
LEI MUNICIPAL Nº 3238, DE 10/02/2003

Altera a Legislação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências.

O VEREADOR VANOR BREDER PACHECO, Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 96, § 7º, da Lei Municipal nº 2.343, de
5 de abril de 1990 (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL), promulga a seguinte

LEI MUNICIPAL:

TÍTULO I - DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
CAPÍTULO I - DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR

Art. 1º  O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a
prestação de serviços no território do Município,  por pessoas jurídicas,  físicas ou
autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, dos serviços previstos na seguinte
lista:

1 -  Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-
sonografia, radiologia, tomografia e congêneres.

2 -  Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos-
socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres.

3 -  Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres.
4  -   Enfermeiros,  obstetras,  ortópticos,  fonoaudiólogos,  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 a empregados.

6 -  Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5
desta  lista  e  que  se  cumpram  através  de  serviços  prestados  por  terceiros,
contratados  pela  empresa  ou  apenas  pagos  por  esta,  mediante  indicação  do
beneficiário do plano, inclusive as organizadas como cooperativas ou qualquer outra
modalidade jurídica.

7 -  Vetado.
8 -  Médicos veterinários.
9 -  Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres.
10  -   Guarda,  tratamento,  amestramento,  adestramento,  embelezamento,

alojamento  e  congêneres,  relativos  a  animais.
11  -   Barbeiros,  cabeleireiros,  manicures,  pedicures,  tratamento  de  pele,

depilação e congêneres.
12 -  Banhos, duchas, saunas, massagens, ginásticas e congêneres.
13 -  Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo.



14 -  Limpeza e dragagem de portos, rios e canais.
15 -  Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas,

parques e jardins.
16 -  Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres.
17 -   Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes

físicos e biológicos.
18 -  Incineração de resíduos quaisquer.
19 -  Limpeza de chaminés.
20 -   Saneamento ambiental e congêneres, inclusive serviços de saneamento

básico,  tais  como abastecimento d?água,  captação e destinação final  de dejetos
sanitários (esgotos) e limpeza pública.

21 -  Assistência técnica.
22 -  Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens

desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de
dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa.

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

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

25 -  Contabilidade,auditoria, técnicos em contabilidade e congêneres.
26 -  Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
27 -  Traduções e interpretações.
28 -  Avaliação de bens.
29 -  Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres.
30 -  Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza.
31 -  Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia.
32 -  Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção

civil,  de  obras  hidráulicas  e  outras  obras  semelhantes  e  respectiva  engenharia
consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares.

33 -  Demolição.
34 -  Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e

congêneres.
35 -  Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços

relacionados com a exploração de petróleo e gás natural.
36 -  Florestamento e reflorestamento.
37 -  Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres.
38 -  Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias

que fica sujeito ao ICMS).
39 -  Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias.
40 -  Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer

grau ou natureza.



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

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

43 -  Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio.
44 -  Administração de fundos mútuos.
45 -  Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de

planos de previdência privada.
46 -  Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer.
47 -   Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade

industrial, artística ou literária.
48 -   Agenciamento,  corretagem ou  intermediação  de  contratos  de  franquia

(franchising) e de faturação (factoring).
49 -  Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo,

passeios,  excursões,  guias  de  turismo  e  congêneres,  inclusive  os  serviços  de
transporte referentes a turismo, excursões e passeios quando realizados pelo próprio
prestador dos serviços, ainda que fora do Município.

50 -  Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não
abrangidos nos itens 45,46, 47 e 48, inclusive os referentes a administração, locação
e exploração desses bens quando pertencentes a terceiros.

51 -  Despachantes.
52 -  Agentes da propriedade industrial.
53 -  Agentes da propriedade artística ou literária.
54 -  Leilão.
55 -   Regulação de  sinistros  cobertos  por  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 companhia de
seguro.

56 -  Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de
qualquer  espécie  (exceto  depósitos  financeiros  feitos  em instituições  financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

57 -  Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres.
58 -  Vigilância ou segurança de pessoas e bens.
59 -   Transporte,  coleta,  remessa ou entrega de bens ou valores,  dentro do

território do Município.
60 -  Diversões públicas:

a)  cinemas, "táxi dancings" e congêneres;
b)  bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;
c)  exposições, com cobrança de ingresso;
d)  bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que

sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão
ou pelo rádio;



e)  jogos eletrônicos;
f)  competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a

participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou
pela televisão;

g)  execução de música, individualmente ou por conjuntos.
61 -   Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de

apostas, sorteios ou prêmios.
62 -  Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para

vias  públicas  ou  ambientes  fechados  (exceto  transmissões  radiofônicas  ou  de
televisão).

63 -  Gravação e distribuição de filmes e vídeo-tapes.
64 -  Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e

mixagem sonora.
65  -   Fotografia  e  cinematografia,  inclusive  revelação,  ampliação,  cópia,

reprodução  e  trucagem.
66  -   Produção,  para  terceiros,  mediante  ou  sem  encomenda  prévia,  de

espetáculos, entrevistas e congêneres.
67 -  Colocação de tapete e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do

serviço.
68  -   Lubrificação,  limpeza  e  revisão  de  máquinas,  veículos,  aparelhos  e

equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS).
69 -  Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos,

motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e partes,
que fica sujeito ao ICMS).

70 -  Recondicionamento de motores (exceto o valor das peças fornecidas pelo
prestador do serviço que fica sujeito ao ICMS).

71 -  Recauchutagem ou regeneração de pneus para usuário final.
72 -  Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,

secagem,  tingimento,  galvanoplastia,  anodização,  corte,  recorte,  polimento,
plastificação  e  congêneres,  de  objetos  não  destinados  à  industrialização  ou
comercialização.

73 -  Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final
do objeto lustrado.

74 -  Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados
ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido.

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

76 -   Cópia ou reprodução por quaisquer processos de documentos e outros
papéis, plantas e desenhos.

77  -   Composição  gráfica,  fotocomposição,  clicheria,  zincografia,  litografia  e
fotolitografia.

78 -   Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de
livros, revistas e congêneres.



79 -  Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil.
80 -  Funerais.
81 -  Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final,

exceto aviamento.
82 -  Tintura e lavanderia.
83 -  Taxidermia.
84 -  Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-

de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do
serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados.

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).

86  -   Veiculação  e  divulgação  de  textos,  desenhos  e  outros  materiais  de
publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão).

87 -   Serviços  portuários  e  aeroportuários;  utilização de porto  ou aeroporto;
atracação, capatazia; armazenagem interna, externa e especial; suprimento de água,
serviços acessórios; movimentação de mercadorias fora do cais.

88 -  Advogados.
89 -  Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos.
90 -  Dentistas.
91 -  Economistas.
92 -  Psicólogos.
93 -  Assistentes Sociais.
94 -  Relações públicas.
95 -  Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais,

protestos  de  títulos,  sustação  de  protestos,  devolução  de  títulos  não  pagos,
manutenção  de  títulos  vencidos,  fornecimentos  de  posição  de  cobrança  ou
recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item
abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central e instituições a elas equiparadas, tais como administradoras de cartões
de crédito e outras).

96 -  Instituições financeiras e equiparadas, tais como administradoras de cartões
de crédito e outras, autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão
de  cheques;  emissão  de  cheques  administrativos;  transferências  de  fundos;
devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e
de  créditos,  por  qualquer  meio;  emissão  e  renovação  de  cartões  magnéticos,
consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os
feitos  fora do estabelecimento;  elaboração de ficha cadastral;  aluguel  de cofres;
fornecimento de segunda via de avisos de lançamentos; de extrato e contas; emissão
de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras,
de gastos com portes de correio, telegramas, telex e tele-processamento, necessários
à prestação dos serviços).

97 -  Transporte de natureza estritamente municipal.



98 -   Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo
Município.

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

100 -  Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza.
101  -   Exploração  de  rodovia  mediante  cobrança  de  preço  dos  usuários,

envolvendo a execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos
para  adequação de capacidade e  segurança de trânsito,  operação,  monitoração,
assistência aos usuários e outros definidos em contrato, atos de concessão ou de
permissão ou em normas oficiais.
(Lista de serviços definida pelas Leis Complementares nº 56/87 e nº 100/99, com
base no art. 156, III, da CF)

Parágrafo único.  Constitui, ainda, fato gerador do ISS a prestação de serviços
profissionais e técnicos não compreendidos nos itens da lista a que alude este artigo
e a exploração de qualquer atividade que represente prestação de serviços e não
configure fato gerador de imposto de competência da União ou do Estado.

Art. 2º  A incidência do imposto independe:
I -  da existência de estabelecimento fixo;
II  -   do  cumprimento  de  quaisquer  exigências  legais,  regulamentares  ou

administrativas relativas à atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis;
III -  do resultado financeiro ou do pagamento do serviço prestado;
IV -  da destinação dos serviços.

Art. 3º  Para efeito da incidência do imposto, considera-se local da prestação do
serviço:

I -  o do estabelecimento prestador ou, na falta deste, o do domicílio do prestador;
II -  o local onde se efetuar a prestação;
III -  no caso do serviço a que se refere o item 101 da lista de serviços, o Município

em que haja parcela de estrada explorada.
§ 1º   Considera-se estabelecimento prestador o local onde são exercidas as

atividades  de  prestação  de  serviços,  seja  matriz,  filial,  sucursal,  escritório  de
representação ou contato,  ou que esteja  sob outra  denominação de significação
assemelhada,  independentemente  do  cumprimento  de  formalidades  legais  ou
regulamentares.

§ 2º   Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo para
o efeito exclusivo de escrituração fiscal e pagamento do imposto relativo aos serviços
prestados, respondendo a empresa pelo imposto, bem como por acréscimos e multas
referentes a qualquer um deles.

§ 3º   São também considerados estabelecimentos prestadores os locais onde
forem exercidas as atividades de prestação de serviços de natureza itinerante, tais
como diversões públicas, peças teatrais e outras.



Art. 4º  Indica a existência de estabelecimento prestador a conjugação parcial ou
total dos seguintes elementos:

I -  manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessários à manutenção dos serviços;

II -  estrutura organizacional ou administrativa.
III -  inscrição nos órgãos previdenciários;
IV -  indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
V -  permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica

de atividades de prestação de serviços, exteriorizada por elementos tais como:
a)  indicação do endereço em imprensa, formulários ou correspondência;
b)  locação de imóvel;
c)  propaganda ou publicidade;
d)   fornecimento  de  energia  elétrica  em  nome  do  prestador  ou  seu

representante.

Art. 5º  Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Sobre Serviços:
I -  quando a base de cálculo for o preço do serviço, o momento da prestação;
II -  quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio

contribuinte, no primeiro dia seguinte ao de início da atividade, e nos exercícios
subsequentes, no primeiro dia de cada ano.

CAPÍTULO II - DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 6º  Não são contribuintes do Imposto Sobre Serviços:
I -  os que prestem serviços sob relação de emprego;
II -  os trabalhadores avulsos definidos em lei;
III -  os diretores e membros de conselhos consultivos ou fiscais de sociedades.

CAPÍTULO III - DA BASE DE CÁLCULO
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º  A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços é o preço do serviço.

Art. 8º   Preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente sem quaisquer
deduções, ainda que a título de subempreitada, frete, despesa ou imposto, exceto os
descontos ou abatimentos concedidos independentemente de obrigação condicional.

§ 1º   Incluem-se na base de cálculo quaisquer valores percebidos pela prestação
do serviço, inclusive os decorrentes de acréscimos contratuais, multas ou outros que
onerem o preço do serviço.

§ 2º   Para os efeitos deste artigo, considera-se preço tudo o que for cobrado em
virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta
ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer



natureza.
§ 3º   Os descontos ou abatimentos concedidos sob condição integram o preço do

serviço, quando previamente contratados.
§ 4º   Na prestação do serviço a que se refere o item 101 da lista de serviços de

que trata esta Lei, o imposto será calculado, sem prejuízo do disposto no § 1º deste
artigo, sobre o preço do serviço correspondente à proporção direta da parcela da
extensão da rodovia explorada no território do Município ou da metade da extensão
de ponte, não incorporada à rodovia explorada, que una o Município a outro.

Art. 9º  Está sujeito ainda ao ISS o fornecimento de mercadorias na prestação de
serviços constantes da lista de serviços, salvo as exceções previstas nela própria.

Art. 10.  Quando a contraprestação se verificar através da troca de serviços ou o seu
pagamento for realizado mediante o fornecimento de mercadorias, o preço do serviço
para  cálculo  do  imposto  será  o  preço  corrente,  na  praça,  desses  serviços  ou
mercadorias.

Art. 11.  No caso de estabelecimento sem faturamento que represente empresa do
mesmo titular, com sede fora do Município, a base de cálculo compreenderá todas as
despesas necessárias à manutenção daquele estabelecimento.

Art. 12.   No caso da construção civil, quando os serviços forem contratados por
administração,  a  base  de  cálculo  é  o  preço  do  serviço,  realizado  direta  ou
indiretamente pelo prestador.

Art.  13.   Nas  demolições,  inclui-se  nos  preços  dos  serviços  o  montante  dos
recebimentos em dinheiro ou em materiais provenientes do desmonte.

Art. 14.  Na execução de obras por incorporação imobiliária, quando o construtor
cumular sua condição com a de proprietário promitente comprador, cessionário ou
promitente cessionário do terreno ou de suas frações ideais a base de cálculo será o
valor do financiamento (ou do empreendimento), incidindo imposto sobre as parcelas
efetivamente recebidas.

SEÇÃO II - DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO

Art. 15.   Nos casos em que o responsável direto pela simples construção for o
proprietário do imóvel, o imposto será calculado ou arbitrado, quando se tratar de
regularização da construção, com base na metade do valor apurado com a aplicação
da tabela de custo por metro quadrado relativa à Taxa de Licença para Aprovação e
Execução de Obras Particulares e recolhido juntamente com esta.

Art. 16.  Na prestação dos serviços a que se refere o item 101 da lista de serviços, a



base de cálculo do ISS, apurada na forma desta Lei, será:
I -  reduzida para 60% (sessenta por cento) do seu valor quando inexistir posto de

cobrança de pedágio no território do Município;
II -  acrescida dos complementos necessários à sua integralidade em relação à

rodovia explorada, caso exista posto de pedágio no Município ou a partir da data em
que seja instalado.

Parágrafo único.  Para efeito do disposto neste artigo e no art. 8º desta Lei,
considera-se rodovia explorada o trecho limitado pelos pontos equidistantes entre
cada posto de cobrança de pedágio ou entre o mais próximo deles e o ponto inicial ou
terminal da rodovia.

SEÇÃO III - DA BASE DE CÁLCULO FIXA

Art. 17.  Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal
do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou
variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes
não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

Art. 18.  Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 88, 89, 90, 91 e
92da lista de serviços forem prestados por sociedades uniprofissionais, o imposto
será  calculado  mensalmente,  em  relação  a  cada  profissional  habilitado,  sócio,
empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo
responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável.

§ 1º   Não se consideram uniprofissionais, devendo recolher o imposto sobre o
preço dos serviços prestados, as sociedades:

a)  que tenham como sócio pessoa jurídica;
b)  que tenham natureza comercial;
c)  cujos sócios não possuam, todos, a mesma habilitação profissional;
d)  que exerçam atividade diversa da habilitação profissional dos sócios;
e)  que tenham número de empregados superior a 2 (dois) empregados por

sócio;
f)  que prestem serviços previstos em mais de um item da lista a que se refere

o art. 1º desta Lei.
§  2º    Para  efeito  do  disposto  na  alínea  "e"  do  parágrafo  anterior,  serão

computados todos os empregados que trabalhem nas dependências do contribuinte,
inclusive os pertencentes a empresas por este contratadas para atendimento de
serviços auxiliares ou administrativos tais  como limpeza,  segurança,  secretaria  e
congêneres.

Art. 19.  Quando se tratar de prestação de serviços de transporte de passageiros, o
imposto poderá ser pago a critério da autoridade administrativa, através de valor fixo,
em razão do número de veículos utilizados no serviço.



CAPÍTULO IV - DAS ALÍQUOTAS

Art. 20.  O Imposto Sobre Serviços é devido em conformidade com as seguintes
alíquotas e valores:

I -  Profissionais Autônomos:
a)  Profissionais liberais de nível superior: R$ 295,85 (duzentos e noventa e

cinco reais e oitenta e cinco centavos) por ano;
b)  Profissionais técnicos especializados: R$ 132,27 (cento e trinta e dois reais

e vinte e sete centavos) por ano;
c)  Profissionais de nível médio: R$ 49,31 (quarenta e nove reais e trinta e um

centavos) por ano;
d)  Profissionais de nível elementar: R$ 24,65 (vinte e quatro reais e sessenta

e cinco centavos) por ano.
II -  Sociedades Civis Uniprofissionais: R$ 40,00 (quarenta reais) mensais por sócio

e por profissional habilitado, empregado ou não, que preste serviço em nome da
sociedade.

III -  Empresas: calculado sobre a receita bruta, por mês, na forma estabelecida
no Anexo I desta Lei.

CAPÍTULO V - DO SUJEITO PASSIVO
SEÇÃO I - DO CONTRIBUINTE

Art. 21.  Contribuinte do imposto é o prestador do serviço.
§ 1º   Considera-se prestador do serviço o profissional autônomo ou a empresa

que exerça, em caráter permanente ou eventual, quaisquer das atividades referidas
na lista de serviços.

§ 2º   Por  empresa se entende toda e qualquer  pessoa jurídica,  inclusive a
sociedade de fato ou cooperativa que exercer atividade de prestação de serviço.

SEÇÃO II - DO RESPONSÁVEL

Art. 22.  São solidariamente responsáveis com o prestador do serviço:
I  -   o  proprietário  do  estabelecimento  ou  veículo  de  aluguel  a  frete  ou  de

transporte coletivo no território do Município;
II -  o proprietário da obra;
III -  o proprietário ou seu representante que ceder dependência ou local para a

prática de jogos e diversões.

SEÇÃO III - DA RETENÇÃO DO ISS

Art. 23.  O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será retido na fonte pelo
tomador dos serviços prestados por profissional autônomo ou empresa, inscritos ou
não  no  Cadastro  de  Contribuintes,  sendo  responsáveis  pela  retenção  e  pelo



recolhimento do imposto os seguintes tomadores:
I -  os órgãos da Administração Direta da União, do Estado e do Município, bem

como suas respectivas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista
sob seu controle e as Fundações instituídas pelo Poder Público, estabelecidas ou
sediadas no Município;

II -  os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, em relação a todos os serviços que contratarem, a
qualquer título, inclusive os de cobrança de qualquer natureza;

III -  as empresas de rádio, televisão e jornal;
IV -  as incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de obras de

construção civil, quanto a todos e quaisquer serviços relacionados com a obra;
V -  as concessionárias de serviços públicos, inclusive as de exploração de rodovia

mediante  cobrança  de  pedágio,  em  relação  aos  serviços  por  elas  contratados,
especialmente os de obras de construção civil;

VI -  as administradoras de imóveis e os condomínios;
VII -  as administradoras de planos de saúde, qualquer que seja a sua forma de

organização jurídica, bem como os hospitais, clínicas, casas de saúde e congêneres;
VIII -  as empresas atacadistas;
IX -  as indústrias em geral;
X -  todo aquele que contratar serviços de reforma, demolição ou de construção

civil;
XI -  todo tomador que realizar o pagamento do serviço sem a correspondente

nota fiscal dos serviços prestados;
XII -  todo tomador que contratar serviços prestados por autônomo ou empresas

que não forem inscritos no Município como contribuintes do ISS.

Art. 24.  Os tomadores de serviços que realizarem a retenção do ISS fornecerão ao
prestador  de  serviço  recibo  de  retenção  na  fonte  do  valor  do  imposto  e  ficam
obrigados a efetuar o recolhimento dos valores retidos até o dia 15 (quinze) do mês s
subsequente ou, se for o caso, no prazo estipulado em regulamento.

Art. 25.  Os contribuintes do ISS registrarão, no livro de registro de notas fiscais de
serviços prestados ou nos demais controles de pagamento, os valores que lhes foram
retidos na fonte pagadora, tendo por documento hábil o recibo a que se refere o
artigo anterior.

Art. 26.  A falta de retenção do imposto implica responsabilidade no pagamento do
imposto devido, além das penalidades previstas na legislação tributária do Município.

CAPÍTULO VI - DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 27.  Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não do imposto, ou
dele isentas, que de qualquer modo participem direta ou indiretamente de operações



relacionadas com a prestação de serviços estão obrigadas, salvo norma em contrário,
ao cumprimento das obrigações deste título e das previstas em regulamento.

Art.  28.   As  obrigações  acessórias  constantes  deste  título  e  regulamento  não
excetuam outras de caráter geral e comuns a vários tributos previstos na legislação
própria.

Art. 29.  O contribuinte poderá ser autorizado a se utilizar de regime especial para
emissão  e  escrituração  de  documentos  e  livros  fiscais,  inclusive  através  de
processamento eletrônico de dados, observado o disposto em regulamento.

CAPÍTULO VII - DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL

Art. 30.  Todas as pessoas físicas ou jurídicas com ou sem estabelecimento fixo, que
exerçam, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer
das atividades constantes da lista de serviços prevista nesta Lei, ficam obrigadas à
inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município.

§ 1º   A inscrição no cadastro a que se refere este artigo será promovida pelo
contribuinte ou responsável,  na forma estipulada em regulamento,  nos seguintes
prazos:

I  -   até  30  (trinta)  dias  após  o  registro  dos  atos  constitutivos  no  órgão
competente, no caso de pessoa jurídica;

II -  antes do início da atividade, no caso de pessoa física.
§ 2º   A inscrição será efetuada "ex-oficio" por ato da autoridade tributária, ante a

simples  constatação  da  sua  inexistência,  sujeitando-se  o  contribuinte  infrator  às
penalidades previstas na legislação.

Art.  31.   As  declarações  prestadas  pelo  contribuinte  ou responsável  no  ato  da
inscrição ou da atualização dos dados cadastrais, não implicam sua aceitação pela
Fazenda Municipal, que as poderá rever a qualquer época, independentemente de
prévia ressalva ou comunicação.

Parágrafo único.  A inscrição, alteração ou retificação de ofício não eximem o
infrator das multas cabíveis.

Art. 32.  A obrigatoriedade da inscrição se estende às pessoas físicas ou jurídicas
imunes ou isentas do pagamento do imposto.

Art. 33.  O contribuinte é obrigado a comunicar o encerramento ou a paralisação da
atividade no prazo e na forma do regulamento.

§ 1º   Em caso de deixar o contribuinte de recolher o imposto por mais de 2 (dois)
anos  consecutivos  e  não  ser  encontrado  no  domicílio  tributário  fornecido  para
tributação, a inscrição e o cadastro poderão ser baixados de ofício na forma que
dispuser o regulamento.



§ 2º   A anotação de encerramento ou paralisação de atividade não extingue
débitos existentes, ainda que venham a ser apurados posteriormente à declaração do
contribuinte ou à baixa de ofício.

Art. 34.  É facultado à Fazenda Municipal promover, periodicamente, a atualização
dos dados cadastrais, mediante notificação, fiscalização e convocação por edital dos
contribuintes.

CAPÍTULO VIII - DAS DECLARAÇÕES FISCAIS

Art. 35.  Além da inscrição e respectivas alterações, o contribuinte fica sujeito à
apresentação de quaisquer declarações de dados, na forma e nos prazos que dispuser
o regulamento.

Art. 36.  Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços ficam obrigados a apresentar
declaração mensal ou anual de dados, de acordo com o que dispuser o regulamento.

CAPÍTULO IX - DO LANÇAMENTO
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37.  O lançamento será feito a todos os contribuintes sujeitos ao Imposto Sobre
Serviços, na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento, tendo como base os
dados constantes no Cadastro de Prestadores de Serviços.

Art. 38.  O lançamento do Imposto Sobre Serviços será feito:
I -  mediante declaração do próprio contribuinte, devidamente protocolada;
II -  de ofício, quando calculado em função da natureza do serviço ou de outros

fatores pertinentes que independam do preço do serviço, a critério da autoridade
administrativa;

III -  de ofício, quando em consequência do levantamento fiscal ficar constatada a
falta de recolhimento total ou parcial do imposto, podendo ser lançado, a critério da
autoridade administrativa, através de notificação ou por auto de infração.

Parágrafo único.  Quando constatadas quaisquer infrações tributárias previstas
nesta Lei, o lançamento da multa pecuniária se dará por Auto de Infração.

Art.  39.   O  preço  de  determinados  serviços  poderá  ser  fixado pela  autoridade
competente, da seguinte forma:

I -  em pauta que reflita o corrente na praça;
II -  mediante estimativa;
III -  por arbitramento nos casos especificamente previstos.

SEÇÃO II - DA ESTIMATIVA



Art. 40.  O valor do imposto poderá ser fixado pela autoridade administrativa, a
partir de uma base de cálculo estimada, nos seguintes casos:

I -  quando se tratar de atividade exercida em caráter provisório;
II -  quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização;
III -  quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais ou

deixar de cumprir com regularidade as obrigações acessórias previstas na legislação;
IV -  quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie,

modalidade ou volume de negócios ou de atividades, aconselhem tratamento fiscal
específico, a exclusivo critério da autoridade competente.

Parágrafo único.  No caso do inciso I deste artigo, consideram-se provisórias as
atividades cujo exercício seja de natureza temporária e estejam vinculadas a fatores
ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais.

Art. 41.  Para a fixação da base de cálculo estimada, a autoridade competente levará
em consideração, conforme o caso:

I -  o tempo de duração e a natureza do acontecimento ou da atividade;
II -  o preço corrente dos serviços;
III -  o volume de receitas em períodos anteriores e sua projeção para os períodos

seguintes, podendo observar outros contribuintes de idênticos atividade e porte;
IV -  a localização do estabelecimento;
V -  as informações do contribuinte e outros elementos informativos, inclusive

estudos de órgãos públicos e entidade de classe diretamente vinculadas à atividade.
§ 1º   A base de cálculo estimada poderá, ainda, considerar o somatório dos

valores das seguintes parcelas:
a)  o valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos

ou aplicados no período;
b)   folhas  de  salários  pagos  durante  o  período,  adicionada  de  todos  os

rendimentos pagos, inclusive honorários de diretores e retiradas de proprietários,
sócios ou gerentes, bem como das respectivas obrigações trabalhistas e sociais;

c)  aluguel mensal do imóvel e dos equipamentos ou, quando próprio, 1% (um
por cento) do valor dos mesmos, computado ao mês ou fração;

d)  despesa com o fornecimento de água, energia, telefone e demais encargos
obrigatórios ao contribuinte;

e)  outras despesas essenciais à prestação do serviço.
§ 2º   O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa poderá, a critério

da autoridade competente, ser feito individualmente, por categorias de contribuintes
e grupos ou setores de atividade.

§ 3º   Quando a estimativa tiver fundamento na localização do estabelecimento,
prevista no inciso IV; o sujeito passivo poderá optar pelo pagamento do imposto de
acordo com o regime normal.

§ 4º   A aplicação do regime de estimativa independerá do fato de se encontrar o
contribuinte sujeito a possuir escrita fiscal.



§ 5º   Poderá, a qualquer tempo e a critério da autoridade fiscal, ser suspensa a
aplicação do regime de estimativa, de modo geral ou individual, bem como serem
revistos os valores estimados para determinado período e, se for o caso, reajustadas
as prestações subsequentes à revisão.

Art. 42.   O valor da estimativa será sempre fixado para período determinado e
servirá como limite mínimo de tributação.

Art. 43.  O valor da receita estimada será automaticamente corrigido nas mesmas
datas  e  proporções  em que ocorrer  reajuste  ou  aumento  do  preço  unitário  dos
serviços.

Art. 44.  Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderão ser dispensados
do cumprimento das obrigações acessórias, conforme dispuser o regulamento.

Art. 45.  Findo o exercício ou o período a que se refere a estimativa ou, ainda:
suspensa a aplicação deste regime, apurar-se-ão as receitas da prestação de serviços
e o montante do imposto devido pelo contribuinte e, se apurada diferença entre o
imposto  estimado  e  o  efetivamente  devido,  esta  deverá  ser  recolhida  no  prazo
previsto em regulamento.

SEÇÃO III - DO ARBITRAMENTO

Art. 46.  A autoridade administrativa lançará o valor do imposto, a partir de uma
base de cálculo arbitrada, sempre que se verificar qualquer das seguintes hipóteses:

I -  o sujeito passivo não possuir os documentos necessários à fiscalização das
operações realizadas, principalmente nos casos de perda, extravio ou inutilização de
livros ou documentos fiscais de utilização obrigatória;

II  -   o  sujeito  passivo,  depois  de  intimado,  deixar  de  exibir  os  documentos
necessários à fiscalização das operações realizadas;

III  -   serem  omissos  ou,  pela  inobservância  de  formalidades  intrínsecas  ou
extrínsecas, não mereçam fé os livros ou documentos exibidos pelo sujeito passivo,
ou quando estes não possibilitem a apuração da receita;

IV -  existência de atos qualificados como crime ou contravenção ou, que mesmo
sem  essas  qualificações,  sejam  praticados  com  dolo,  fraude  ou  simulação
evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passivo, ou apurados por
quaisquer meios diretos ou indiretos, inclusive quando os elementos constantes dos
documentos fiscais ou contábeis não refletirem o preço real do serviço;

V -  não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os esclarecimentos
exigidos pela fiscalização, prestar esclarecimentos insuficientes ou que não mereçam
fé;

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



VII -  prática de subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo
dos preços de mercado;

VIII -  flagrante insuficiência do imposto pago em face do volume dos serviços
prestados;

IX -  serviços prestados sem a determinação do preço ou a título de cortesia.
Parágrafo único.  O arbitramento referir-se-á exclusivamente aos fatos ocorridos

que se relacionem aos pressupostos mencionados nos incisos deste artigo.

Art. 47.  Quando o imposto for calculado sobre a receita bruta arbitrada, poderá o
Fisco considerar:

I -  os pagamentos de impostos efetuados pelo mesmo sujeito passivo em outros
exercícios,  ou  por  outros  contribuintes  de  mesma  atividade,  em  condições
semelhantes;

II -  as peculiaridades inerentes à atividade exercida;
III -  os fatos ou aspectos que exteriorizem a situação econômico-financeira do

sujeito passivo;
IV -  o preço corrente dos serviços oferecidos à época a que se referir a apuração.
§ 1º   A receita bruta arbitrada poderá ainda ser calculada com base no somatório

dos valores das seguintes parcelas:
a)  o valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos

ou aplicados no período;
b)   folhas  de  salários  pagos  durante  o  período,  adicionada  de  todos  os

rendimentos pagos, inclusive honorários de diretores e retiradas de proprietários,
sócios ou gerentes, bem como das respectivas obrigações trabalhistas e sociais;

c)  aluguel mensal do imóvel e dos equipamentos ou, quando próprio, 1% (um
por cento) do valor dos mesmos computado ao mês ou fração;

d)   despesa  com  o  fornecimento  de  água,  telefone  e  demais  encargos
obrigatórios ao contribuinte;

e)  outras despesas essenciais à prestação do serviço a critério do Fisco.
§ 2º   Do imposto resultante do arbitramento serão deduzidos os pagamentos

realizados no período.

CAPÍTULO X - DO PAGAMENTO

Art. 48.  O Imposto Sobre Serviços será recolhido:
I  -   por meio de guia preenchida pelo próprio contribuinte, no caso de auto-

lançamento, de acordo com modelo, forma e prazos estabelecidos pelo Fisco;
II -  por meio de notificação de lançamento, emitida pela repartição competente,

nos prazos e condições constantes da própria notificação.
§ 1º   No caso de lançamento por homologação, o pagamento deverá ser efetuado

no prazo de 10 (dez)  dias  corridos,  contados da ocorrência dos fatos geradores
verificados no mês imediatamente anterior.



§ 2º   É facultado ao Fisco, tendo em vista a regularidade de cada atividade,
adotar outra forma de recolhimento, determinando que se faça antecipadamente,
operação por operação, ou por estimativa em relação aos serviços de determinado
período.

Art.  49.   No ato  da inscrição e  encerramento,  o  valor  do imposto devido será
proporcional  à  data  da  respectiva  efetivação  da  inscrição  ou  encerramento  da
atividade.

Art. 50.  Nas obras por administração e nos serviços cujo faturamento dependa da
aprovação pelo contratante da medição efetuada,  o mês de competência será o
seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

CAPÍTULO XI - DA ESCRITURAÇÃO FISCAL

Art. 51.  Os contribuintes sujeitos ao imposto são obrigados a:
I -  manter em uso escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados,

ainda que isentos ou não tributados;
II -  emitir notas fiscais dos serviços prestados, ou outro documento exigido pelo

Fisco, por ocasião da prestação de serviços.
§ 1º   O regulamento disporá sobre a dispensa da manutenção de determinados

livros e documentos, tendo em vista a natureza dos serviços.
§  2º    Os  prestadores  de  serviços  ficam obrigados  a  inscrever  na  nota  de

prestação de serviços a base de cálculo, a alíquota e a destacar o valor do ISS.

Art.  52.   Os  modelos  de  livros,  notas  fiscais  e  demais  documentos,  a  serem
obrigatoriamente utilizados pelos contribuintes, serão definidos em regulamento.

CAPÍTULO XII - DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS

Art. 53.  O procedimento fiscal relativo ao Imposto Sobre Serviços terá início com:
I -  a lavratura do termo de início de fiscalização;
II -  a notificação e/ou intimação de apresentação de documentos;
III -  a lavratura do auto de infração;
IV -  a lavratura de termos de apreensão de mercadorias, livros ou documentos

fiscais;
V -  a prática, pela Administração, de qualquer ato tendente à apuração do crédito

tributário ou do cumprimento de obrigação acessória, cientificando o contribuinte.
§ 1º   O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, desde

que devidamente intimado, em relação aos atos acima e, independentemente da
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.

§ 2º   O ato referido no inciso I valerá por 90 (noventa) dias, prorrogável por até



mais  2  (dois)  períodos  sucessivos,  por  qualquer  ato  escrito  que  indique  o
prosseguimento da fiscalização.

§ 3º   A exigência do crédito tributário, inclusive multas, será formalizada em
notificação  de  lançamento  ou  auto  de  infração,  que  conterão  os  requisitos
especificados  nesta  Lei.

CAPÍTULO XIII - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 54.  Sem prejuízo dos demais acréscimos pecuniários previstos na legislação em
vigor, as infrações sofrerão as seguintes penalidades:

I -  infrações relativas aos impressos fiscais:
a)  confecção para si ou para terceiro, bem como encomenda para confecção,

de  falso  impresso  de  documento  fiscal,  de  impresso  de  documento  fiscal  em
duplicidade  ou  de  impresso  de  documento  fiscal  sem  autorização  fiscal:  multa
equivalente a R$ 2,00 (dois reais), por documento impresso, aplicável ao contribuinte
e ao estabelecimento gráfico;

b)  falta do número de inscrição do cadastro de prestadores de serviços em
documentos  fiscais:  multa  de  R$  100,00  (cem  reais),  aplicável  também  ao
estabelecimento  gráfico;

c)  fornecimento ou utilização de falso impresso de documento fiscal ou de
impresso de documento fiscal que indicar estabelecimento gráfico diverso do que
tiver confeccionado: multa equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) por documento
fiscal, aplicável também ao estabelecimento gráfico;

d)  confecção, para si ou para terceiro, de impresso de documento fiscal, em
desacordo com modelos exigidos em regulamento: multa de R$ 100,00 (cem reais),
aplicável também ao estabelecimento gráfico;

e)   não entrega da Relação de Impressão dos Documentos Fiscais quando
prevista em regulamento: multa equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais).

II -  infrações relativas às informações cadastrais:
a)  falta de inscrição no Cadastro Fiscal: multa equivalente a R$ 100,00 (cem

reais);
b)  falta de solicitação de alteração no Cadastro Fiscal, quanto à venda ou à

alteração de endereço ou atividade: multa equivalente a R$50,00 (cinquenta reais);
c)  falta de comunicação de encerramento ou paralisação da atividade, fora do

prazo previsto em regulamento, no caso de pessoa física estabelecida: multa de
importância igual a R$ 50,00 (cinquenta reais);

d)  falta de comunicação de encerramento ou paralisação da atividade, fora do
prazo previsto em regulamento, no caso de pessoa jurídica: multa de importância
igual a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

e)  prestação de informação falsa ou incorreta para fins de enquadramento da
empresa:  multa  de  R$  150,00  (cento  e  cinquenta  reais)  por  exercício  de
funcionamento  na  situação  indevida.

III -  infrações relativas a livros e documentos fiscais:



a)  inexistência de livros ou documentos fiscais: multa de R$ 200,00 (duzentos
reais);

b)  pelo atraso ou falta de escrituração dos documentos fiscais, ainda que
isentos, imunes ou não tributáveis: multa de R$ 100,00 (cem reais);

c)  utilização de documento fiscal em desacordo com o regulamento: multa de
R$ 50,00 (cinquenta reais) por exercício;

d)   emissão de documentos para recebimento do preço do serviço sem a
correspondente nota fiscal: multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do
serviço prestado;

e)  deixar de comunicar, no prazo de 60 (sessenta) dias, ao órgão fazendário a
ocorrência de inutilização. furto ou extravio de livro ou documento fiscal: multa de R$
100,00 (cem reais);

f)   deixar de apresentar quaisquer declarações ou documentos a que seja
obrigado por lei ou o fizer com dados inexatos: multa de R$ 200,00 (duzentos reais);

g)  não atendimento à notificação fiscal, sonegação ou recusa na exibição de
livros e outros documentos fiscais: multa de R$ 200,00 (duzentos reais);

h)   falta ou recusa na exibição de informações ou documentos fiscais  de
serviços prestados: multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imposto devido
no mês anterior ou multa de R$ 200,00 (duzentos reais), prevalecendo a de maior
valor;

i)  emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa ou evidencie
quaisquer  outras  irregularidades,  tais  como  duplicidade  de  numeração,  preços
diferentes nas vias de mesmo número, adulteração, preço abaixo do valor real da
operação ou subfaturamento: multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor dos serviços prestados;

j)  emissão de nota fiscal de serviços não tributados ou isentos em operações
tributáveis pelo ISS: multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor dos serviços
prestados.

IV -  infrações relativas ao imposto:
a)  falta de recolhimento ou recolhimento em importância menor que a devida,

apurado por meio de ação fiscal: multa de importância igual a 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do imposto;

b)  falta de recolhimento do imposto retido na fonte, quando apurado por meio
de ação fiscal: multa de importância igual a 100% (cem por cento) sobre o valor do
imposto;

c)  falta de retenção do imposto devido, quando exigido este procedimento:
multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto.

V -  demais infrações:
a)   por embaraçar ou impedir a ação fiscal: multa de 50% (cinquenta por

cento) do valor do imposto devido no mês anterior ou multa de R$ 200,00 (duzentos
reais), prevalecendo a de maior valor;

b)   aos  que  infringirem  a  legislação  tributária  e  para  a  qual  não  haja
penalidade específica nesta lei: multa equivalente ao valor de R$ 200,00 (duzentos



reais).

Art. 55.   A reincidência da infração será punida com multa em dobro e, a cada
reincidência  subsequente,  aplicar-se-á  a  multa  correspondente  à  reincidência
anterior,  acrescida  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  seu  valor.

§  1º    Caracteriza  reincidência  a  prática  de  nova  infração  de  um  mesmo
dispositivo da legislação tributária pela mesma pessoa, dentro de 5 (cinco) anos a
contar da data do pagamento da exigência ou do término do prazo para interposição
da defesa ou da data da decisão condenatória irrecorrível na esfera administrativa,
relativamente à infração anterior.

§ 2º   O contribuinte reincidente poderá ser submetido a sistema especial de
fiscalização.

Art. 56.  No concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas conjuntamente,
uma para cada infração, ainda que capituladas no mesmo dispositivo legal.

Parágrafo único.  No caso de enquadramento em mais de um dispositivo legal
de uma mesma infração tributária será aplicada a de maior penalidade.

CAPÍTULO XIV - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Art. 57.  A prova de quitação do Imposto Sobre Serviços é indispensável para:
I -  a expedição da Certidão de Averbação Predial de obras de construção civil;
II -  o recebimento de obras e/ou serviços contratados com o Município;
III -  o fornecimento de certidão negativa de débito, observado o disposto nesta

Lei.

TÍTULO II - DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 58.  Constitui Dívida Ativa Tributária do Município a proveniente de impostos,
taxas,  contribuição  de  melhoria  e  multas  de  qualquer  natureza,  decorrentes  de
quaisquer infrações à legislação, regularmente inscrita na repartição administrativa
competente,  depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela legislação
tributária ou por decisão final prolatada em processo regular.

Art. 59.  A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e
tem o efeito de prova pré-constituída.

§ 1º   A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

§ 2º   A  fluência de juros de mora e a aplicação de índices de atualização
monetária não excluem a liquidez do crédito.

CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO



Art. 60.  A inscrição na Dívida Ativa Municipal e a expedição das certidões poderão
ser feitas, manualmente, mecanicamente ou através de meios eletrônicos, com a
utilização de fichas e relações em folhas soltas, a critério e controle da Administração,
desde que atendam aos requisitos para inscrição.

§ 1º   Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal,  sem
prejuízo da respectiva liquidez e certeza, poderão ser inscritos em Dívida Ativa, pelos
valores expressos em R$ (reais).

§  2º    O  termo  de  inscrição  na  Dívida  Ativa,  autenticado  pela  autoridade
competente, indicará:

I -  a inscrição fiscal do contribuinte;
II -  o nome e o endereço do devedor e, sendo o caso, os dos co-responsáveis;
III -  o valor do principal devido e os respectivos acréscimos legais;
IV -  a origem e a natureza do crédito, especificando sua fundamentação legal;
V -  a data de inscrição na Dívida Ativa;
VI -  o exercício ou o período de referência do crédito;
VII -  o número do processo administrativo do qual se origina o crédito, se for o

caso.

Art. 61.  A cobrança da Dívida Ativa do Município será procedida:
I -  por via amigável;
II -  por via judicial.
§ 1º   Na cobrança dos créditos tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, o

Poder Executivo poderá estabelecer regras de parcelamento do débito, para tanto,
fixando  os  valores  mínimos  para  pagamento  mensal,  conforme  o  tributo,  para
pessoas físicas e jurídicas.

§ 2º   O contribuinte beneficiado com o parcelamento do débito deverá manter em
dia os recolhimentos sob pena de cancelamento do benefício.

§ 3º   O não recolhimento de quaisquer das parcelas referidas no parágrafo
anterior tornará sem efeito o parcelamento concedido, vencendo o débito em uma
única parcela, acrescido das cominações legais.

§ 4º   As duas vias de cobrança são independentes uma da outra, podendo a
Administração,  quando  o  interesse  da  Fazenda  assim  exigir,  providenciar
imediatamente a cobrança judicial da dívida, mesmo que não tenha dado início ao
procedimento  amigável  ou,  ainda,  proceder  simultaneamente  aos  dois  tipos  de
cobrança.

§ 5º   A critério da autoridade administrativa poderá ser concedido mais de um
parcelamento para o mesmo contribuinte, desde que observados os requisitos desta
lei e do regulamento.

Art. 62.  Os lançamentos de ofício serão inscritos em Dívida Ativa 30 (trinta) dias
após a notificação.



Art. 63.   O Poder Executivo poderá,  mediante procedimento licitatório,  executar
programa de obras e serviços ou, ainda, efetuar a aquisição de bens condicionando
seu  pagamento  à  cobrança,  pelo  licitante  vencedor  contratado,  da  Dívida  Ativa
Municipal regularmente inscrita.

Parágrafo único.  No caso de que trata o caput deste artigo, a Dívida Ativa
cobrada pelo contratado será recolhida por guia especial,  emitida pela Secretaria
Municipal de Fazenda, em conta corrente específica, não constituindo a arrecadação
maior que o valor das obras e serviços executados, ou das mercadorias adquiridas
entregues, motivo para qualquer antecipação de pagamento.

Art.  64.   No  caso  de  falência,  considerar-se-ão  vencidos  todos  os  prazos,
providenciando-se, imediatamente, a cobrança judicial do débito.

TÍTULO II - DA FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  65.   Todas  as  funções  referentes  à  cobrança e  à  fiscalização dos  tributos
municipais, à aplicação de sanções por infração à legislação tributária do Município,
bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelos
órgãos fazendários, repartições a elas hierárquicas ou funcionalmente subordinadas e
demais  entidades,  segundo as  atribuições constantes  da legislação que dispuser
sobre  a  organização  administrativa  do  Município  e  dos  respectivos  regimentos
internos daquelas entidades.

Art.  66.   Para  os  efeitos  da  legislação  tributária,  não  têm aplicação  quaisquer
disposições excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos,  documentos,  papéis  e  efeitos  comerciais  ou  fiscais  dos  comerciantes,
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo único.  Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Art.  67.   A  Fazenda Municipal  poderá,  para obter  elementos que lhe permitam
verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis,
e determinar, com precisão, a natureza e o montante dos créditos tributários, ou
outras obrigações previstas:

I -  exigir, a qualquer tempo, a exibição dos livros e comprovantes dos atos e
operações  que  constituam e  possam vir  a  constituir  fato  gerador  de  obrigação
tributária;

II  -   fazer  inspeções,  vistorias,  levantamentos  e  avaliações  nos  locais  e
estabelecimentos onde exerçam atividades passíveis de tributação ou nos bens que
constituam matéria tributável;

III -  exigir informações escritas e verbais;
IV  -   notificar  o  contribuinte  ou  responsável  para  comparecer  à  repartição



fazendária;
V -   requisitar  o auxílio  da força pública ou requerer ordem judicial,  quando

indispensáveis à realização de diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro
dos locais e estabelecimentos, assim como dos bens e documentos dos contribuintes
e responsáveis;

VI -  notificar o contribuinte ou responsável para dar cumprimento a quaisquer
das obrigações previstas na legislação tributária.

Art.  68.   Mediante  intimação  escrita,  são  obrigados  a  prestar  à  autoridade
administrativa  todas  as  informações  de  que  disponham  com  relação  aos  bens,
negócios ou atividades de terceiros:

I -  os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II  -   os  bancos,  casas  bancárias,  caixas  econômicas  e  demais  instituições

financeiras;
III -  as empresas de administração de bens;
IV -  os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V -  os inventariantes;
VI -  os síndicos, comissários e liquidatários;
VII -   quaisquer outras entidades ou pessoas em razão de seu cargo,  ofício,

função, ministério, atividade ou profissão.
§ 1º   A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações

quanto aos fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar
segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

§ 2º   A fiscalização poderá requisitar, para exame na repartição fiscal, livros,
documentos e quaisquer outros elementos vinculados à obrigação tributária.

Art. 69.  Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
para  qualquer  fim,  por  parte  da  Fazenda  Pública  ou  de  seus  funcionários,  de
informação, obtida em razão de ofício, sobre a situação econômica ou financeira do
sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou
atividades.

§ 1º   Excetuam-se do disposto neste artigo:
I  -   a  prestação  de  mútua  assistência  entre  os  poderes  públicos  para  a

fiscalização  dos  tributos  respectivos  e  a  permuta  de  informações,  na  forma
estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio;

II -  nos casos de requisição regular da autoridade judiciária no interesse da
justiça;

III  -   as  solicitações  da  autoridade  administrativa  no  interesse  da
Administração Pública, desde que instaurado processo administrativo pela Fazenda
Municipal com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação
por prática de infração.

§ 2º   Não é vedada a divulgação de informações relativas a:
I -  representações fiscais para fins penais;



II -  inscrições na dívida ativa municipal;
III -  parcelamento ou moratória.

Art.  70.   A  autoridade  administrativa  poderá  determinar  sistema  especial  de
fiscalização sempre que forem considerados insatisfatórios os elementos constantes
dos documentos e dos livros fiscais e comerciais do sujeito passivo.

TÍTULO III - DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
CAPÍTULO U - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 71.  A prova de quitação do tributo será feita por certidão negativa de débitos
expedida à vista de pedido verbal ou requerimento do interessado, que contenha
todas as informações exigidas pelo fisco, na forma do regulamento.

Art. 72.  Havendo débito em aberto, a certidão será indeferida e o pedido arquivado,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias do conhecimento do débito, pelo contribuinte.

Art.  73.   Para  fins  de  aprovação  de  projetos  de  armamentos  e  loteamentos,
concessão de serviços públicos, apresentação de propostas em licitação, será exigida
do interessado a certidão negativa.

Art.  74.   Sem  a  prova  por  certidão  negativa,  por  declaração  de  isenção  ou
reconhecimento de imunidade com relação aos tributos ou a quaisquer outros ônus
relativos ao imóvel, os escrivães, tabeliães e oficiais de registros não poderão lavrar,
inscrever, transcrever ou averbar quaisquer atos ou contratos relativos a imóveis.

Art. 75.  A expedição de certidão negativa não exclui o direito de exigir a Fazenda
Municipal, a qualquer tempo, os créditos a vencer e os que venham a ser apurados.

Art. 76.  Tem os mesmos efeitos dos previstos no art. 71 a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

§ 1º   O parcelamento com a confissão da dívida não elide a expedição da certidão
de que trata este título, que far-se-á sob a denominação de "Certidão Positiva De
Débitos Com Efeito de Negativa".

§ 2º   O não cumprimento do parcelamento da dívida,  por qualquer motivo,
acarreta o seu cancelamento e a imediata invalidação da certidão expedida na forma
do parágrafo anterior.

TÍTULO IV - DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO
CAPÍTULO I - DO INÍCIO DO PROCESSO

Art. 77.  O processo fiscal terá início com:



I -  a notificação do lançamento nas formas previstas nesta Lei;
II -  a intimação a qualquer título, ou a comunicação de início de procedimento

fiscal;
III -  a lavratura do auto de infração;
IV -  a lavratura de termo de apreensão de livros ou documentos fiscais;
V -  a petição do contribuinte ou interessado, reclamando contra lançamento do

tributo ou do ato administrativo dele decorrente.

CAPÍTULO II - DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 78.  Verificada a infração de dispositivo desta lei ou regulamento, que importe
ou não em evasão fiscal, lavrar-se-á o auto de infração correspondente, que deverá
conter os seguintes requisitos:

I -  o local, a data e a hora da lavratura;
II -  o nome e o endereço do infrator, com o número da respectiva inscrição,

quando houver;
III -  a descrição clara e precisa do fato que constitui infração e, se necessário, as

circunstâncias pertinentes;
IV -  a capitulação do fato, com a citação expressa do dispositivo legal infringido e

do que lhe comine a 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 seu cargo ou função;
VII -  a assinatura do próprio autuado ou infrator ou dos seus representantes, ou

mandatários ou prepostos, ou a menção da circunstância de que o mesmo não pode
ou se recusou a assinar.

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

§ 2º   As omissões ou incorreções do auto de infração não o invalidam, quando do
processo constem elementos para a determinação da infração e a identificação do
infrator.

Art. 79.  O autuado será notificado 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,  mandatário  ou  preposto,  contra
assinatura-recibo, datada no original, ou a menção da circunstância de que o mesmo
não pode ou se recusa a assinar;

II -  por via postal registrada, acompanhada de cópia do auto de infração, com
aviso de recebimento a ser datado, firmado e devolvido ao destinatário ou pessoa de
seu domicílio;

III -  por publicação, no órgão do Município, na sua íntegra ou de forma resumida,
quando improfícuos os meios previstos nos incisos anteriores.



Art. 80.  O valor das multas constantes do auto de infração sofrerá, desde que haja
renúncia à apresentação de defesa ou recurso, as seguintes reduções:

I -  80% (oitenta por cento) do valor da multa fiscal, se paga em 05 (cinco) dias
contados da lavratura do auto;

II -  70% (setenta por cento) do valor da multa fiscal, se paga em 10 (dez) dias
contados da lavratura do auto;

III -  50% (cinquenta por cento) do valor da multa fiscal, se paga em 20 (vinte)
dias contados da lavratura do auto.

Art. 81.  Nenhum auto de infração será arquivado, nem cancelada a multa fiscal,
sem despacho circunstanciado da autoridade administrativa e autorização do titular
da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo regular.

CAPÍTULO III - DO TERMO DE APREENSÃO DE LIVROS FISCAIS E DOCUMENTOS

Art. 82.  Poderão ser apreendidos bens móveis, inclusive mercadorias existentes em
poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam provas de infração da
legislação tributária.

Parágrafo único.  A apreensão pode compreender livros e documentos, quando
constituam prova de fraude, simulação, adulteração ou falsificação.

Art. 83.  A apreensão será objeto de lavratura de termo de apreensão, devidamente
fundamentado,  contendo  a  descrição  dos  bens  ou  documentos  apreendidos,  a
indicação do lugar onde ficaram depositados, o nome do destinatário e, se for o caso,
a descrição clara e precisa do fato e a menção das disposições legais, além dos
demais elementos indispensáveis à identificação do contribuinte.

Parágrafo único.  O autuado será notificado da lavratura do termo de apreensão
na forma do art. 79.

CAPÍTULO IV - DA REPRESENTAÇÃO

Art. 84.  Quando impossibilitado para notificar ou para autuar, o agente da Fazenda
Pública deve, e qualquer pessoa pode, representar ao seu titular contra toda ação ou
omissão contrária a disposição deste Código ou de outras leis e regulamentos fiscais.

Art. 85.  A representação far-se-á em petição assinada e mencionará o nome, a
profissão e o endereço de seu autor; será acompanhada de provas ou indicará os
elementos destas e mencionará os meios ou as circunstâncias em razão dos quais se
tornou conhecida a infração.

Art.  86.   Recebida  a  representação,  a  autoridade  competente  providenciará
imediatamente  as  diligências  para  verificar  a  respectiva  veracidade e,  conforme
couber, notificará o infrator, autuá-lo-á ou arquivará a representação.



CAPÍTULO V - DA RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO
SEÇÃO I - DA PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 87.  O sujeito passivo da obrigação tributária poderá impugnar a exigência fiscal,
independentemente de prévio depósito, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados
da notificação do lançamento, da lavratura do auto de infração, ou do termo de
apreensão,  mediante  defesa escrita,  alegando de uma só vez  toda matéria  que
entender útil e juntando os documentos comprobatórios das razões apresentadas.

§ 1º   A impugnação da exigência fiscal mencionará:
I -  a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II  -   a  qualificação do interessado,  o número do contribuinte no cadastro

respectivo e o endereço para a notificação;
III -  os dados do imóvel ou a descrição das atividades exercidas e o período a

que se refere o tributo impugnado;
IV -  os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
V -  as diligências que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, desde que

justificadas as suas razões;
VI -  o objetivo visado.

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

§ 3º   A autoridade administrativa determinará, de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo, a realização das diligências que entender necessárias, fixando-lhe o
prazo, e indeferirá as consideradas prescindíveis, impraticáveis ou protelatórias.

§ 4º   Se da diligência resultar oneração para o sujeito passivo, relativa ao valor
impugnado,  será  reaberto  o  prazo  para  oferecimento  de  novas  impugnações  ou
aditamento da primeira.

§ 5º   Preparado o processo para decisão, a autoridade administrativa prolatará
despacho  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  resolvendo  todas  as  questões
debatidas e pronunciando a procedência ou improcedência da impugnação.

Art. 88.  O impugnador será notificado do despacho, mediante assinatura no próprio
processo ou, na ordem, pelas formas previstas nos incisos II e III do art. 79, no que
couber.

Art. 89.  Sendo a impugnação julgada improcedente, os tributos e as penalidades
impugnados ficam sujeitos a multa, juros de mora e correção monetária, a partir da
data dos respectivos vencimentos.

Parágrafo único.  Na procedência da impugnação, será concedido novo prazo
para o pagamento, se for o caso.

Art. 90.  É autoridade administrativa para decisão o Secretário de Fazenda ou a
autoridade fiscal a quem delegar.



SEÇÃO II - DA SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Art.  91.   Da decisão da autoridade administrativa de primeira  instância  caberá
recurso voluntário ao Conselho Municipal de Contribuintes.

Parágrafo único.  O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 15
(quinze)  dias  contados  da  ciência  da  decisão  de  primeira  instância,  mediante
depósito, à conta do Tesouro Municipal, de valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor do crédito exigido.

Art. 92.  Os recursos protocolados intempestivamente somente serão julgados pelo
Conselho de Contribuintes mediante o prévio depósito do total da importância devida.

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
SEÇÃO I - DA COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO

Art. 93.  O Conselho Municipal de Contribuintes é o órgão administrativo colegiado,
com autonomia decisória, e tem a incumbência de julgar, em segunda instância, os
recursos  voluntários  referentes  aos  processos  tributários  interpostos  pelos
contribuintes do Município contra atos ou decisões sobre matéria fiscal, praticados
pela autoridade administrativa de primeira instância, por força de suas atribuições.

Art. 94.  O Conselho Municipal de Contribuintes será composto por 6 (seis) membros,
sendo 3 (três) representantes do Poder Executivo e 3 (três) dos contribuintes,  e
reunir-se-á nos prazos fixados em regulamento.

Parágrafo único.  Será nomeado um suplente para cada membro do Conselho,
convocado para servir nas faltas ou impedimentos dos titulares.

Art.  95.   Os  membros  titulares  do  Conselho  Municipal  de  Contribuintes  e  seus
suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal,  com mandato de 1 (um) ano,
podendo ser reconduzidos.

§ 1º   Os membros do Conselho deverão ser portadores de título universitário e de
reconhecida experiência em matéria tributária.

§ 2º   Os membros representantes dos contribuintes, tanto os titulares como os
suplentes, serão indicados por entidades representativas de classe.

§ 3º   Os membros representantes do Município,  tanto os titulares como os
suplentes, serão indicados pelo Secretário de Fazenda dentre servidores efetivos do
Município versados em assuntos tributários, sendo obrigatoriamente definido entre
eles o membro que representará a Fazenda Municipal.

§ 4º   O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão escolhidos pelo plenário
do Conselho dentre os seus membros.

Art. 96.  A posse dos membros do Conselho Municipal de Contribuintes realizar-se-á
mediante  termo  lavrado  em  livro  próprio  ao  se  instalar  o  Conselho  ou,



posteriormente,  quando  ocorrer  substituição  de  alguns  dos  membros,  perante  o
Prefeito.

Art. 97.  Perderá o mandato o membro que:
I -  deixar de comparecer a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas,

no mesmo exercício, sem motivo justificado por escrito;
II -  usar de meios ou atos de favorecimento, bem como proceder no exercício de

suas funções com dolo ou fraude;
III -  recusar, omitir ou retardar o exame e o julgamento do processo, sem justo

motivo;
IV -  contrariar normas regulamentares do Conselho.
§ 1º   A perda do mandato será precedida de processo administrativo regular que,

uma vez instaurado, importará no imediato afastamento do membro.
§ 2º   O Secretário  de Fazenda ou o Presidente do Conselho determinará a

apuração dos fatos referidos neste artigo.

Art.  98.   Os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Contribuintes  não  serão
remunerados, constituindo a participação no Conselho relevante serviço público.

Art.  99.   A  fim de atender  aos  serviços  de expediente,  o  titular  da  Secretaria
Municipal  de  Fazenda  designará  um  servidor  do  Município  para  secretariar  o
Conselho.

Art. 100.  O funcionamento e a ordem dos trabalhos do Conselho reger-se-ão pelo
disposto neste Código e por Regulamento próprio baixado pelo Prefeito.

SEÇÃO II - DO JULGAMENTO PELO CONSELHO

Art. 101.  O Conselho Municipal de Contribuintes só poderá deliberar quando reunido
com a maioria absoluta dos seus membros.

Parágrafo único.  Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto adicional de
minerva.

Art. 102.   Os processos serão distribuídos aos membros do Conselho mediante
sorteio, garantida a igualdade numérica na distribuição.

§ 1º   O relator restituirá, no prazo determinado pelo Presidente, os processos que
lhe forem distribuídos, com o relatório e o parecer.

§ 2º   O relator poderá solicitar qualquer diligência para completar o estudo ou
parecer da autoridade administrativa que realizou o levantamento fiscal.

Art. 103.  Deverão se declarar impedidos de participar do julgamento os membros
que:



I -  sejam sócios, acionistas, interessados, membros da diretoria ou do conselho
da sociedade ou empresa envolvidas no processo;

II -  sejam parentes do recorrente, até o terceiro grau.

Art. 104.  As decisões referentes a processo julgado pelo Conselho serão lavradas
pelo relator no prazo de 8 (oito) dias após o julgamento e receberão a forma de
acórdão, devendo ser anexadas aos processos para ciência do recorrente.

Parágrafo único.  Se o relator for vencido, o Presidente do Conselho designará
para  redigi-lo,  dentro  do  mesmo prazo,  um dos  membros  cujo  voto  tenha  sido
vencedor.

Art. 105.  As decisões do Conselho constituem última instância administrativa para
recursos voluntários contra atos e decisões de caráter fiscal.

§ 1º   A decisão favorável ao contribuinte ou infrator obriga recurso de ofício ao
Prefeito.

§ 2º   O recurso de que trata o parágrafo anterior será interposto no próprio ato da
decisão, independentemente de novas alegações e provas, pelo representante da
Fazenda Municipal.

§ 3º   O recurso de ofício devolve à instância superior o exame de toda a matéria
em discussão.

§ 4º   Não haverá recurso de ofício nos casos em que a decisão apenas procura
corrigir erro manifesto.

§ 5º   As decisões do Conselho serão objeto de ato homologatório do Prefeito
Municipal, precedido de manifestação do Secretário de Fazenda.

CAPÍTULO VII - DA CONSULTA TRIBUTÁRIA

Art. 106.  Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta sobre a
interpretação e aplicação da legislação tributária, desde que protocolada antes da
ação fiscal e em obediência às normas estabelecidas.

Art. 107.  A consulta será dirigida ao Secretário de Fazenda, com apresentação clara
e precisa do caso concreto e de todos os elementos indispensáveis ao atendimento
da situação de fato, indicando os dispositivos legais e instruída com documentos, se
necessário.

Art. 108.   Nenhum procedimento tributário ou ação fiscal será iniciado contra o
sujeito passivo, em relação à espécie consultada, durante a tramitação da consulta.

Art. 109.  A consulta suspende o prazo para recolhimento do tributo e os respectivos
acréscimos pecuniários, exclusive a atualização monetária do débito.

Art. 110.  Os efeitos previstos no artigo anterior não se produzirão em relação às



consultas:
I -  meramente protelatórias, assim entendidas as que versem sobre dispositivos

claros  da legislação tributária,  ou sobre tese de direito  já  resolvida por  decisão
administrativa ou judicial, definitiva ou passada em julgado;

II -  que não descrevam completa e exatamente a situação de fato;
III -  formuladas por consulentes que, à data de sua apresentação, estejam sob

ação fiscal, notificados de lançamento, de auto de infração ou termo de apreensão,
ou  citados  para  ação  judicial  de  natureza  tributária,  relativamente  à  matéria
consultada.

Art. 111.  Na hipótese de mudança de orientação fiscal a nova regra atingirá a todos
os casos, ressalvando o direito daqueles que procederem de acordo com a regra
vigente, até a data da alteração ocorrida.

Art. 112.  A autoridade administrativa dará solução à consulta no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data da sua apresentação, encaminhando o processo ao Secretário
de Fazenda, que decidirá.

Parágrafo único.   Do despacho prolatado em processo de consulta,  caberá
recurso e pedido de reconsideração.

Art. 113.  A autoridade administrativa, ao decidir a solução dada à consulta, fixará
ao sujeito passivo prazo não inferior a 30 (trinta) nem superior a 60 (sessenta) dias
para o cumprimento de eventual obrigação tributária, principal ou acessória, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo único.  O consultante poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a
oneração do eventual débito, efetuando o respectivo depósito, cuja importância, se
indevida, será restituída dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação
do consultante.

Art. 114.   A resposta à consulta será vinculante para a Administração, salvo se
obtida mediante elementos inexatos fornecidos pelo consultante.

CAPÍTULO VIII - DAS DEMAIS NORMAS CONCERNENTES À ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Art.  115.   Os  prazos  fixados  nesta  Lei  serão  contínuos,  excluindo-se  na  sua
contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.

Art. 116.   Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na
repartição em que tenha curso o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 117.  Não atendida à solicitação ou exigência a cumprir, o processo poderá ser
arquivado, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias.



Art. 118.  Os benefícios da imunidade e da isenção deverão ser requeridos pelo
interessado anualmente.

Art. 119.  Os valores constantes desta Lei serão atualizados nas forma e prazos
dispostos na legislação municipal.

Art. 120.  Ato do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, normatizando a sua
aplicação e interpretando os casos omissos.

Art.  121.   Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

Nova Friburgo, 10 de fevereiro de 2003.

Vereador VANOR BREDER PACHECO
Presidente

SAMOEL GRASSINI, 1º Vice-Presidente
EUGÊNIO CURTY, 2º Vice-Presidente
JANIO DE CARVALHO, 1º Secretário
EDUARDO VALENTIM, 2º Secretário

Autoria: PODER EXECUTIVO - P. 1.672/03

ANEXO I - ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
PESSOAS JURÍDICAS (EMPRESAS)

Itens Lista de Serviços
Alíquota s/
preço do

serviço (%)

01 médicos, inclusive análises clinicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-
sonografia, radiologia, tomografia e congêneres. 3,0%

02
hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos-
socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação ou
congêneres

3,0%

03 bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres; 3,0%

04 enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese
dentária) 3,0%

05
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 a empregados;

5,0%



06

planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5
desta lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros,
contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do
beneficiário do plano, inclusive as organizadas sob a forma de cooperativa ou
qualquer outra modalidade jurídica;

5,0%

07 (vetado)  
08 médicos veterinários; 3,0%
09 hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres; 3,0%

10 guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento,
alojamento e congêneres, relativos a animais; 5,0%

11 barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação
e congêneres; 3,0%

12 banhos, duchas, saunas, massagens, ginástica e congêneres; 5,0%
13 varrição, coleta, remoção e incineração de lixo; 5,0%
14 limpeza e drenagem de portos, rios e canais; 5,0%

15 limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas,
parques e jardins; 5,0%

16 desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres; 5,0%

17 controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos
e biológicos; 5,0%

18 incineração de quaisquer resíduos; 5,0%
19 limpeza de chaminé; 5,0%
20 saneamento ambiental e congêneres; 5,0%
21 assistência técnica; 5,0%

22
assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens
desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria,
processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa;

5,0%

23 planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira
ou administrativa; 5,0%

24 análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e
processamento de dados de qualquer natureza; 5,0%

25 contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e
congêneres; 5,0%

26 perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas 10,0%
27 tradução e interpretação 5,0%
28 avaliação de bens; 5,0%
29 datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres; 10,0%
30 projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza; 5,0%
31 aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia; 5,0%

32
execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, de construção
civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva
engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares;

2,0%

33 demolição; 5,0%

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

3,0%



35 pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços
relacionados com exploração, exploração de petróleo e gás natural; 5,0%

36 florestamento e reflorestamento; 5,0%
37 escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres; 5,0%

38 paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias
que fica sujeito ao ICMS); 5,0%

39 raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias; 5,0%

40 ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimento, de qualquer grau
ou natureza; 3,0%

41 planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos
e congêneres; 5,0%

42 organização de festas e recepções: "buffet" (exceto o fornecimento de
alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS); 5,0%

43 administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios; 5,0%
44 administração de fundos mútuos 10,0%

45 agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de
planos de previdência privada. 5,0%

46 agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer. 10,0%

47 agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade
industrial, artística ou literária; 5,0%

48 agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia
"franchise" e de faturação (factoring). 10,0%

49 agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo,
passeios, excursões, guias de turismo e congêneres; 3,0%

50
agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não
abrangidos nos itens 44, 45, 46, e 47, inclusive os referentes a administração,
locação e exploração desses bens quando pertencentes a terceiros;

5,0%

51 despachantes; 5,0%
52 agentes da propriedade industrial; 5,0%
53 agentes da propriedade artística ou literária; 5,0%
54 leilão; 5,0%

55
regulamentação de sinistros cobertos por 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 companhia de seguro;

5,0%

56
armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda bens de
qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central);

3,0%

57 guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres; 3,0%
58 vigilância ou segurança de pessoas e bens; 5,0%

59 transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do
território do Município; 5,0%



60

diversões públicas:
      a) cinemas "táxi dancing" e congêneres
      b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;
      c) exposições, com cobrança de ingressos;
      d) bailes, "shows", festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos
que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto,
pela televisão ou pelo rádio;
      e) jogos eletrônicos;
      f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem
a participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo
rádio ou pela televisão;
      g) execução de música, individualmente ou por conjuntos;

3,0%

61 distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de
apostas, sorteios ou prêmios; 5,0%

62
fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para
vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de
televisão);

5,0%

63 gravação ou distribuição de filmes e "vídeo tapes"; 5,0%

64 fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução
e trucagem; 5,0%

65 fonografia ou gravação de sons ou ruídos inclusive trucagem, dublagem e
mixagem sonora; 5,0%

66 produção para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos,
entrevistas e congêneres; 5,0%

67 colocação de tapetes e cortina, com material fornecido pelo usuário final do
serviço; 5,0%

68
lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e
equipamentos (exceto fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao
ICMS);

5,0%

69
conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos,
motores, elevadores ou de quaisquer objetos (exceto o fornecimento de
pessoas e partes, que fica sujeito ao ICMS);

3,0%

70 recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador
do serviço fica sujeito ao ICMS); 3,0%

71 recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final; 3,0%

72
recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento,
plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou
comercialização;

3,0%

73 lustração de bens móveis quando o serviço for prestado por usuário final do
objeto lustrado; 3,0%

74 instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao
usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido; 3,0%

75 montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente
com material por ele fornecido; 3,0%

76 cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros
papéis, plantas ou desenhos; 5,0%

77

composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, datilografia e
fotolitografia, impressão gráfica em geral, com ou sem fornecimento de
material, seja adquirido por terceiros ou pelo estabelecimento gráfico (não
está sujeita ao imposto a confecção de impressos em geral que ser destinam a
comercialização ou industrialização);

5,0%



78 colocação de molduras e afins, encadernações, gravação e douração de livros,
revistas e congêneres; 5,0%

79 locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil; 5,0%
80 funerais; 5,0%

81 alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final,
exceto o aviamento; 5,0%

82 tinturaria e lavanderia; 5,0%
83 taxidermia; 5,0%

84
recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão de
obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador
do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados;

5,0%

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

5,0%

86
veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de
publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio e
televisão);

5,0%

87
serviços portuários e aeroportuários, utilização de porto ou aeroporto,
atracação, capatazia, armazenagem interna, externa e especial, suprimento
de água, serviços acessórios, movimentação de mercadorias fora do cais.

5,0%

88 advogados; 3,0%
89 engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos; 5,0%
90 dentistas; 3,0%
91 economistas; 3,0%
92 psicólogos; 3,0%
93 assistentes sociais; 3,0%
94 relações públicas; 5,0%

95

cobrança e recebimento por conta de terceiros inclusive direitos autorais,
protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos,
manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou
recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este
item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central e as a elas equiparadas, tais como
administradoras de cartões de crédito e outras);

10,0%

96

instituições financeiras e instituições a elas equiparadas, tais como
administradoras de cartões de crédito e outras, autorizadas a funcionar pelo
Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques
administrativos; transferências de fundos; devolução de cheques; sustação de
pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer
meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais
eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do
estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres;
fornecimento de segunda via de avisos de lançamento e de extrato de conta;
emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento a
instituições financeiras, de gastos com portes de Correio, telegramas, telex e
tele-processamento à prestação de serviços)

10,0%

97 transporte de natureza estritamente municipal; 3,0%

98 Comunicações telefônicas de um para outro aparelho, dentro do mesmo
Município. 5,0%



99
hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da
alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto
Sobre Serviços);

3,0%

100 distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza; 5,0%

101 exploração de rodovia ou ponte mediante a cobrança de preço (pedágio) dos
usuários; 5,0%

102 demais serviços não especificados nos itens anteriores. 5,0%

Tribunal de Justiça
Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial
Ofício SETOE ? 2555/06 - Rio de Janeiro, em 15 de agosto de 2006.
Representação por Inconstitucionalidade nº 32/2003 Repte.: Exmo. Sr. Prefeito do Município
de Nova Friburgo Repdo.: Câmara Municipal do Município de Nova Friburgo Legis.: Lei 3238
de 30/12/2002 do Município de Nova Friburgo
Legis.1: Item 97 Constante no Anexo 1
   
Senhor Presidente,
   
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que em sessão do Órgão Especial realizada em 14
de agosto de 2006, foi julgado o processo em epígrafe, constando da respectiva minuta de
julgamento o seguinte resultado:
   
"Por unanimidade de votos, julgou-se procedente a representação, declarando-se a
inconstitucionalidade do item 97, constante no anexo I, da Lei Municipal 3238/02, de Nova
Friburgo, nos termos do voto do Relator. Rio, 14.08.2006. (a) Des. Sergio Cavalieri Filho -
Presidente".
   
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Desembargador Sergio Cavalieri Filho
Presidente
Ao
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo
   
Recebi, hoje.
Trata-se o presente de Notificação do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, comunicando decisão unânime do Órgão Especial em relação à
Representação de Inconstitucionalidade nº 032/2003, tendo como representante: Exma.
Prefeita Municipal de Nova Friburgo e representado a Câmara Municipal de Nova Friburgo.
Pela r. decisão foi declarada inconstitucional o "item 97, constante do anexo I da Lei
Municipal nº 3238/02." Este dispositivo reduzia alíquota de serviço, através de emenda
parlamentar.
A questão é de interesse público e de todos os Edis, razão pela qual deve o presente ser
encaminhado ao expediente.
Após, encaminhe-se o presente a douta Secretaria e Consultoria jurídica, para as anotações
cabíveis.
Representação de Inconstitucionalidade nº 2003.007.00032
Representante: Prefeita do Município de Nova Friburgo
Representado: Câmara Municipal de Nova Friburgo
Ato impugnado: Item 97 da Lei Municipal nº 3.238/2002 - "Altera a legislação do Imposto



sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras providências".
(OBS: O Executivo Municipal encaminhou à Câmara Municipal Anteprojeto de Lei com o
objetivo de atualizar a legislação inerente ao ISS e adequá-la às normas federais.
Entretanto, por iniciativa parlamentar (por meio de Emenda Parlamentar
Modificativa) foi alterada a alíquota incidente sobre o transporte urbano
estritamente municipal de 5 para 3%.)
Foi ajuizada a Representação, argumentando que não pode o parlamentar realizar emenda
modificativa que diminua a receita pública municipal sem indicar a forma de compensação
orçamentária (seja pelo aumento da receita em outra área, seja pela diminuição
correspondente dos encargos municipais), sob pena de acarretar um desequilíbrio financeiro-
orçamentário e consequentes violações à Lei Orçamentária Anual (que não poderia ser
executada fielmente) e à Lei de Responsabilidade Fiscal, eis que a Receita prevista não seria
alcançada e a alcançada insuficiente para cobrir as despesas públicas. No mais, a norma
nitidamente busca beneficiar a FAOL, única empresa que realiza transporte urbano
estritamente municipal.)
O pedido de medida liminar foi indeferido pelo Relator e aguarda-se o Julgamento da
Representação, sendo que não há, atualmente, qualquer prejuízo em relação a não concessão
da medida liminar, eis que a norma impugnada foi revogada poucos meses após sua
publicação e norma revogadora instituiu alíquotas de acordo com os limites definidos na Lei
Complementar nº 116/2003


