridade administrativa denegatório da impugnação, e desde que efetue o pagamento
das importâncias exigidas dentro do prazo para interposição de recurso, o valor das multas,
exceto a moratória, será reduzido de 25% (vinte e cinco por cento) e o procedimento
tributário arquivado.

CAPÍTULO II
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Art.177. Do despacho da autoridade administrativa de primeira instância
Administrativa Superior.
Parágrafo único- O recurso terá efeito suspensivo da cobrança e deverá ser interposto
dentro do prazo de 30 dias (trinta) dias, contados da data da notificação do despacho da
primeira instância.

Art.178. Quando o despacho da autoridade administrativa exonerar o sujeito passivo,
ou o autuado, do pagamento do tributo os de multa de valor originário superior a 25% ( vinte
e cinco por cento) da Unidade de referência no art.210, seu prolator recorerá de ofício,
mediante declaração no próprio despacho.
Art.179. A decisão da Instância Administrativa Superior será proferida no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento do processo, aplicando-se
para a notificação do despacho as modalidades previstas para a primeira instância.
Parágraf o único. Decorrido o prazo definido neste artigo sem que tenha sido
proferida a decisão computados juros e correção monetária a partir desta data.
Art.180. A Instância Administrativa Superior será constítuida na forma que a lei
determinar.
Art.181. Da data da decisão da Instância Administrativa Superior, caberá pedido de
reconstrução ao Prefeito no prazo de 30(trinta) dias.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.182. São definidas as decisões de qualquer instância uma vez esgotado o prazo
legal para interposição de recurso, salvo se sujeitas a recurso de ofício.
Art.183. Nenhum auto de infração será arquivado, nem cancelada multa fiscal, sem
despacho da autoridade administrativa.
Art.184. Na hipótese da impugnação ficam sujeitos a multa, juros de mora e correção
monetáia, a partir da data dos respectivos vencimentos, quando cabíveis.
§ 1° O sujeito passivo, ou o autuado poderão evitar, no todo ou em parte, a aplicação
dos acréscimos na forma deste artigo, desde que efetuem o pagamento do débito e da multa
exigidos, ou o depósito premonitório da correção monetária.

§ 2° Julgada procedente a impugnação, serão restítuidas ao sujeito passivo ou
autuado, dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados do despacho ou decisão, as
importâncias referidas no parágrafo anterior, acrescidas da correção monetária a partir da
data em que foi efetuado o pagamento ou o depósito.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
FISCALIZAÇÃO

Art.185. Compete a Administração Fazendária Municipal, pelos órgãos

especializados, a fiscalização do cumprimento das normas da legislação tributária.
Art.186. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas sujeitas a obrigação
tributária, inclusive nos casos de imunidade e isenção.
Art.187. A autoridade administrativa terá ampla faculdade de fiscalização
especialmente:
I- exigir do sujeito passivo a exibição de livros comerciais e fiscais, documentos em
geral, bem prestar informações ou declarações.
II- apreender livros e documentos fiscais, nas condições e forma regulamentares;
III- para efeito de registro, controle e fiscalização do imposto, a Prefeitura instituirá,
por regulamento, livros e outros documentos fiscais destinados a comprovação das
operações tributadas e seu livro.
•

Incluído ítem III no artigo n°187, conforme Lei 355/89.

Art.188. A escrita fiscal ou mercantil, com omissão de formalidades legais ou intuito
de fraude fiscal, será desclassificada, facultada Administrativa o arbitramento dos diversos
valores.
Art.189. O exame de livros, arquivos, documentos, papéis, efeitos comerciais e
demais diligências da fiscalização poderão ser repetidos, em relação a um mesmo fato ou
período de tempo, enquanto não extinto o direito de proceder ao lançameto do tributo, ou da
penalidade, ainda que já lançado e pago.
Art.190. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar a autoridade
administrativa todas as informações de que disponham, com relação dos bens, negócios ou
atividades de terceiros:

I- os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício;
II- os bancos, Caixas Econômicas e demais instituições fianaceiras;
III- as empresas de administração de bens;
IV- os inventariantes;
V- os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
VI- os síndicos, comissários e liquidatários;
VII- quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste não abrange a prestação de informações,
quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a guardar segredo em
razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Art.191. Independentemente do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, para qualquer fins, por parte do preposto da Fazenda Municipal, de qualquer
informação obtida em natureza e o estados dos engócios ou atividades das pessoas sujeitas a
fiscalização.
§ 1° Executam-se do disposto neste artigo unicamente as requisições da autoridade
judicíaria, e os casos de prestação mútua de assistência para a fiscalização de tributos e
permuta de informações entre os diversos órgãos de Munícipio, e entre a União, Estado e
outras Municípios.
§ 2° A divulgação das informações, obtidas no exame de contas e documentos,
constitui falta grave sujeita a penalidade da legislação pertinente.
Art.192. As autoridades da Administração Fiscal do Município poderão requisitar
auxílio de força pública federal, estadual ou municipal, quando vítimas de embaraço ou
desacato no exercício das funções de seus agentes, ou quando indispensável a efetivação de
medidas previstas na legislação tributária.

CAPÍTULO II
CONSULTA
Art.193. Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito da consulta sobre a
interpretação da legislação tributária, desde que feitas antes da ação fiscal e em obediência
de normas estabelecidas.
Art.194. A consulta será dirigida a autoridades administrativa tributária, com
apresentação clara e precisa do caso concreto e de todos os elementos indispensáveis ao
entendimento da situação de fato, indicados os dispositivos legais e instruída, se necessário,
com documentos.
Art.195. Nenhum procedimento fiscal será promovido contra o sujeito passivo, em
relação a espécie consultada, durante a tramitação da consulta.
Parágrafo único. Os efeitos previstos neste artigo não se produzirão em relação as
consultas meramente protelatórias, assim entendidas as que versem sobre dispositivos claros
de legislação tributária, ou sobre dispositivos claros de legislação tributária, ou sobre a tese
de direito já reslvida por decisão administrativa ou judicial, definitiva ou passada em
julgado.
Art.196. Na hipótese de mudança de orientação fiscal, a nova orientação atingirá a
todos os casos, ressalvado ao direito daqueles que anteriormente procederam de acordo com
a orientação vigente até a data da modificação.
Art.197. A autoridade admministrativa dará resposta a consulta no prazo de '
90(noventa) dias.
Parágrafo único. Do despacho proferiado em processo de consulta não caberá recurso
nem pedido de reconsideração.

Art.198. Respondida a cnsulta, o consulente será notificado para no prazo de
30(trinta) dias dar cumprimento a eventual obrigação tributária, principal ou acessória sem
prejuízo da aplicação de cominações ou penalidades.
Parágrafo único. O consulente poderá evitar, no todo em parte, o oneração eventual
débito, por multa, juros de mora e correção monetária, efetuando o seu pagamento, ou o
depósito premonitório de correção monetária, impotâncias que se indevidas, serão restítuidas
dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados da notificação do consulente.
Art.199. A resposta a consulta será vinculada para a Administração salvo se obtida
mediante inecados fornecido pelo consulante.

CAPÍTULO III
DIVIDA ATIVA
Art.200. A Fazenda Municipal providenciará para que sejam inscritos na Dívida
Ativa os contribuintes inadimplentes com obrigações tributárias.
Art.201. Constitui dívida ativa a proveniente de crédito dessa naturaza, regurlamente
inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para
pagamento, pelo regulamento ou por decisão final proferida em processo regular.
Parágrafo único. A fluência de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a
liquidez do crédito.
Art.202. O tempo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I- O nome do devedor, a, sendo caso, o dos co-responsáveis bem como sempre que
possível, o domícilo ou a residência de um e outro de outros;
II- A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III- A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente e disposição da lei
que seja fundado;
IV- A data em que foi escrita;
V- Sendo caso, o número de processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão constará, além dos requisitos deste artigo, a indicação do
livro e da folha de inscrição.
Art.203. A omissão de qualquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a
eles relativos são causas de nulidade da inscrição e do processo da cobrança pela decorrente,
mas a nulidade poderá se sanada até a decisão de primeira instância, mediante a instituição
da certidão nula, devolvido o sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa,
que somente, poderá versar sobre a parte modificada.

CAPÍTULO IV
CERTIDÃO NEGATIVA

Art.204. A pedido do contribuinte será fornecida certidão negativa dos tributos
Municipais, nos termos do requerimento.
Art.205. Terá os mesmos efeitos da certidão negativa a que ressaltar a existência de
créditos não vencidos, sujeitos a reclamação ou recursos em efeito suspensivo, ou em curso
de cobrança executiva com efetivação de penhora, ou cuja exibilidade esteja suspensa.
Art.206. A certidão negativa fornecida não exclui o direito de Fazenda Municipal
exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.
Art.207. O Município não celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência
pública sem que o contratante ou proponente faça prova por certidão negativa, da quitação
de todos os tributos devidos a Fazenda Municipal, relativos a atividade em cujo exercício
contratada ou concorre.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.208. Todos os atos relativos a matéria fiscal serão praticados dentro dos prazos
fixados na legislação tributária.
§ 1° Os prazos serão contínuos, excluido, no seu cômputo, o dia do ínicio e incluindo
o do vencimento.
§ 2° Os prazos somente se iniciam ou vencem em dia de expediente na repartição em
que tenha curso o processo ou deva ser praticado o ato, prorrogando-se se necessário, até o
primeiro dia útil.
Art.209. Considera-se integradas a presente Lei as tabelas dos Anexos que o
acompanham.
Art.210. Além da base de cálculo, utilizada para o Imposto Sobre Serviços – ISS,
fica instituída a Unidade de Referência Município- URM, que corresponderá oa valor de
uma Unidade Fiscal de Colombo- UFC, para cálculo de taxas;
•
•

Nova redação no artigo n°210, conforme Lei 552/94.
Vide Lei n° 355/89

Art.211. O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer preços públicos não
submetidos a disciplina jurídica dos tributos, para quaisquer outros serviços cuja a natureza
não compete a cobrança de taxas.
Art.212. Esta Lei entrará em vigor em 31 de dezembro de 1.978, revogando-se as
disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colombo, aos 12 de julho de 1.978.

Djalma Johnsson
Prefeito Municipal

Art. 1°- Fica alterada, na forma da Lei Completar n° 56, de 15 de dezembro de 1.987,
a Lista de Serviços a que se refere o Anexo I da Lei n°16/78- Código Tributário Municipal,
a qual passa a ter a seguinte redação:
Serviços de:

Percentual sobre o preço do
serviço:

1. Médicos, inclusive análises clinicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrasonografia, radiologia, tomografia e congêneres.........................................
3%
2. Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, ambulatórios, prontosocorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e
congêneres...................................................................................................
3%
3. Banco de sangue, leite, pele, sêmem e congêneres.....................................
4. Enfermeiros, obstretas, ortopticos, fonoudiologos, protéticos (prótese
dentária).......................................................................................................
5. Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1,2 e 3 desta lista,
prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive
com empresas para assistência de empregados..........................................
6. Planos de saúde, prestados por empresa que não estaja incluída no ítem
5 desta lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros,
contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do
benefíciario do plano..................................................................................

3%

3%

3%

3%

7. (Vetado)
8. Médicos Veterinários.................................................................................
9. Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres.........................

3%
3%

10. Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento
e congêneres................................................................................................
3%
11. Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação e
congêneres, tratamento de pele, depilação e congêres................................
3%
12. Banhos, duchas, saunas, massagens, ginásticas e congêres........................

3%

13. Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo..........................................

2%

14. Limpeza e dragagem de portos, rios e canais..............................................

3%

15. Limpeza, manutenção e conservação de imóveis inclusive vias públicas,
parques e jardins.........................................................................................

2%

16. Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres................

3%

17. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e
biológicos...........................................................................................................

3%

18. Incineração de resíduos quaisquer.....................................................................

3%

19. Limpeza de chamines.......................................................................................

3%

20. Saneamento ambiental e congenêres.................................................................

3%

21. Assistência técnica (vetado)..............................................................................

3%

22. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens
desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento
de dados, consultoria técnica, finceira ou administrativa(vetado).................
1,5%
23. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira
ou administrativa(vetado)..............................................................................
•

1,5%

Nova redação do ítem n°23, conforme Lei 533/94

24. Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e
processamento de dados de qualquer natureza................................................

3%

25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres 3%
26. Perícias, laudos, exames técnicos e ánalises técnicas.....................................

3%

27. Traduções e interpretações.............................................................................

3%

28. Avaliação de bens...........................................................................................

3%

29. Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres.......

3%

30. Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza..........................

3%

31. Aerofotogametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia..........

1,5%

•
Nova redação do ítem n° 31, Lei n°533/94
32. Execução, por administração, empreitada ou subempretada, de construção
civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes, e respectivas engenharia
consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento
de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, forma do local da prestação
dos serviços, que fica sujeito ao ICM).............................................................
2%

* Nova redaçãodo ítem n°32, conforme Lei 355/89

33. Demolição.........................................................................................................

2%

34. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congêneres(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador
dos serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM)......

3%

•

Nova redação do ítem n°34, conforme Lei 355/89

35. Pesquisa, perfuração, cimento, perfilagem(vetado) estimulação e outros
serviços relacionados com a exploração e exportação de petróleo e gás natural....

3%

36. Florestamento e reflorestamento.....................................................................

3%

37. Escoramento e contenção de encostas e seriços congêneres...........................

3%

38. Paisagismo, jardinagem e decoração(exceto o fornecimento de mercadorias,
que fica sujeito ao ICM).................................................................................

3%

39. Raspagem, calefação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias.....

3%

40. Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou
natureza............................................................................................................
1%
41. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congêneres.......................................................................................................

3%

42. Organização de festas e recepções: buffet (exceto o fornecimento de bebidas e
alimentação, que fica sujeito ao ICM)...........................................................

3%

43. Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio (vetado).......

3%

44. Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central)...................................................................
3%
45. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos
de previdência privada....................................................................................
3%
46. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer( exceto os
serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 3%
47. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial,
artística ou literária..........................................................................................
3%
48. Agenciamento, corretagem ou intermediação de franquia(franchise) ou faturação

(fatoring) excetuados os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central..........................................................................................
3%
49. Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo,
passeios, excursões, guias de turismo e congêneres........................................

3%

50. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis, não
abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48...............................................................

3%

51. Despachantes...................................................................................................

3%

52. Agentes da propriedade industrial...................................................................

3%

53. Agentes da propriedade artística ou literária..................................................

3%

54. Leilão.............................................................................................................

3%

55. Regulação de sinistros cobertos pr contratos de seguros; inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhias de
seguros.............................................................................................................
3%
56. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer
espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central)........................................................................................... 3%
57. Guarda, estabelecimento de veículos automotores terrestres...........................

3%

58. Vigilância ou segurança de pessoas e bens......................................................

3%

59. Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores dentro do território do
Município........................................................................................................
3%
60. Diversões públicas:
a) (vetado), cinemas, (vetado), “ taxi-dancings” e congêneres.......................

10%

b) Bilhares, boliches, corrida de animais e outros jogos................................

5%

c) Exposições, com cobrança de ingressos......................................................

5%

d) Bailes, shows, festivais, recitais e congêneres inclusive espetáculos que sejam
também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão, ou
pelo rádio.....................................................................................................
5%
e) Jogos eletrõnicos..........................................................................................
f) Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a
participação do espectador, inclusive a venda de direitos a transmissão pelo rádio
pela televisão............................................................................................
5%

5%

ou

g) Execução de música, individualmente ou por conjuntos.............................
•

10%

Nova redação do ítem n°60, conforme Lei n°446/91

61. Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas,
sorteios ou prêmios................................................................
3%
62. Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para
vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas
ou de televisão).......................................................................................... 10%
63. Gravação e distribuição de filmes, e video-tapes.....................................

3%

64. Fonografia ou gravação de sons ou ruídos inclusive trucagem, dublagem e
mixagem sonora........................................................................................

3%

65. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, cópia, reprodução e
trucagem....................................................................................................

3%

66. Produção para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos,
entrevistas e congêneres............................................................................
3%
67. Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do
serviço.......................................................................................................
3%
68. Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e
equipamentos (exceto o fornecimeto de peças ou partes, que fica sujeito ao
ICM)..........................................................................................................

3%

69. Conserto, restauração, manutenção ou conservação de máquinas, veículos,
motores, elevadores ou qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e
partes, que fica sujeito ao ICM).................................................................

3%

70. Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador
de serviços fica sujeito ao ICM)................................................................
3%
71. Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final..................

3%

72. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento,
plastificação e congêneres de objetos não destinados a industrialização
ou comercialização...................................................................................

3%

73. Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para o usuário final
do objeto lustrado....................................................................................
3%
74. Instalação, montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao
usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido
3%

75. Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente
com material por ele fornecido................................................................

3%

76. Cópia ou reprodução, por qualquer processo de documentos e outros papéis,
plantas e desenhos.......................................................................................... 3%
77. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e
fotolitografia................................................................................................... 2%
78. Colocação de molduras a afins, encadernação, gravação e douração de livros
revistas e congêneres...................................................................................... 3%
79. Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil.........................

3%

80. Funerais.........................................................................................................

3%

81. Alfaiataria, costura, quando o material for fornecido pelo usuário final exceto
avivamento.................................................................................................... 3%
82. Tinturaria e lavanderia..................................................................................

3%

83. Taxidermia...................................................................................................

3%

84. Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mãode-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados ou
prestadores de serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados..

1%

85. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de
campanhas, ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e
demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou
fabricação).................................................................................................

2%

86. Veiculação ou divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade,
por qualquer meio(exceto jornais, períodicos, rádio ou televisão).............
2%
87. Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto;
atração; capatazia; armazenagem interna, externa e especial; suprimento
de água, serviços acessórios; movimentação de mercadorias fora do cais..

3%

88. Advogados.................................................................................................

3%

89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agronomos........................................

3%

90. Dentistas....................................................................................................

3%

91. Economistas..............................................................................................

3%

92. Psicólogos..................................................................................................

3%

93. Assistentes sociais.....................................................................................

3%

94. Relações públicas.....................................................................................

3%

95. Cobranças e recebimentos por contra de terceiros, inclusive direitos autorais,
protestos detítulos, sustação de protestos, devolução de títulos, sustação de
protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos,
fornecimento de posição de cobrança ou recebimentos e outros serviços
correlatos de cobrança ou recebimento (este ítem abrange também os serviços
prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).....
3%
96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central:
fornecimento de talões de cheques emissão de cheques administrativos;
transferência de fundos; devolução de cheques: ordens de pagamento e de
crédito, por qualquer meio; emissão ou renovação de cartões magnéticos;
consultas em terminais eletrônicos; pagamento por conta de terceiros,
inclusive os feitos fora do estabelecimento; inclusive os feitos fora do
estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres;
fornecimento de segundas vias de avisos do lançamento............................

3%

97. Transporte de natureza estritamente municípal...........................................

3%

98. Comunicações telefónicas de um para outro aparelho dentro do mesmo
município....................................................................................................

3%

99. Hospedagem em hotéis, pensões, e congêneres, hospedagem em motéis
(o valor da alimentação quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao
imposto sobre serviços)..............................................................................

5%

* Nova redação do ítem n°99, conforme Lei 446/91

100.Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza
Art. 2°. Quando os serviços forem prestados sob a forma de trabalho pessoal
da próprio contribuinte, o imposto será devido da seguinte maneira:
% sobre a base de cálculo para autônomos:
a) profissionais autônomos de nível uiniversitário:10%
b) profissionais autônomos de nível médio: 6%
c) demais autônomos: 3%
•

Nova redação do artigo n°2 conforme Lei n°552/94

•

Nova redação do ANEXO I, conforme Lei 294/87

2%

7. Profissionais autônomos que exercem atividades com aplicação de
capital(não incluidos em outro ítem desta tabela)........................... 0,8%

16%

8. Casa de loterias................................................................................10%

120%

9. Oficinas de concreto em geral
9.1 até 20m²......................................................................................8%

96%

9.2 até 21m²......................................................................................10%

120%

9.3 de 76m² a 150m².........................................................................12%

144%

9.4.de 150m² em diante....................................................................14%

168%

10. Postos de serviços para veículos.....................................................16%

200%

11. Depósitos de explosivos inflamaveis e similares............................20%

240%

12. Tinturaria e lavanderias...................................................................8%

96%

13. Salões de engraxate..........................................................................6%

72%

14. Estabelecimentos de banho, duchas, massagens, ginásticas, etc...10%

120%

15. Barbearias e salões de beleza, por n° de cadeiras...........................4%

48%

16. Ensino de qualquer grau ou natureza, por sala de aula...................8%

96%

17. Estabelecimentos hospitalares:
17.1. com até 25 leitos.....................................................................8%

96%

17.2.
com mais de 25 leitos.............................................................10%
120%

18. Laboratório de análise clínica.......................................................10%

120%

19.Diversões públicas:
19.1
192%
19.2
240%
19.3
340%
19.4
120%
19.5
200%
19.6
192%

Cinemas e teatros com até 150 lugares.................................16%
Cinemas e teatros com mais de 150 lugares..........................20%
Resetaurantes dançantes, boates, etc.....................................30%
Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa(cada mesa).........10%
Boliches, para n° de pistas.....................................................20%
Exposições, feiras de amostras e quermesses........................16%

19.7
Circos e parques de diversões................................................60%
600%
19.8
Quaisquer diversões ou espetáculos não incluídos no ítem
anterior.....................................................................................40%
400%

20. Empreiteiras e Incorporadoras por m²..........................................0,10%

0,12%

21.Agropecuária:
21.1. até 100 empregados............................................................10%
21.2 mais de 100 mpregados.......................................................16%

120%
192%

22. Demais atividades sujeitas a taxa de verificação não constante nos itens
anteriores.....................................................................................10%

100%

•

Nova redação do anexo II, conforme Lei n°552/94

ANEXO III

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL

% sobre a unidade de referência

I- Para a prorrogação de horário:
I- Até as 20:00 horas

II- Além das 22:00 horas

III- Para a antecipação de horário

1% ao dia
20% ao mês
140% ao ano
1% ao dia
20% ao mês
140% ao ano
1% ao dia
20% ao mês
140% ao ano

ANEXO IV

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE

ESPÉCIE DE PUBLICIDADE

1. Publicidade afixada na parte externa ou interna de
estabelecimento industriais, comerciais, agropecuários,
de prestação de serviços e outros. Qualquer espécie ou
quantidade, por produto anunciado....................................0,4% da UR ao dia
2. Publicidade:
I- No interior do veículo de uso público não destinados
a publicidade.Qualquer espécie ou quantidade, por produto
anunciado.........................................................................0,4% da UR ao dia
II- Publicidade sonora, em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade. Qualquer modalidade de publicidade.
Qualquer espécie ou quantidade, por produto anunciado.0,4% da UR ao dia
III- Publicidade escrita em veículos, destinados a qualquer modade de publicidade. Qualquer espécie ou qualidade, por
matéria anunciada............................................................1,5% da UR ao dia
IV- Em cinemas, teatros, circos, boates e similares, por
meio de projeção de filmes ou dia positivos por
matéria anunciada.........................................................0,3% da UR ao dia
0,9% da UR ao mês
100% da UR ao ano
3. Publicidade colocada em terrenos, campos de esportes, clubes,
associações, qualquer que seja o sistema de colocação, desde
que visívies de quaisquer vias ou logradouros públicos,inclusive
as rodovias, estradas e caminhos municipais.Por matéria anunciada......................................................................................4% da UR ao dia
4. P ublicidade por meio de projeção de filmes, diapositivos ou
similares em vias logradouros públicos. Por matéria anunciada........................................................................................3% da UR ao dia

ANEXO V
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

NATUREZA DAS OBRAS
1. Construção de:
a) Edificação até dois pavimentos, por m² área construída.......................... 0,06%
b) Edificação com mais de dois pavimentos por m² de área
construída................................................................................................. 0,09%
c) Dependência em prédios residenciais, por m² de área
construída.................................................................................................. 0,09%
d) Dependências em quaisquer outros prédios para quaisquer
finalidades, por m² de área construída.................................................... 0,09%
e) Barracões e galpões, por m² de área construída...................................... 0,09%
f) Fachadas e muros, por metro linear......................................................... 0,09%
g) Marquises, coberturas e tapumes, por metro linear................................ 0,01%
h) Reconstruções, reformas, reparos e demolição, por m².......................... 0,01%
2. Arruamentos:
a) Com área até 20.000 m², excluidas as áreas destinadas a
logradouros públicos, por m².............................................................. 0,01%
b) Com área superior a 20.000 m², excluidas as áreas destinadas
a logradouros públicos por m².............................................................. 0,01%
3. Loteamentos:
a) Com área de até 10.000 m², excluidas as áreas destinadas a
logradouros públicos e as que sejam doadas ao Município,
por m².................................................................................................. 0,01%
b) Com área até 10.000 m², excluidas as áreas destinadas a
logradouros públicos e as que sejam doadas ao Município, por
m²........................................................................................................... 0,01%

4. Quaisquer outras obras não especificadas nesta tabela:
a) Por metro linear.................................................................................. 0,01%
b) Por metro quadrado............................................................................ 0,01%

ANEXO VI
TABELA DE COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA DE ABATE DE GADO

% sobre a unidade de referência/por cabeça

Bovino ou vacum........................................................... 2%
Ovino.............................................................................. 1%
Caprino........................................................................... 1%
Suino.............................................................................. 1%
Equino............................................................................ 2%
Aves............................................................................... 0,3%
Outros............................................................................ 0,01%

ANEXO VII
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM
VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

1. Feirantes:
1.1. Por dia e por m².................................................................................. 1BTN

2. Veículos:

2.1. Por dia................................................................................................ 1BTN
2.2. Por mês............................................................................................... 05 BTN'S
2.3. Por ano................................................................................................ 10 BTN'S

3. Barracas, bancas ou quiosques:

3.1. Por dia e por m².............................................................................. 01 BTN
3.2. Por mês e por m²............................................................................ 01 BTN

4. Ambulancias ou quaisquer outros contribuintes não compreendidos nos itens
anteriores:

4.1. Por dia.......................................................................................... 01 BTN
4.2. Por mês......................................................................................... 05 BTN'S
4.3. Por ano......................................................................................... 10 BTN

•

Nova redação do Anexo VII, conforme Lei n° 353/89

ANEXO VIII
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO

% da UR m²

–

ano

1. Unidades residenciais.................................................

0,1%

1,00%

2. Comércio/serviços......................................................

0,2%

2,00%

3. Industrial....................................................................

0,2%

2,00%

4. Agropecuária.............................................................

0,2%

2,00%

Lei n° 121/82

SÚMULA: Concede isenção de impostos municipais as
Instituições Financeiras e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de colombo, Estado do Paraná, aprovou e eu, Djalma
Johnsson, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam isentas do pagamento de todos os impostos municipais as Instituições
Finanaceiras que aplicarem 100% (cem por cento) dos depósitos voluntários do público,
através de empréstimos ou descontos de título em favor da indústria, comércio, lavoura e
pecuária do município.
Art. 2° Condiciona-se a isenção a apresentação, até o dia 15(quinze) do mês seguinte
dos Balanços Mensais diferentes de março, junho, setembro e dezembro de cada ano.
Art.3° As aplicações referidas no artigo 1° serão verificadas, através dos documentos
mencionados no artigo 2°.
Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Paço Municipal, 19 de novembro de 1.982.

Djalma Johnsson
Prefeitura Municipal

Lei n° 154/84

SÚMULA: Concede isenção do Imposto Municipal n
mobilíario, pelo prazo de dez(10) anos, as
indústrias que se estabelecem no Município, e
que contarem, no mínimo,cem (100) empregado

A Câmara municipal de colombo, Estado do Paraná, aprovou, e eu, João
Chemin, Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam isentas do pagamento do Imposto Municipal imobiliário, pelo
prazo de dez (10) anos, as industrias que se estabelecem em zona determinada pela
autoridade Municipal e que contarem, no mínimo cem (100) empregados.

Art. 2° Consideram-se a isenção a aquelas Indústrias não poluentes, e que
sejam do interesse do Município, aferível por comissão especialmente designada pelo chefe
do Poder Executivo Municipal.

Art.3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, 02 de abril de 1.984.

João Chemin
Prefeito Municipal

Lei 272/87

SÚMULA: Concede isenção aos templos de
qualquer culto, associações, fundações e
clubes benefícientes sem fins lucrativos.

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, aprovou e eu
LORDES GERALDO, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam isentos do pagamento da Contribuição de Melhorias os templos de
qualquer culto, associações, fundações e clubes que tenham fins sociais, culturais e
beneficiente;

Art 2° As entidades de que trata a presente Lei deverão comprovar suas finalidades,
para obterem o benefício da isenção;

Art 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paço Municipal de Colombo, 12 junho de 1.987.

LORDES GERALDO
PREFEITO MUNICIPAL

Lei n° 322/88

SÚMULA: Institui o Imposto Municipal sobre Vendas de
Combustíveis Líquidos e gasosos a Varejo- IVV

Faço saber que a Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, aprovou, e eu
LORDES GERALDO, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° O Imposto Municipal sobre Combustíveis Líquidos e gasosos a varejo – IVV
não incide sobre a venda a varejo as vendas de qualquer quantidade, efetuadas por
estabelecimento que promova a sua comercialização;
Art 2° O IVV não incide sobre a venda a varejo de óleo diesel;
Art 3° Considera-se local de operação aquele onde se encontrar o produto no
momento da venda;
Art. 4° Contribuinte do Imposto é o estabelecimento comercial ou industrial que
realizar as vendas descritas no artigo 1°;
§ 1° Considera-se estabelecimento o local, construído ou não, onde o contribuinte
exerce sua atividade em carater permanente ou temporário, de comercialização a varejo dos
combustíveis sujeitos ao imposto;
§ 2° Para efeito de cumprimento da obrigação, será considerado autônomo cada um
dos estabelecimentos, permanentes ou temporários, inclusive os veículos utilizados no
comércio ambulante;
§ 3° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos veículos utilizados para
simples entrega de produtos a destinátarios certos, em decorrência de operação já tributada;
Art. 5° - Consideram -se também contribuintes:
I- Os estabelecimentos de sociedades civis de fins não econômicos, inclusive
cooperativas, que pratiquem com habilidade operações de vendas a varejo de combustíveis
líquidos e gasosos.
II- O estabelecimento de órgão da administração pública direta, da autarquia ou da
empresa pública, federal, estadual ou municipal, que venda a varejo produtos sujeitos ao
imposto, ainda que a compradores de determinada categoria profissional;

Art. 6° São sujeitos passivos por substituição o produtor, o distribuidor e o
atacadista de produtos combustíveis relativamente ao imposto devido pela venda a varejo
promovida por contrubuinte isento;

Art 7° São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do imposto devido;
I- O transportador, em relação a produtos transportados e comercializados no varejo
durante o transporte;
II- O armazém ou depósito que mantenha, sob sua guarda, em nome de terceiros,
produtos destinados a venda direta a consumidor final;
Art. 8° A base de cálculo do imposto é o valor de venda do combustível líquido ou
gasoso no varejo, incluídas as despesas adicionais debitadas pelo vencedor ao cobrador;
Art. 9° A autoridade fiscal poderá atribuir a base de cálculo sempre que:
I- Não forem exibidos ao fisco os elementos necessários a compravação do valor das
vendas, inclusive nos casos de perda extravio ou atraso na escrituração de livros ou
documentos não refletem o valor real das operações de venda;
II- Houver fundada suspeitada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o
valor real das operações de venda;
III- Estiver ocorrendo venda ambulante, a varejo, de produtos desacompanhados de
documentos fiscais.
Art.10 As alíquotas do imposto são:
I- Gasolina.......................................................................................................... 3%
II- Querosene iluninante..................................................................................... 3%
III- Álcool hidratado........................................................................................... 3%
IV- Óleos combustívies...................................................................................... 3%
V- Gás naural..................................................................................................... 3%
VII- Gasolina de aviação.................................................................................... 3%
VIII- Querosene de aviação................................................................................ 3%
Art.11. Ovalor do imposto a recolher será apurado e pago quinzenalmente, através de
guia preenchida pelo contribuinte, em modelo aprovado pelo Depotamento Municipal de
Fazenda;
Parágrafo único: o regulamento deverá disciplinar os casos de recolhimento efetuado
por contrubuinte ou responsável não inscritos;
Art.12. O poder executivo poderá celebrar convênio com Estados e Municípios,
objetivando a implementação de normas e procedimentos que se destinem a cobrança e
fiscalização do tributo;

Parágrafo único: o convênio poderá disciplinar a substituição tributária em caso de
substituto sediado em outro município;

Art.13. O crédito tributário não liquidado nas épocas próprias fica sujeito a
atualização monetária de seu valor;

Parágrafo único: As multas devidas serão aplicadas sobre o valor do Imposto
corrigido:
Art.14. O descumprimento das obrigações principais e acessóriais sujeitará o infrator
as seguintes penalidades, sem prejuízo da exigência do imposto;
I- Falta de recolhimento do tributo – multa de 100%(cem por cento) do valor do
imposto;
II- Falta de emissão de nota fiscal em operação não escriturada - multa de 200%
(duzentos por cento) sobre o valor do imposto;
III- Emitir documento fiscal consignando importância diversa do valor da operação
ou com valores diferentes nas respectivas vias, com o objetivo de reduzir o valor do imposto
não pago;
IV- Deixar de emitir documento fiscal, estando a operação devidamente registrada –
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não pago;
V- Transportar, receber ou manter em estoque ou depósito, produtos sujeitos ao
imposto, sem documento fiscal ou acompanhados de documento fiscal inidonêo – multa de
200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto;
VI- Recolher o imposto após o prazo regulamentar, antes de qualquer procedimento
fiscal – multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto;
VII- Deixar de reter na fonte o imposto devido, na condição de contribuinte
substituto – multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto;
VII- Deixar de recolher o imposto retido na fonte como contribuinte substituto –
multa de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto;
Art.15. O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de 30(trinta) dias após sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art.16. Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paço Municipal de Colombo, em 20 de dezembro de 1.988.

LORDES GERALDO
PREFEITO MUNICIPAL

Lei n° 326/88

SÚMULA: Institui o Imposto sobre a transmissão de
bens imóveis e de direitos a eles relativos, na
forma do artigo 156, inciso II da Constituição
Federal.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do
Paraná aprovou, e eu, Lordes Geraldo, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
FATO GERADOR

Art. 1° O imposto de competência do Município, sobre a transmissão de bens
imóveis e de direitos a ele relativos tem como fato gerador:
I- a transmissão onerosa de propriedade ou de domínio útil de bens imóveis por
natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II- a transmissão onerosa de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais
sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III- a cessão de direitos relativos as transmissões referidas nos incisos I e II;
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei é adotado o conceito de imóvel e de
conceito de imóvel e de cessão da lei civil;

CAPÍTULO II
MODALIDADES DAS OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS

Art. 2° O imposto sobre a transmissão assenta sobre as seguintes e principais
modalidades de operações tributáveis:
I- a incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer de
seus sócios ou acionistas, ou dos respectivos sucessores;

II- transferências de imóvel do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer de
seus sócios ou acionistas, ou dos respectivos sucessores;

a) nas partilhas efetuadas em virtude de falecimento ou desquite, quando o conjuge
receber dos imíveis situados no Município quota-parte cujo valor seja maior que o valor de
sua meação, da totalidade dos citados;
b) nas partilhas efetuadas em virtude de falecimento, quando o herdeiro recebe, dos
imóveis situados situados no Município, quota-parte cujo valor seja maior do que o valor de
seu quinhão, de totalidade dos citados imóveis;
c) nas divisões, para extinção de condomíniode imóvel, quando for recebida por
qualquer condômino, quota-parte material cujo valor seja maior do que o da sua quota-parte;
IV- cessão onerosa de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o
auto de arrematação ou adjudicação;
V- cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão, a título oneroso,
relativas a imóveis, mesmo quando se tenha atribuído ao promitente comprador ou
promitente cessionário o direito de indicar terceiros para receber a escritura decorrente da
promessa;
VI- cessão dos direitos de opção de venda de imóvel, desde que o optante tenha
direito a diferença de preço e não simplesmente a comissão;
VII- transferência onerosa de direito a herança em cujo montante exista bem
imóvel situado no Município;
VIII- transferência onerosa de direito e ação a legado de bem imóvel situado no
Município;
IX- cessão onerosa de direito a ação que tenha por objetivo bem imóvel;

CAPÍTULO III
INSUJEIÇÃO PASSIVO – TRIBUTÁRIA

Art.3° Ressalvado o disposto no artigo seguinte e além dos demais casos previstos na
Constituição, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens e direitos referidos no
artigo anterior:
I- quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em
pagamento de capital nela subscrito;
II- quando decorrente da incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica por outra

com outra;
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transferência aos mesmos alienantes
dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que forem conferidos;

Art. 4° O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica
adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade
imobiliária ou a cessão de direitos relativos a sua aquisição;

§ 1° considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo,
quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica
adqurentes anos anteriores nos dois anos subsequentes a aquisição, decorrer de ransações
mencionadas neste artigo;
§ 2° se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ao menos
e dois anos antes dela, apurar-se-a a preponderância referida no parágrafo anterior, levando
em conta os três primeiros anos seguintes a data da aquisição;
§ 3° verificada a preponderância referida neste artigo, torna-se-a devido o imposto
nos termos da lei vigente a data da aquisição sobre o valor do bem ou direito nessa data;
§ 4° o disposto neste artigo não se aplica a transmissão de bens ou direitos quando
realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio do alienante;

CAPÍTULO IV
ISENÇÕES

Art. 5° É dispensado o pagamento do imposto, quando ocorrer:
I- a aquisição, por estado, estrangeiro, de imóvel destinado exclusivamente a uso de
sua missão diplomática ou consular;
II- nos casos previstos pela Constituição Federal;

CAPÍTULO V
SUJEITO PASSIVO
Art. 6° o sujeito passivo da obrigação tributária é o adquirente dos bens ou direitos.

CAPÍTULO VI
LOCAL DO PAGAMENTO

Art. 7° o imposto é pago no lugar da situação do imóvel objeto da operação
tributável;

CAPÍTULO VII
ALÍQUOTAS

Art. 8° A alíquota do imposto será:
I- nas transmissões compreendidas no sistema financeiro de habitação a que se refere
a Lei Federal n°4.380, de 21 de agosto de 1.964 e legislação complementar:
a) sobre o valor efetivamente financiado – 1% (um por cento);
b) sobre o valor restante – 2% (dois por cento);
II- nas demais transmissões a título oneroso – 2%(dois por cento)

CAPÍTULO VIII
BASE DE CÁCULO

Art. 9° A base de cálculo do imposto é, em geral, o valor venal dos bens ou direitos,
a época da ocorrência do fato gerador;
Parágrafo único. Nos compromissos de compra e venda de unidade autônoma que se
constituírem em casas térreas, assobradadas ou divididas em planos horizontais vinculadas a
contrato de construção, o imposto será calculado sobre o valor da fração do terreno e o preço
da construção;

CAPÍTULO IX
FORMA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Art.10. O pagamento do imposto, nas tranmissões, realizar-se-as:
I- nas transmissões por escritura pública, antes de ser lavrada esta, mediante guia expedida no mínimo em três vias, pelo escrivão de notas ou tabelião, da qual constará:
a) nome do adquirente e do transmitente;

b) declaração de ser transmissão parcial ou total;
c) o valor total atribuído pela parte;
d) área em metros quadrado do terreno, construções e benfeitorias em se tratando de
imóvel urbano;

e) área em hectares e seu valor, separadamente para as glebas de cultura, pastagens e
minérios e outras espécies de que se componha o imóvel, quando for o caso;
f) denominação do imóvel e sua localização;
g) soma das áreas e seus valores;
h) discriminação das benfeitorias e de seus valores;
i) declaração de haver ou não promessa de compra e venda em favor de terceiros;
j) data de última transferência do imóvel;
II- Nas transmissões efetuadas por meio de procuração em causa própria, antes de
lavrado o respectivo instrumento, mediante guia em três vias, no mínimo, do tabelião;
III- Nas transmissões por instrumento particular, mediante a apresentação deste a
Prefeitura, dentro de dez dias;
IV- Nas transmissões efetuadas por meio de escrituras lavradas fora do Município ou
em virtude de título, que deverá ser apresentado a Divisão de Receita Tributária para cálculo
do imposto devido, e no qual será anotado o conhecimento;
V- Na arrematação ou adjudicação, mediante guia do escrivão do feito, até 30(trinta)
dias após o feito, até 30(trinta) dias após o feito;
VI- Na incorporação dos bens imóveis ao capital de sociedade que se dedique a venda ou locação de propriedade imobiliária, até 30(trinta) dias do ato ou do contrato, mediante
guia expedida pela sociedade, quando não houver escritura pública;
Art.11. O reconhecimento do imposto dar-se-á na Prefeitura Municipal ou em estabecimento bancário por ela autorizado.

CAPÍTULO X
AVALIAÇÕES

Art.12. Pode a Divisão de Receita Tributária deixar de aceitar o valor declarado pela parte na guia de recolhimento, nas transmissões de propriedade ou de direitos em relação

as quais transmissões de propriedade ou de direitos em relação as quais não tenha sido
realizada avaliação judiciária, na forma da lei civil;
Parágrafo único. Somente se negará homologação a avaliação se ocorrer vício no seu
processamento ou flagrante desacordo entre os valores atribuídos pelos árbitros e os achados
em transmissão de bens da mesma espécie e categoria.

CAPÍTULO XI
DAS RECLAMAÇÕES E RECURSOS

Art.13. O contribuinte que não concordar com o valor previamente fixada poderá
apresentar reclamação ao Departamento Municipal de Fazenda contra a estimativa fiscal,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a qual deverá ser instituída com laudo de 2(dois) técnicos
em transações imobiliárias devidamente habilitados, bem como da prova de pagamento do
imposto.

Art.14. Da decisão proferida, caberá recurso ao Prefeitura Municipal, no prazo de
30(trinta) dias;
Parágrafo único. Reduzida a estimativa fiscal, procede-se a restituição da diferença
paga em excesso.

CAPÍTULO XII
PENALIDADES E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Art.15. O imposto, quando não for pago regularmentares, importará na cobrança
dos acréscimos previstos no artigo 143, incisos I, II e III da Lei Municipal n°16/78 de 12 de
julho de 1.978.
Art.16. O procedimento relativo ao lançamento do ofício será estabelecido em norma
complementar, observando-se, no que couber, o rito do processo administrativo fiscal.

CAPÍTULO XIII
FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 17. Compete a Divisão de Receitas Tributárias do Departamento Municipal de
Fazenda da cobrança di imposto sobre o patrimôniode que trata esta lei.

CAPÍTULO XIV
DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA

Art.18. Não serão lavrados, registrados, inscritos ou averbados pelos tabeliães,
escrivães e oficiais desse registro de imóveis os atos e termos de seu cargo sem a prova do
pagamento do imposto, sob pena do pagamento de multa de 100% (cem por cento) sobre o
valor do imposto devido, respondendo solidariamente pelo imposto não arrecadado,
devidamente atualizado.
Art.19. Os serventuários da justiça são obrigados a facultar aos encarregados da
fiscalização deste Município, em cartório, o exame dos livros, autos e papéis que interessem
a arrecadação do imposto, sob pena de multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto
atualizado.
Art.20. Os tabeliões e oficiais dos cartórios de imóveis remeterão mensalmente a
repartição fiscal do Município relação completa, em forma de mapa, de todas as averbações,
anotações, registros e transações envolvendo bens imóveis ou de direitos a ele relativos,
efetuados nos cartórios, sob pena de multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do
imposto devido atualizado.

CAPÍTULO XV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Receitas Tributárias do
Departamento Municipal de Fazenda, através de instrução ou resposta a consulta.

Art.22. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de março de 1.989, revogadas as
disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, em 20 de dezembro de 1.988.

Lordes Geraldo
Prefeito Municipal

Lei 341/89.

SÚMULA: Altera o artigo 121, Capítulo XVI da Lei
Municipal n° 16/78 – Código Tributário Municipal, e
dá outras providências

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná,
aprovou, e eu JOÃO DALPRÁ, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1°. A contribuição de Melhoria tem por fato gerador o benefício imobiliário,
efetivo ou potencial, causado por obra pública municipal;
Art.2°. Contribuinte é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel
valorizado;
Art.3°. A constribuição de Melhoria será calculada levando-se em conta o custo da
obra pública, reatado entre os imóveis beneficiados, proporcionalmente a área de testada dos
mesmos ou aos valores venais, dependendo da natureza da obra;
Art. 4°. Para a cobrança da Contribuição, a administração deverá publicar edital,
contendo requisitos contidos em Lei complementar a Construção Federal;
Parágrafo único. O edital fixará o prazo de trinta dias para a impugnação e normas de
procedimento de instrução e julgamento;
Art.5°. A contribuição será lançado de ofício e o contribuinte será notificado a pagar
na forma e prazos que dispuser o regulamento;
Parágrafo único. Em caso de parcelamento, as prestações mensais serão corrigidas
monetáriamente, de acordo com o índice expedido pelo Governo Federal;
Art.6°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada a Lei 153/83 e
demais disposições em contrário.
Paço Municipal de Colombo, em 09 de dezembro de 1.989.

JOÃO DALPRÁ

PREFEITO MUNICIPAL

Lei n° 455/91

SÚMULA: Dispõe sobre a Taxa de Vigilância Sanitária
para o custeio do gasto com o exercício
regular do Poder de Polícia.

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, aprovou, e eu,
JOÃO DALPRÁ, Prefeitura Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art.1°. A Taxa de Vigilância Sanitária é devida para custear o gasto como exercício
regular do poder de polícia no âmbito da Vigilância Sanitária, em decorrência da
Municipalização da Saúde.
Art.2°. Considera-se ocorrido o fato gerador da Taxa de Vigilância Sanitária quando
o contribuinte utilizar serviço específico e divisível, prestado pelo Município quando tal
serviço for posto a disposição do contribuinte cujas atividades exijam vigilância do Poder
Público Municipal visando a preservação da saúde pública.

Art.3°. A base de cálculo da Taxa de Vigilância Sanitária é a atividade do
contribuinte, classificada por grau de risco epidemológico, na forma do Anexo I, e na
conformidade com a área física de ocupação.

Parágrafo único. Os procedimentos específicos e divisíveis constantes do Anexo II,
terão por base de cálculo a prestação efetiva do serviço.
Art.4°. Para os efeitos do Artigo 3°, considera-se área física de ocupação a área
coberta destinada as atividades do contribuinte de natureza residencial, comercial, industrial
e prestadora de serviços.
Art.5°. As alíquotas da Taxa de vigilância sanitária serão as contantes das tabelas
anexas a esta Lei, representadas pelo valor de Referência Municipal.
Art.6°. Contribuinte da Taxa de vigilância sanitária é toda pessoa física ou jurídica
que solicitar a prestação de serviço público ou praticar ato decorrente da arividade do poder
de polícia, ou ainda, quem for beneficiário direto do serviço ou ato.

Parágrafo único. O servidor público que prestar o serviço ou praticar o ato decorrente
da atividade do poder de polícia, sem o pagamento, responderá solidariamente com o sujeito
passivo direto pelo crédito tributário que deixou de ser extinto na época própria.
Art.7°. O pagamento da Taxa de vigilancia sanitária far-se-á antes de solicitada a
prestação do serviço ou a prática do ato, sob exclusiva responsabilidade do contribuinte e,
tratando-se de renovação de licenciamento, anualmente, até 30(trinta) de abril do exercício
financeiro.

Art.8°. A Taxa de vigilância sanitária relativa ao licenciamento da atividade do
contribuinte, cujo início não coincide com o ano civil, será calculada proporcionalmente em
relação aos meses restantes, incluindo-se, todavia, o mês em que começou a ser exercido o
poder de polícia.
Art.9°. A Taxa de vigilância sanitária será paga em estabelecimeto bancário
autorizado ou reparticipação arrecadadora, observados os modelos de guias aprovadas pelo
Departamento Municipal da Fazenda.
Art.10. Os recursos financeiros arrecadados das Taxas de Vigilãncia Sanitária, serão
depositadas em subconta do Fundo Municipal de Saúde e movimentados, sob a fiscalização
dos respectivos Conselhos de saúde e movimentados, sob a fiscalização dos respectivos
Conselhos de saúde, para a realização das finalidades do serviço de vigilância sanitária.
Art.11. A fiscalização do cumprimento da obrigação tributária concernente a Taxa de
vigilância sanitária compete ao departamento municipal de fazenda.
Art.12. Os procedimentos específicos para a aprovação de projetos e expedição de
Habita-se (Certificados de conclusão de Obras) a que se referem os Incisos I, Alínea “a” do
Anexo 3, cuja área total construída for inferior a 70 (setenta) metros quadrados, gozarão de
isenção das referidas taxas.
Art.13. As associações, fundações e entidades caráter beneficiente, filantrópico,
caritativo e religioso, ficam isentas da Taxa de vigilância sanitária desde que:
I- não remunerem seus dirigentes e não distribuam lucros a qualquer título;
II- apliquem integralmente os seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos sociais.
Art.14. Os órgãos da administração pública ou por ela instítuidos gozarão de isenção
as empresas públicas e sociedades de econômia mista.
Art.15. A falta de pagamento da Taxa de vigilância sanitária, assim como o seu
pagamento insuficiente acarretará a aplicação da multa de 100%(cem por cento) sobre o
valor da taxa, observadas as seguintes reduções:
I- 60% (sessenta por cento) do seu valor quando o pagamento do crédito tributário
ocorrer até 30(trinta) dias a contar da notificação do lançamento;
II- 40% (quarenta por cento) do seu valor quando o pagamento do crédito tributário
ocorrer até sessenta dias a contar da notificação do lançamento.

§ 1° Incidirá sobre os créditos tributários a Taxa Referencial Diária – TRD – prevista
pelo art. 9° da Lei Federal n° 8.177, de 1°/03/1.991, tendo-se por termo inicial o mês
seguinte ao que ocorrer a infração;
§ 2° Em caso de não pagamento no âmbito administrativo, os créditos serão inscritos
na Dívida Ativa do Município e sua cobrança judicial será processada pela Procuradoria do
Município.

Art.16. As normas do Procedimento Administrativo Fiscal para a apuração da
infração, lançamento de ofício, imposição de multa e restituição do indébito concernente a
Taxa de vigilância sanitária, assim como a forma de inscrição dos correspondentes créditos
tributários em Dívida Ativa doMunicípio e de sua cobrança, serão estabelecidas por Decreto
do Poder Executivo.
Art.17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a
apartir de 1° de janeiro de 1.992, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, em 20 de dezembro de 1.991.

JOÃO DALPRÁ
Prefeito Municipal

ANEXO I
GRUPO I
























Indústria de Correlatos
Indústria de Medicamentos
Indústria de Agrotóxicos
Indústria de Produtos Biológicos
Banco de Olhos
Banco de Sangue, serviços de homoterapia, agência transfusional e posto de
coleta
Hospitais
UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
Hemodiálise
Solução Nutritiva Parenteral
Industria de produtos dietéticos
Conservas de produtos de origem animal
Embutidos
Matadouros (todas as espécies)
Produtos alimentícios infantis
Produto do mar (industria elaboradas de pescados congelados, defumados e
similares)
Refeições industriais
Sub-produtos lácteos
Usinas pasteurizadoras e processadoras de leite
Vacas mecânicas
Cozinhas e lactários de hospitais, maternidade e casas de saúde
Serviços de alimentação para meios de transporte (comissárias aérias,
alimentação em navios, trens, ônibus, etc.)

GRUPO II



Conservas de produtos de origem vegetal




















































Desidratadoras de carne
Fábrica de doces e de produtos de confeitaria
Massas frescas e produtos derivados semi-processados perecíveis
Sorvetes e similares
Granjas produtoras de ovos (armazenamento) e mel
Fábrica de aditivos enzimas, edulcorantes, etc)
Gelo
Gorduras e azeites (fabricação, refinação e envasadoras)
Marmeladas, doces e xaropes

Massas secas
Açougues e casa de carnes
Casas de frio (latícinios e embutidos)
Confeitarias
Cozinhas de clubes sociais, hotéis, pensões, creches e similares
Depósitos de produtos perecíveis
Feiras livres com venda de carnes, pescados e outros produtos de origem animal
e mistos, comércio ambulante destes gêneros alimentícios
Lanchonetes, pastelarias, petiscarias e servi-car
Padarias
Peixarias (distribuidoras de pescados e mariscos)
Quiosques e comestíveis perecíveis
Restaurante e pizzarias
Supermercados, mercados e mercearias com venda de produtos perecíveis
Sorveterias
Entrepostos de resfriamento de leite
Entrepostos de distribuição de carnes
Outros afins
Indústrias de comésticos, perfumes e produtos de higiêne
Indústrias de consumo farmacêuticos
Indústrias de domissanitários
Indústrias de produtos veterinários
Dispensário de Medicamentos
Distribuidora de medicamentos
Farmácia e drogaria
Farmácias hospitalares
Posto de medicamento
Ambulatório médico
Ambulatório veterinário
Clínicas veterinárias
Laboratórios de análise clínica/posto de coleta de amostra
Laboratório de patologia clínica(setor de radioimuno-ensaio)
Clínica odontológica de radiologia oral
Desintetizadoras e desratizadoras
Laboratórios de prótese dentária
Clínica de medicina nuclear
Clínica de radioterapia
Laboratório de radioimunoensaio
Clínicas médicas
Gabinete de sauna
Indústrias de baterias








Atividades de acunpuntura
Locais de venda e depósitos e cola de sapateiro
Institutos de beleza, pedicures, manicures
Balneários, estações de água, etc
Indústrias Quimícas
Indústrias de sabões

GRUPO III























Amido e derivados
Bebidas alcoólicoas
Bebidas analcoólicas, sucos e outras
Biscoito e bolacha
Cacau, chocolates e sucedâneos
Condimentos, molhos e especiarias
Confeitos, caramelos, bombons e similares
Desidratadoras de vegetais
Farinhas (moinhos) e similares
Retiradoras e envasadoras de açúcar
Torrefadoras de café
Armazéns, supermercados e mercearias sem venda de produtos perecíveis
Casa de alimentos naturais
Indústria de embalagens
Clínicas de fisioterapia e de reabilitação
Óticas
Artigo dentário
Artigo ortopédico
Gabinete de massagens
Consultório de eletrólise
Asilos e creches

GRUPO IV












Cerealistas, depósitos de beneficiadores de grãos
Bares e boites
Depositários de frutas e verduras
Envasadoras de chás e cafés, condimentos e especiarias
Feiras livres e comércio ambulante de alimentos não perecíveis
Quiosques e comestíveis não perecíveis
Quitandas, casas de frutas e verduras
Veículos de transporte e distribuição de alimentos
Consultório médico
Consultório vetenário



Outros afins

GRUPO V E VI
































Indústrias de material elétrico e de comunicação
Indústrias de material de transporte
Indústrias de madeiras
Indústrias de mobiliário
Indústrias papel e papelão
Indústria de borracha
Indústrias de couro, peles e produtos similares
Indústrias texteis
Indústrias de vestuário, calçados e artefatos similares
Indústrias de fumo
Indústrias de editorial e gráfica
Indústrias diversas
Indústria de utilidade pública
Indústrias de construção
Agricultura e criação de animal
Serviço de transporte
Serviços de comunicações
Serviço de reparação, manuntenção e conservação
Serviços pessoais
Serviços comerciais
Serviços diversos
Escritórios centrais e regionais de gerência e administração
Entidades financeiras
Comércio atacadista (exceto produtos de interesse a saúde)
Comércio varejista(exceto de produtos de interresse a saúde)
Comércio, incorporação e loteamento e administração de imóveis
Cooperativas
Fundações, entidades e associações de fins não lucrativos
Administração Pública Direta ou Autáquica
Consultório de Psicologia

ANEXO II

FATO GERADOR



ALÍQUOTA

Levantamento e renovação anual de
atividade comercial industrial e de
prestação de serviço.

GRUPO I

0,7% URM/m

GRUPO II

0,6% URM/m

GRUPO III

0,5% URM/m

GRUPO IV

0,4% URM/m

GRUPO V e VI

0,3% URM/m

Demais atividades não constantes/ 0,5% URM/m

Art.1° A alíquota é multiplicado pelo número de m² do estabelecimento cujo produto
dará o valor da taxa.
Art. 2° O limite mínimo para a cobrança da Taxa de vigilância sanitária, é de meia
URM, o limite máximo, de cinco URM, independente da área de ocupação destinada as
atividades do contribuinte.

•

Nova redação do Anexo II, conforme Lei n° 554/94

ANEXO III

I- Aprovação de projetos / “HABITE-SE”

a) residências unifamiliares e multifamiliares comerciais e industrurais;
b) estabelecimento médico-hospitalares (clínicas, pronto socorros e hospitais);
c) outros estabelecimentos de interesse da vigilância sanitária;
ci)

70 à 99m²

1 URM

100 à 199m²

1,25 URM

200 à 299m²

1,5 URM

300 à 499m²

1,75 URM

500 á 999m²

2 URM

1000 à 1999m²

3 URM

2000 à 2999m²

4 URM

3000 à 3999m²

5 URM

4000 à 4999m²

6 URM

5000 á acima

6 URM

ANEXO IV

FATO GERADOR

ALÍQUOTA

III- Expedição de visto para aquisição de
especialidades farmacêuticas da relação A da Portaria n° 28/86 do Ministério da Saúde;

0,3 URM

IV- Expedição de licença de ingresso ou
baixa de responsável técnico ou de alterações contratuais que incidam sobre a
responsabilidade técnica;

0,5 URM

V- Expedição de baixa de encerramento de
atividades;

0,5 URM

VI- Termo de abertura, encerramento e transferência de livros;

0,5 URM

VII- Expedição de certidões de assuntos especializados e de apostilas em documentos
de habilitação profissional;

0,5 URM

VIII- Expedição de gui de trânsito (liberação);

0,5 URM

IX- Expedição de notificação de Receita A para
profissionais que preservem medicamentos da
Portaria n° 28/86 (Relação A);

0,5 URM

X- Certifidão de liberação de produtos importados;

0,5 URM

XI- Certidão para exportação de alimentos;

0,5 URM

XII- Registro estadual de produtos;

0,5 URM

XIII- Inspeção de produtos de perícia;

0,5 URM

XIV- Análise laboratorial para registro
de produtos;

3 URM

XV- Análise laboratorial de controle;

3 URM

XVI- Análise laboratorial de prévia;

3 URM

XVII- Análise laboratorial de orientação;

3 URM

XVIII- Registro de alimentos

0,5 URM

•

Incluído ítem XVIII, conforme Lei 554/94

% da URM/m/ano

1. Unidades Residenciais

0,4%

2. Comércio/serviço

0,7%

3. Industrial

0,7%

4. Agropecuário

0,7%

ART. 9° Fica definida a Tabela de Redação do valor do metro quadrado do terreno
com área superior a 1.500 m² da seguinte forma:

área – metro quadrado

percentual de redução

1.500 à 2.000
2.001 à 3.000
3.001 à 4.000
4.001 á 5.000
5.001 à 6.060
6.061 à 12.100
12.101 à 24.200
24.201 à 48.400
acima de 48.401

5%
10%
20%
30%
40%
50%
57%
64%
71%

Art.10. Ficam isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
os contribuintes que forem pensionados ou aposentados, desde que possuam somente um
imóvel no Município e recebam até 1,5 salário mínimo.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo dar-se-á mediante solicitação dos
benefícios.
Art.11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Paço Municipal de Colombo, em 20 de dezembro de 1.991.

JOÃO DALPRÁ

Lei n°448/91

SÚMULA: Estabelecer o índice de reajuste do Imposto
Predial e Territorial Urbano(IPTU) e taxas, para
o exercício de 1.992, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, aprovou, e
eu JOÃO DALPRÁ, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1°. Ficam atualizados os valores de metro quadrado do terreno e da construção
constantes da Planta de Valores Imobiliários do Município, no percentual de 240,75%
(duzentos e quarenta vírgula setenta e cinco por cento).
Parágrafo único. Os valores do metro quadrado do terreno e da construção constantes
da Planta de Valores Imobiliários do Município, no parcentual de 240,75% (duzentos e
quarenta vírgula setenta e cinco por cento).
Art.3°. O pagamento dos tributos poderá ser efetuado em até 6(seis) parcelas
mensais, as quais serão espresas em U.R.M. (Unidade de Referência do Município).
Art.4°. Fica alterado o artigo 5° da Lei 399/90, referente a Taxa de tarifa pública,
passando a alíquota para 0,4% da U.R.M.
Art.5°. Fica alterado o artigo 5° da Lei n°399/90 referente a Taxa de iluminação
Pública, passando a alíquota para 0,4% da U.R.M.
Art.6°. Fica alterado o artigo 6 da Lei n° 399/90 referente a Taxa de Conservação de
calçamento e outro tipo de Pavimento, passando a alíquota para 0,4% da U.R.M.
Art.7° A unidade de referência (Unidade Fiscal) do Município será equivalente à
Unidade de Referência Fiscal do Município de Curitiba.
Art.8° Fica alterado o artigo 7° da Lei n°399/90, reduzindo as alíquotas atualmente
em vigor da seguinte forma:
% da U.R.M/m/ano

1.
2.
3.
4.

Unidade Residenciais
Comércio/serviços
Industria
Agropecuária

0,4%
0,7%
0,7%
0,7%

Art. 9°. Fica definida a Tabela de redução do valor do metro quadrado do terreno
com área superior a 1.500 m², da seguinte forma:

área – metro quadrado

percentual de redução

1.500 à 2.000

5%

2.001 à 3.000

10%

3.001 à 4.000

20%

4.001 à 5.000

30%

5.001 à 6.060

40%

6.010 à 12.100

50%

12.101 à 24.200

57%

24.201 à 48.400

64%

acima de 48.401

71%

Art.10. Ficam isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), os contribuintes que forem pensionistas ou aposentados, desde que possuam
somente um ímovel no Município e percebam até 1,5 salário mínimo.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo dar-se-á mediante solicitação dos
beneficiários.

•

Alteração conforme Lei n 503/93

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, em 20 de dezembro de 1.991.

JOÃO DALPRÁ
Prefeito Municipal

Lei n° 503/93
SÚMULA: Regulamenta e estabelece requisitos para a
concessão de isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano prevista no artigo 10 da
Lei n° 448/91

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, aprovou, e
eu EDSON LUIZ STRAPASSON, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1° A concessão da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano para
aposentados e pensionista que possuam um único imóvel no Município, com renda inferior a
1,5 salário mínimo, prevista no artigo 10 da Lei n°448/91, dependerá dos seguintes
requisitos:
I- comprovação de que o aposentado ou pensionista reside no imóvel;
II- comprovação de que o imóvel não possui área superior a 1.500m²;
III- comprovação de que a área construída, que serve de moradia ao beneficiário da
isenção, é inferior a 100m².
Art. 2°. No caso de pensionistas, viúvos oou viúvas do proprietário(a) do imóvel, a
concessão da isenção prevista no artigo 10 da Lei n° 448/91 dependerá da comprovação de
que os filhos, quando houver, co-herdeiros do imóvel, são menores e economicamente
dependentes do pensionista, ou inválidos, observados ainda os requisitos do artigo 1°.
Art. 3°. No caso de aposentados ou pensionistas usufrutários de imóvel, a concessão
da isenção somente ocorrerá quando os proprietários do mesmo forem menores e
economicamente dependentes do requerente ou inválidos, observados ainda os requisitos do
artigo 1°.
Parágrafo único. Aplica-se o previsto neste artigo nas hipóteses de doação de imóvel
a menores ou inválidos, economicamente dependentes do requerente.
Art. 4°. Na hipótese de imóvel com mais de um proprietário, havendo condôminio
que não se enquadre nas hipóteses previstas na Lei, a isenção será proporcional.

Art. 5°. A isenção deverá ser requerida até 30(trinta) dias a data de vencimento da
primeira parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano, e terá validade somente
para o exercício em que for concedida.
Art.6° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
EDSON LUIZ STRAPASSON
Prefeito Municipal

Lei n° 505/93

SÚMULA: Isenta de taxas as entidades que especifica.

A CÃMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, aprovou, e
eu, EDSON LUIZ STRAPASSON, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Ficam isentas as Taxas municipais as entidades referidas no artigo 150, VI
da Constituição Federal.
Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, 17 de mao de 1.993.

EDSON LUIZ STRAPASSON
Prefeito Municipal

Lei n° 548/94
SÚMULA: Estabelece normas simplificadoras para o
Imposto Sobre Serviços- ISS no Município de
Colombo, Código Tributário Municipal, e prevê
a cobrança por estimativa e isenção do tributo
para as faixas de contribuintes que especifica.

A CÃMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, aprovou, e
eu, EDSON LUIZ STRAPASSON, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° As empresas contribuintes do Imposto Sobre Serviços- ISS do Município de
Colombo, é assegurado tratamento tributário simplificado e favorecido, a partir do seu
efetivo registro, nos termos desta Lei.
Art. 2° As pessoas jurídicas e firmas individuais, para os efeitos desta Lei, serão
consideradas:
I- De sobrevivência familiar, constantes do quadro 1 do Anexo I à presente Lei;
II- De pequeno porte, constantes do quadro 2 do Anexo I à presenta Lei.
III- Normas, com ISS auto- lançavél.

§ 1° As empresas de sobrevivência familiar, previstas no inciso I, são aquelas que se
enquadram nos seguintes critérios básicos: ser firma individual, não ter empregados, possuir
cunho estritamente familiar e localização junto ao domicílio do empreendedor.
§ 2° As empresas de pequeno porte, previstas no inciso II, são aquelas que se
enquadram nos seguintes critérios básicos: limite de até 10(dez) empregados, cujas
instalações possuirem área inferior a 100m².
§ 3° As demais empresas, que não se enquadram nos critérios estabecidos nos
parágrafos anteriores, permanecerão com o ISS auto-lançavel, na forma constante do quadro
3 do Anexo I, à presente Lei.
Art. 3° As empresas enquadradas nos incisos I e II do artigo anterior, ficam

dispensadas da escrita fiscal e contábil.
Art. 4° Para usufruir dos benefícios previstos nesta Lei, o contribuinte deverá
recadastrar-se junto ao órgão fazendário da Prefeitura Municipal, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da publicação da presenta Lei.
Art. 5° Serão excluídas de oficío dos benefícios ora estabelecidos, os contribuintes
que não emitirem Nota fiscal de prestação de serviços ou prestarem infomações incorretas
por ocasião do cadastramento ou recadastramento.

Parágrafo único. O contribuinte que for beneficiado em decorrência de informações
incorretas quando do cadastramento ou recadastramento, além da inscrição dos débitos
apurados em dívida ativa, sofrerá mlta de até 100 UFC'S.

Art. 6° A presente Lei será regulamentada no prazo de 30(trinta) dias.

Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paço Municipal de Colombo, em 20 de setembro de 1.994.

EDSON LUIZ STRAPASSON
Prefeito Municipal

Anexo a Lei n° 548/94

QUADRO

ISS a ser recolhido

Tipo de empresa

Regime Fiscal

Isentas

Sobrevivência familiar

Dispensada de
escrita fiscal
e contábil

a) 0,5 UFC mensal
b) 1,0 UFC mensal
c) 1,5 UFC mensal

Pequeno porte

Dispensada a escrita
fiscal e contábil

Auto-lançavel
recolhimento do tributo
sobre o total da receita
de serços

Normal

Obrigada a manter
escrita fiscal e contábil

1

2

3

DECRETO N° 50/78

Regulamento as normas do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza da
Lei n°16 de 14 de julho de 1.978 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

DECRETA

TÍTULO I
CAPÍTULO I
DA INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Art. 1° O formulário de inscrição do contribuinte no Cadastro Econômico Social
deverá conter no mínimo os seguintes elementos:
A- Nome ou razão social;
B- Endereço Tributário do Contribuinte;
C- Atividades sujeitas ao ISS;
D- Número de Inscrição Cadastral.

CAPÍTULO II
LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

Art. 2° Considera-se prestação de serviços instântanea aquela de carácter eventual,
descontínua ou isolada.

Art. 3 ° Os tomadores de serviço instântaneo obrigados a reter na fonte, imposto
devido por terceiros, deverão recolher o tributo retido no mês, dentro do mesmo prazo
fixado para o pagamento dos contribuintes empresa ou ela aquiparados.
Art. 4° Cosidera-se prestação de serviços permanente aquela que é exercida com
habitualidade.

Art. 5° Na hipótese de serviços prestados sob a forma de trabalho pessoal ou por
sociedades de profissionais liberais, os contribuintes recolherão o tributo independentemente
de aviso ou notificação de acordo com o documento de arrecadação estabelecido pela
Prefeitura:
a) No primeiro ano, até o último dia do mês seguinte ao do início de sua atividade;
b) Nos anos subsequentes até o últimodia útil do mês de janeiro do esxercício
correspondente, sendo que, para o exercício de 1.979 este prazo fica prorrogado até 30 de
maio de 1.979.

Art. 6° As empresas que prestam quaisquer dos serviços previstos na lista de
prestadores de serviços do Código Tributário Municipal, ficam obrigadas,
independentemente de aviso ou notificação, a calcular e recolher o imposto devido em cada
mês, até o dia 10 do mês seguinte.

TÍTULO II
DOS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 7° Deverão ser exibidos obrigatoriamente, quando solicitados pela
Administração os seguintes livros e documentos e fiscais:
I- LIVRO DIÁRIO na forma prevista pela legislação federal;
II- LIVRO CAIXA que especifique a origem e a natureza das receitas;
III- Notas fiscais de prestação de serviços com numeração consecutiva em que conste
a razão social da empresa, seu endereço, e a especificação e valor dos serviços prestados;
Parágrafo único. A nota fiscal prevista neste artigo poderá ser substítuida por capão
de máquina registradora no caso de serviços prestados a pessoa física.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.8º. Durante o prazo de 5 anos dado a Fazenda Pública para constituir o crédito
tributário, o contribuinte ficará sujeito à glosa e deverá manter a disposição da Prefeitura os
livros e documentos fiscais de exibição obrigatória.
Art. 9°. Findo o prazo referido no art. Anterior sem que a Prefeitura haja glosado a
declaração do contribuinte, ou efetuado lançamentos adicionais a referida declaração será
dada como certa e o lançamento considerar-se-á homologada por presunção.

Art.10. O arbitramento de que trata o art. 42 do Código Tributário Municipal, será
efetuado por uma comissão da Prefeitura designada especialmente para cada caso pelo chefe
do órgão fazendário municipal.

Art.11. Os terrenos com área superior a 1815 metros quadrados terão seu imposto
reduzido no fator de Localização da seguinte forma:

De 1.815 a 3.025 – Redução de 50%
3.026 a 6.050 - Redução de 57%
6.051 a 12.100 - Redução de 64%
12.100 a 24.200 - Redução de 71%
24.201 a 48.100 - Redução de 78%
Acima de 48.401- Redução de 85%

Prefeitura Municipal de Colombo, em 28 de dezembro de 1.978

DJALMA JOHSSON
Prefeitura Municipal

DECRETO N° 51/78

SÚMULA: Institui os Preços Públicos, fixa os seus valores e
dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Colombo, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe confere as dispositivos da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei
Orgânica dos Municipios.

DECRETA
Art.1° As receitas municipais provenientes de preços públicos são as de:

I – Expediente;
II – Cemitério;
III – Depósito e guarda de animais e mercadorias;
IV – N umeração e emplacamento de prédio.

Parágrafo único. A tarifa é devida pela pessoa que se utilizar dos serviços constantes
do “caput”, neste artigo, neste artigo.
Art.2° Os preços públicos cobrados pelo município por serviço que preste são os
constantes da Tabela anexa a este Decreto.
Parágrafo único. Os preços constantes da tabela referida neste artigo sofrerão
reajuste anual na mesma proporção da Unidade de Referência (UR) vigente no Município.
Art. 3° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

I- TARIFAS DE EXPEDIENTE

Alíquota sobre a
Unidade de referência

1. Petições papéis e documentos apresentados
às repartições..............................................

3%

2. Termos de qualquer natureza, lavrados em
livros municipais, por páginas de livro ou
fração...........................................................

3%

3. Contratos com o Município:
3.1. Contratos de concessões para exploração
do serviço de utilidade pública..............

100%

3.2. Prorrogação de prazo............................

15%

3.3. De qualquer natureza (à exceção daqueles
pertencentes a fornecimento de materiais,
obras e serviços a serem prestados para
o Município............................................

10%

4. Certidões e atestados........................................

3%

4.1.Por lauda ou fração até 33 linhas..............
4.2.Busca por ano, além da alíquota da alínea
anterior......................................................

3%
1%

5. Título de qualquer natureza.............................

3%

6. Atividades comerciais, industriais e profissionais alvarás......................................................

30%

6.1. Outros.......................................................

10%

7. Registros e auterações.....................................

7%

8. Anotações de qualquer natureza.....................

3%

II- TARIFAS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO

1. Sepultamento ou exumação de cadáveres
translados ou não.....................................

15%

1.2. Exumação.........................................
1.3. Placa.................................................
1.4 Urna
Até cinco anos...................................
Perpétua............................................

2%
0,8%

1.5.Transladação....................................

5%

1.6.Concessão de terrenos
1.6.1. Por cinco anos, até 10 metros
quadrados de área, por metro
quadrados................................

12%

1.6.2.
Pérpetua
a) até dez metros quadrados de
área por metro quadrado......
b) mais de dez metros quadrados
de área por metro quadrado..

6%
30%

25%

50%

1.7.Concessão de catacumbas.
1.7.1.

Pelo prazo de 5(cinco) anos........

1.7.2.
Por período de um ano que exceder
ao prazo inicial de cinco anos........
1.7.3.

Pérpeuta......................................

2. Numeração de Prédios

12%

5%
15%

Por emplacamento....................................

3%

Nota: Além da taxa será cobrado o preço de
custa da placa fornecida.

III- TARIFA DE DEPÓSITO E GUARDA

1. Apresentação e depósito de bens móvies semoventes e mercadorias;

1.1.Apresentação, por espécie ou unidade...

8%

1.2.Depósito, por dia ou fração
1.2.1. De veículos por unidade.............
1.2.2.
1.2.3.

5%

De animal, por cabeça................
De mercadorias ou objetos, por
espécie.......................................

3%

5%

NOTA: Além das taxas acima, cobrar-se-ão as despesas com a alimentação e
tratamento de aniamis, bem como de transporte até o depósito.

TABELA IV
TAXA DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO OU
ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE

Ítens

Especificação

Alíquota sobre a Unidade
Fiscal de Colombo (UFC)

1. Taxa de licença para o exercício do comércio
ou atividade eventual e ambulante para respectiva renovação anual:
1.1.Comércio ou atividade eventual

30%

1.2.Comércio ou atividade ambulante

30%

Taxa de licença para o exercício do comércio ou
atividade eventual ou ambulante por período
certo de tempo (ocasião de festejos)

2. Único – Comércio ou atividade eventual, por mês
ou fração...........................................................

TABELA VIII
TAXA DE FISCALIZAÇÃO

10%

1. Matrícula de animais
1.1.de pequeno porte.........................................

0,3%

1.2.de grande porte............................................

2%

2. Verificações:

2.1.de alinhamento, por metro de testada
2.2.de loteamentos
2.2.1. verificação de existência de marcos:

6%

2.2.1.1.

até 200 marcos............................

21%

2.2.1.2.

até de 200 marcos por unidade....

0,15%

2.2.2.

Verificação das testadas:

2.2.2.1.

mais de 2.000 (dois mil) metros
lineares, por cem(100) metros
lineares ou fração........................

0,9%

NOTA: Inclui-se neste sub-ítem a verificação das medidas entre marcos e o
alinhamento das ruas

3. Vistorias:
3.1. técnica.......................................................

15%

NOTA: Inclui-se a expedição de laudo.

3.2.de açougues e veículos para transporte de carne

4%

3.3. de conclusão de obra, por metro quadrado.......

0,08%

3.4.comercial...........................................................

3,3%

3.5. de veículos de transporte coletivo urbano por
veículo e por trimestre.....................................

3%

4. Serviços técnicos

4.1.alinhamento e nivelamento por metro linear

0,4%

4.2.Serviços topográficos
4.2.1. levantamentos planimétricos
4.2.2. Ruas

I- até 250m (duzentos e cinquenta metros lineares)

60,34%

II- além de 250m(duzentos e cinquenta metros
linear............................................................

0,24%

NOTA: Na poligonal será considerado o levantamento das ruas transversais
necessárias para determinar seus alinhamentos, computando-se entretanto somente
50m (cinquenta metros lineares) para cada lado.

4.2.1.2.

Quadras

I- Somente as medidas de contorno e as diversas dos lates
nos alinhamentos, incluindo-se nos desenhos a testada
das casas e a largura das ruas confinantes, por metro linear
de testada..................................................................

0,27%

II- Levantamento detalhado dos lotes, incluindo-se nos
desenhos, todas as benfeitorias existentes e a largura
das ruas confianates.

a) por metro linear de poligonal................................

0,41%

b) por metro linear das medidas internas..................

0,20%

4.2.1.3.

Praças

Por metro linear de testados, incluindo-se dedesenho com a largura das ruas confinantes...

NOTA: Quando se fizer necessário, levantar-se-á uma,
extensão de, no máximo 50m(cinquenta metros
lineares além da poligonal.

4.2.1.4.

Lotes

0,24%

I- Cálculo de área atingida e remanescente
a) para o primeiro lote..............................................

3,6%

b) para os demais lotes quando contínguos e levantamentos em conjunto...........................................

15%

II- Simples verificação de lote
a) para o primeiro lote..........................................

21,6%

b) para os demais lotes, quando contíguos e levantados em conjunto, por lote.................................

8%

4.2.1.5.

Terrenos

Por metro linear da poligonal.......................
4.2.2.

Levantamento altimétro

4.2.2.1.

Ruas

0,24%

I- até 500m (quinhentos metros lineares).................

51,7%

II- até 1.000m (um mil metros), por metro linear....

0,1%

III- havendo necessidade de transporte de cota, além
da distância de 500m ( quinhentos metros), por
metro linear.........................................................

0,1%

IV- levantamento do lote com cálculo de área atingida
remanescente quando a área exceder de 600m(seiscentos
metros quadrados), por metro quadrado excedente

0,04%

4.2.3.

Demarcação

4.2.3.1.

Lotes ou terrenos com mais de 1.500 m²(um mil
e quinhentos metros quadrados..........................

55,17%

Lotes ou terrenos com mais de 1.500 m²(um mil
e quinhentos metros quadrados até 10.000m²
(dez mil metros quadrados)..............................

137,9%

4.2.3.2.

4.2.3.3.

Lotes e terrenos com mais de 10.000m²(dez mil
metros quadrados) até 20.000m² (vinte mil metros

4.2.3.4.

quadrados)........................................................

206,9%

Lotes ou terrenos com mais de 20.000m²(vinte
mil metros quadrados) para cada 100m²(cem
metros quadrados) ou fração excedente............

1,03%

NOTA: Esta taxa será cobrada conforme as alíquotas
acima nos casos em que houver levantamento
de quadras. Não o havendo, levantar-se-á preliminarmente a quadra, pelo que se pagará a taxa
do ítem 4.2.1.2.

4.2.3.5.

Lotes demarcados em conjunto na mesma quadra:

I- até cinco lotes, por lote...............................................

27,6%

II- mais de cinco lotes, por lote excedente.....................

17,2%

4.2.4.

Locação de ruas

4.2.4.1.

até 300m (trezentos metros)..............................

4.2.4.2.
com mais de 300m (trezentos metros) por
metros linear.......................................................

103,4%

0,34%

Prefeitura Municipal de Colombo, 29 de dezembro de 1.978.

Djalma Johnsson
Prefeito Municipal

DECRETO N° 362/86
SÚMULA: Altera o Decreto de n° 49/78, de 20/12/78,
instituindo novo sistema de cobrança di Imposto
Predial e Territorial Urbano e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, a teôr do que dispõe o artigo 93, inciso I da Lei Orgânica dos Municípios.

DECRETA

Art.1° Fica alterado o Decreto n° 49/78, que dispõe sobre o sistema de Cobrança
do Imposto Predial e Territorial Urbano, adaptando-o ao Sistema Modular;
Art.2° O Imposto Predial e Territorial Urbano, devido anualmente, será calculado
com base no valor venal do imóvel.
Art.3° O valor venal do imóvel será determinado pela seguinte fórmula:

Vvi = VT + VE onde,
Vvi = Valor venal do imóvel
VT = Valor do Terreno
VE = Valor da Edificação
Art.4° Ovalor do terreno – VT – será obtido aplicando-se a fórmula:
VT = AT x VM T x S x P xT onde,
VT = Valor do Terreno
AT = Àrea do Terreno ou fração ideal

VM T = Valor do Metro quadrado do Terreno
S = Coeficiente corretivo de situação
P = Coeficiente corretivo de pedologia
T = Coeficiente corretivo de topografia

§ 1° A fração ideal será obtida aplicando-se a seguinte fórmula:

Àrea do terreno x Àrea da unidade
FI=-------------------------------------------Àrea total da edificação

§ 2° O valor do metro quadrado do terreno (VM T), será obtido através da Planta
de Valores;
§ 3° O coeficiente corretivo de situação referida pela sigla S consiste em um grau,
variando de 0,40 (zero vírgula quarenta) a 1,10 (um vírgula dez) atribuído ao imóvel
conforme sua situação mais ou menos favorável dentro da quadra. O coeficiente de
situação será obtido através da seguinte tabela;

SITUAÇÃO DO TERRENO

COEFICIENTE DE SITUAÇÃO

esquina – mais de uma frente

1,10

uma frente

1,00

escravado

0,80

vila

0,80

condição horizontal

1,10

aglomerado

0,40

§ 4° O coeficiente corretivo de Pedalogia, referido pela sigla P, consiste em um
grau variando de 0,60 (zero vírgula sessenta) a 1,00(um), atríbuido ao imóvel conforme as
características do solo. O coeficiente de Pedalogia será obtido através da seguinte tabela:

PEDOLOGIA DO TERRENO

COEFICIENTE DE PEDOLOGIA

Alagado

0,60

Inundável

0,70

Rochoso

0,80

Normal

1,00

Arenoso

0,90

Combinação dos demais

0,80

§ 5° O coeficiente corretivo de Topologia, referido pela sigla T, consiste em um
grau, variando de 0,70 (zero vírgula setenta) a 1,00(um), atribuído ao imóvel conforme as
características do relevo do solo. O coeficiente de Topografia será obtido através da
seguinte tabela:

TOPOGRAFIA DO TERRENO

COEFICIENTE DE TOPOGRAFIA

Plano

1,00

Aclive

0,90

Declive

0,70

Topografia irregular

0,80

Art. 5°.O valor da Edificação(VE) será obtido aplicando-se a fórmula:
VE = A x V
E
m² e onde,
VE = Valor da Edificação
A = Àrea da Edificação
E

V = Valor do Metro quadrado da Edificação
M2E
§ 1° O valor do metro quadrado de edificação para cada um dos seguintes tipos:
casa, apartamento, sala comercial, telheiro, galpão, indústria, loja ou especial(entende-se
por espacial os prédios destinados a atividades escolares, cinemas, teatros, hospitais e
supermercados) serão obtidos através de órgãos técnicos ligados a construção civil,
tomando-se o valor máximo do metro quadrado de cada tipo de edificação em vigor para

o município ou região.
§ 2° O valor máximo referido no parágrafo anterior será corrigido de acordo com
as características de cada edificação, levando-se em conta a categoria, e o subtipo.
§ 3° O valor do metro quadrado de edificação referido nos parágrafos 1° e 2° deste
artigo, será obtido aplicando-se a fórmula:

V = V x CAT/100 x ST onde,
m2e m2TI
V = Valor do Metro quadrado do tipo de edificação
m2e
V = Valor do Metro quadrado do tipo de edificação
m2TI
CAT/100 = Coeficiente corretivo de categoria
ST = coeficiente corretivo de subtipo de edificação
§ 4° O valor do metro quadrado tipo de edificação (VMTI) será obtido com base
no tipo de edificação, a saber:









casa
apartamento
sala comercial
galpão
telheiro
indústrias
loja
especial

§ 5° A categoria da edificação será determinada pela soma de pontos das
infomações de edifícação e equivalem a um percentual do valor máximo de metro
quadrado da edificação. A obtenção de pontos das informações de edificação é expressa
pela Tabela constante no Anexo I ao presente Decreto.
§ 6° O coeficiente corretivo de subtipo de edificação referido pela sigla ST consiste
em um grau variando de 0,70 (zero vírgula setenta) a 1,00 (um), atribuído ao imóvel
construído conforme sua vizinhança, tipo de construção e sua posição, situação de
construção e fachada.

I- Posição é o coeficiente corretivo que consiste em um grau, variando de 0,60(zero
vírgula sessenta) a 1,00 (um) atribuído ao imóvel construído conforme sua vizinhança;

II- Situação de Construção é um coeficiente corretivo que consiste em um grau,
variando de 0,60(zero vírgula sessenta) a 1,00 (um), atribuído ao imóvel construído
conforme sua situação, se de frente ou de fundos;
III- Fachada é um coeficiente corretivo que consiste em um grau, variando de 0,60
(zero vírgula sessenta) a 1,00 (um), atribuído ao imóvel construído conforme seu
alinhamento em relação ao limite do lote com o logradouro.

IV- O coeficiente corretivo de subtipo será obtido através da Tabela constante do
Anexo II ao presente Decreto.
Art. 6° A Testada Ideal e seu cálculo, de acordo com o artigo 82 do Código
Tributário Municipal, será obtida aplicando-se a fórmula seguinte:

Àrea unidade x Testado
TESTADA IDEAL = ------------------------------------Àrea total da edificação

Art. 7° Os terrenos com área superior a 6.051 metros quadrados terão imposto
reduzido no valor do metro quadrado do terreno(VM2T), da seguinte forma:

DE 6.061 a 12.100
12.101 a 24.200
24.201 a 48.400
Acima de 48.401

- Redução de 50%
- Redução de 57%
- Redução de 64%
- Redução de 71%

Art. 8° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, em 24 de novembro de1.986.

Lordes Geraldo
Prefeito Municipal

INFORMAÇÃO SOBRE
TIPO
A EDIFICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------CASA APART SL.COM LJ GALPÃO TELHE IND ESPEC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------E ALVENARIA
10
15
15
20 20
08
30
22
S ----------------------------------------------------------------------------------------------------------T MADEIRA
03
18
18
10
10
04
20
10
R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------U METALICA
25
30
27
26
33
12
42
28
T ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U CONCRETO
23
28
28
24
30
12
36
26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------C PALHA ZINCO
01
00
00
00
03
04
00
00
O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------B CIMENT AMIANT
05
02
02
03
11
20
10 03
E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------R TELHA
03
02
02
03
09
15
08 03
T -----------------------------------------------------------------------------------------------------------U LAJE
07
03
04
04
13
28
11
03
R -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A ESPECIAL
09
04
05
04
16
35
12
03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------T C ALVENARIO
16
15
15
20
20
08
30 22
I O --------------------------------------------------------------------------------------------------------P N MADEIRA
03
18
18
10
10
04
20
10
O S --------------------------------------------------------------------------------------------------------T MISTA
06
00
15
15
15
06
25
16
D R --------------------------------------------------------------------------------------------------------E U CHOÇA BARRAC
02
00
00
00
00
00
00
00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------F SEM
00
00
00
00
00
00
00
00
O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------R MADEIRA
02
03
02
02
04
02
04
03
R -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O ESTOQUE
03
03
02
02
04
03
03
03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LAJE
03
04
03
03
05
03
05
03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CHAPAS
03
04
03
03
05
03
03
03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E CEM
00
00
00
00
00
00
00
00
E X -------------------------------------------------------------------------------------------------------V T REBOCO
05
05
20
20
09
00
08
16
E E -------------------------------------------------------------------------------------------------------S R CERAMICA
21
19
27
27
19
00
13
23
T N -------------------------------------------------------------------------------------------------------I O PINTURA
19
16
23
23
15
00
11
18
M -------------------------------------------------------------------------------------------------------T
ESPECIAL
27
24
28
28
20
00
14
26

I S
NA SEM
00
00
00
00
00
00
00
00
T I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AT EXTERNA
02
02
01
01
01
01
01
01
LA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR INTERNA
03
03
01
01
01
01
01
01
Ç I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÃA MAIS DE UMA
05
05
02
02
02
02
02
02
O
INTERNA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------I E SEM
00
00
00
00
00
00
00
00
S É -------------------------------------------------------------------------------------------------------------T T APARENTE
06
07
07
07
03
09
06 15
A R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------L I EMBUTIDA
12
14
10
10
04
19
08
17
A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------P
I
S
O
S

CIMENTO
03
03
20
20
14
10
12
10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TACO
08
09
25
25
18
20
15 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABOAS
04
07
25
25
16
15
14 19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAT. CERAMICO
08
09
25
25
18
20
16 20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRA BATIDA
00
00
00
00
00
00
00
00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAT. PLASTICO
18
18
26
26
19
27
16
20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPECIAL
19
19
27
27
20
29
17
21

TABELA DE SUB TIPOS
GABARITO PARA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA POR SITUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARACTERIZAÇÃO POSIÇÃO
SIT. CONST.
FACHADA
VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOLADA
FRENTE
ALINHADA
0,90
---------------------------------------RECUADA
1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------FUNDOS
QUALQUER
0,80
--------------------------------------------------------------------

CASA

GEMINADA
FRENTE
ALINHADA
0,70
--------------------------------------------------------------------------------------------RECUADA
0,80
------------------------------------------------------------------FUNDOS
QUALQUER
0,60
-------------------------------------------------------------------SUPERPOSTA
FRENTE
ALINHADA
0,80
- -------------------------------------RECUADA
0,90
---------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDOS
QUALQUER
0,70
-------------------------------------------------------------------CONJUGADA
FRENTE
ALINHADA
0,80
----------------------------------------RECUADA
0,90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDOS
QUALQUER
0,70
--------------------------------------------------------------------APARTAMENTO
QUALQUER
FRENTE
ALINHADA
1,00
----------------------------------------RECUADA
1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDOS
QUALQUER
0,90
--------------------------------------------------------------------SALA COMERCIAL
QUALQUER
FRENTE
QUALQUER
1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDOS
QUALQUER
1,00
--------------------------------------------------------------------LOJA
QUALQUER
FRENTE
ALINHADA
1,00
-----------------------------------------

RECUADA
1,00
--------------------------------------------------------------------FUNDOS
QUALQUER
1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALPÃO
QUALQUER
QUALQUER
QUALQUER
1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELHEIRO
QUALQUER
QUALQUER
QUALQUER
1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDÚSTRIA
QUALQUER
QUALQUER
QUALQUER
1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPECIAL
QUALQUER
QUALQUER
QUALQUER
1,00

DECRETO N° 861/94
SÚMULA: Cria cadastro especial para as atividades econômicas
inativas.

Art. 1° As atividades econômicas licenciadas pelo município, que se encontrem
inativas junto ao Departamento Municipal de Receita Tributária por período superior a
2(dois) anos, serão automaticamente inscritas no Cadastro Especial de Atividades Inativas.
Art. 2° As atividades enquadradas na forma do artigo anterior terão sua inscrição
suspensa, pelo período de cinco anos, quando ocorrerá seu cancelamento de ofício, sem
prejuízo da cobrança dos débitos com a Fazenda Pública Municipal.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, em 15 de dezembro de 1.994.

EDSON LUIZ STRAPASSON
Prefeito Municipal

DECRETO N° 862/94
SÚMULA: Estabelece normas de enquadramento para o
recolhimento simplificado do Imposto Sobre
Serviços – ISS, na forma da Lei Municipal n°
548/94.
Art. 1°. Todas as empresas prestadoras de serviço que possuam ou venham a
requerer Alvará de Funcionamento a partir da data da publicação deste Decreto deverão
requerer o enquadramento, nos termos previstos pela Lei n° 548/94.
Art. 2°. As pessoas jurídicas e firmas individuais constantes no quadro 2 do Anexo à
Lei 548/94 serão classificados em três categorias distintas para efeito de recolhimento do
Imposto Sobre Serviços, em parcelas fixas mensais, indicadas em carnes previamente
emitidos pela Prefeitura Municipal de Colombo.
§ 1° Para as empresas de pequeno porte com até 3 (três ) empregados, cujas
instalações não superem a área de 50m², o ISS fixo corresponderá a 0,5 UFC (Unidade
Fiscal de Colombo).
§ 2° Para as empresas de pequeno porte com até 6(seis) empregados, cujas
instalações não superem a área de 75m², o ISS fixo corresponderá a 1,0 UFC (Unidade
Fiscal de Colombo).
§ 3° Para as empresas de pequeno porte com até 10(dez) empregados, cujas
instalações não superem, a área de 100m², o ISS fixo corresponderá a 1,5 UFC (Unidade
Fiscal de Colombo).
Art. 3° O direito de recolhimento e enquadramento da empresa em qualquer das
classificações previstas na Lei 548/94, sujeita-se à apresentação, pelos interessados, de
requerimento especifico e preenchimento de formulário econômico-social, junto à Prefeitura
Municipal de Colombo.
Art. 4° As empresas em débito com a Fazendo Pública Municipal deverão quitar ou
regularizar seus débitos, antes de requerer o enquadramento.
Art. 5° Qualquer alteração havida na empresa que modifique sua classificação no
enquadramento deverá ser comunicada à Prefeitura Municipal.
Art. 6° Todas as empresas prestadoras de serviços, independentemente do porte ou

classificação, são obrigadas a emitir Nota Fiscal dos serviços prestados.
Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paço Municipal de Colombo, em 15 de dezembro de 1.994.
EDSON LUIZ STRAPASSON
Prefeito Municipal

DECRETO N° 1033/97

SÚMULA: Altera a Unidade de Valor de custeio da Taxa de
Iluminação Pública e dá outras providências.

A Prefeitura do Município de Colombo, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei:

DECRETA:

Art.1° A unidade de valor de custeio da Taxa de Iluminação Pública do Município
de Colombo fica estabelecida em R$ 12,72 (doze reais e setenta centavos);
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, em 07 de junho de 1.997.

IZABETE PAVIN
Prefeita Municipal

LEI N° 581/95

SÚMULA: Altera o Anexo VII da Lei n° 16/78 – Código
Tributário Municipal, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná aprovou, e eu
EDSON LUIZ STRAPASSON, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° O Anexo VII da Lei n° 16/78, que fixa os valores passíveis de cobrança,
decorrentes da Ocupação de àreas em vias e Logradouros Públicos, passa a vigorar com a
seguinte redação:

TABELA PARA COBRANÇA DE TAXA DECORRENTE DA OCUPAÇÃO DE
ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
Valor da Taxa, com referência na
Unidade Fiscal do Município-UFC

1. FEIRANTES

1.1.POR ANO

02(duas) UFC

2.AMBULANTES E
OUTROS ASSEMELHADOS
2.1.POR ANO

3. BARRACAS, BANCAS, QUIOSQUES,
E OUTROS SITUADOS EM LOCAIS

02(duas) UFC

FIXOS, COM ATIVIDADES CONTÍNUAS
3.1.Por mês e por metro quadrado, quando a área utilizada for superior a 20m²(vinte
metros quadrados):
Zona nobre
Zona semi-nobre
Zona normal

10% da UFC
0,5% da UFC
2,5% da UFC

Art. 2° - A definição das zonas nobre, semi-nobre e normal, previstas no artigo
anterior, ficará a critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, devendo ser
levados em conta os critérios referentes à situação geográfica da área pública, bem como o
fluxo de pessoas no local.

Art. 3° - O valor da Taxa, pela ocupação de áreas em vias e logradouros públicos,
quando eventual, será calculado proporcionalmente, não podendo ser inferior a 01(um)
UFC.
Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paço Municipal de Colombo, em 21 de dezembro de 1.995.

EDSON LUIZ STRAPASSON
Prefeito Municipal

LEI N° 533/94

SÚMULA: Altera a alíquota dos itens 22, 23 e 31 da Lista
de Servidores a que se refere o Anexo I da Lei
n° 16/78 – Código Tributário Municipal.

A CÃMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, aprovou, e
eu, EDSON LUIZ STRAPASSON, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° os itens 22, 23 e 31 da Lista de Serviços a que se refere o Anexo I da Lei n°
16/78 – Código Tributário Municipal, com a nova redação dada pela Lei n° 294/87, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“ Serviços de...

Percentual sobre o preço
do serviço

22. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza

1,5%

23. Planejamento, coordenação, programação

1,5%

24. Aerofotogrametria

1,5%

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrário.

em

Paço Municipal de Colombo, em 12 de abril de 1.994.

EDSON LUIZ STRAPASSON
Prefeito Municipal

LEI N° 767/2000
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de isenção so
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
para órfãos de até 21 anos e famílias que
adotarem crianças ou adolescentes abandonados.

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU
E EU PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica concedida a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU para
órfãos de até 20 anos de idade e para famílias que adotarem crianças ou adolescentes
abandonados.

§ 1° Receberão o benefício os viúvos que não recebem benefício pensional ou
assistencial, ou que tenham rendimentos até dois salários mínimos.
§ 2° Executam-se do benefício do caput deste artigo os que se emanciparem e
aqueles que mudarem de estado civil através do casamento.
Art. 2° Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e
adolescente aquele entre 12 a 18 anos de idade.
Art. 3° O termo “abandonado” para efeitos desta Lei será aplicado a criança ou
adolescente:
a) vitimizada dentro da própria família, cujo pátrio poder foi destruído pela Justiça;
b) que perdeu os pais e não foi assumido por outros familiares;
c) vítima de abandono intelectual pelos pais e familiares;

Art. 4° A concessão da isenção para os órfãos de até 21 anos dependerá da
comprovação dos seguintes requisitos:

I – renda familiar até 2(dois) salários mínimos;
II – que o órfão seja proprietário de um único imóvel;
III – que o imóvel não possua área superior a 1.500m²;

§ 1°. A concessão dependerá ainda, da comprovação do direito sucessório ao imóvel;
§ 2°. Sendo o órfão beneficiário de usufruto do imóvel em que reside, terá direito a
mesma isenção.
Art. 5° A concessão da isenção para familiares que adoterem crianças ou
adolescentes recaíra apenas sobre o imóvel que lhes sirva de domícilio.
Art. 6° Na hipótese de imóveis com mais de um proprietário, havendo condôminios
que não se enquadrem nas hipóteses da presente Lei, a isenção será proporcional.
Art. 7° A isenção deverá ser requerida até 30(trinta) dias após a data de vencimento
da primeira parcela única do IPTU, e terá validade somente para o exercício em que for
concedida, podendo ser renovada a cada exercício.
Art. 8° Esta Lei será regulamentada por Decreto, no prazo de 60(sessenta) dias, a
partir da data de sua publicação.
Art. 9° Nos casos omissos, aplicar-se-á subsidiariamente o ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente, instítuida pela Lei n° 8.069, de 13.07.90.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Colombo, 03 de março de 2.000.

ANTÔNIO JOSÉ CAMARGO
Presidente

LEI N° 872/2003
SÚMULA: Estabelece critérios para atualização monetária
dos valores constantes da legislação tributária e
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná aprovou, e eu,
IZABETE CRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1° O valor da base de cálculo dos tributos municipais elou penalidades, será
reajustado de acordo com a variação do IPCA – IBGE apurado no período de janeiro a
novembro de 2.003.
Art. 2° O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, em parcela
única, gozará de 20% (vinte por cento) de desconto sobre o valor toal lançado.
§ 1° Decorridos 30 (trinta) dias após a data que foi estipulada para o pagamento, na
forma a que se refere o caput deste artigo, o contribuinte que efetuar o pagamento integral
do imposto obterá o desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total lançado.
§ 2° No prazo a que se refere o § 1°, o contribuinte poderá optar em efetuar o
pagamento do imposto em parcelas, sem gozar de qualquer desconto.
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Colombo, 23 de dezembro de 2.003.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

LEI N° 952/2006
SÚMULA: “Altera o art. 146 da Lei 16/1978, que
institui o Código Tributário Municipal
de Colombo.”

A Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, aprovou, e eu, José
Antonio Camargo, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei,

Art. 1° O art. 146 da Lei n° 16, de 12 de julho de 1978 que institui o Código Tributário do
Município passa a ter a seguinte redação:
“Art. 146. O débito vencido poderá ser parcelado junto ao Departamento de Receita
Tributária, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
I – o parcelamento será no máximo em sessenta parcelas, mensais, iguais e sucessivas;
II – o valor de cada parcela não poderá ser inferior a 01 (uma) UFC – Unidade Fiscal do
Município de Colombo;
III – sobre o valor do débito parcelado incidirão os acréscimos financeiros previstos na
legislação municipal.
Parágrafo único. O parcelamento somente será deferido mediante requerimento do
interessado, com o reconhecimento e confissão do débito.”
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paço Municipal de Colombo
Em 10 de julho de 2006.
JOSÉ ANTONIO CAMARGO

Prefeito Municipal

