
 
 

CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO  

DO MUNICÍPIO 
DE CAXAMBU  

 
 
 
 
 

Lei Municipal nLei Municipal nLei Municipal nLei Municipal noooo    585/76585/76585/76585/76    
eeee    

Legislação ComplementarLegislação ComplementarLegislação ComplementarLegislação Complementar    
 
 
 
 
 
 
 

Digitado e impresso pela Secretaria da 
Câmara Municipal de Caxambu-MG 

 
Atualizado até a Lei Complementar nº 74 de 26 de Setembro 2017 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

2

 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

3

 
 

PREFÁCIOPREFÁCIOPREFÁCIOPREFÁCIO 
 
 
  Aprovado em 1976, o Código Tributário de Caxambu é uma das peças de 
mais difícil interpretação da legislação municipal. Tal afirmação pode ser comprovada 
analisando-se o grande volume de legislação extravagante sobre matéria tributária que 
foi editada nestes últimos vinte e cinco anos. 

  Ciente disso, a Secretaria da Câmara Municipal está tentando, neste 
trabalho inédito, sistematizar a legislação tributária de Caxambu, de forma a facilitar as 
consultas sobre o assunto, e ao mesmo tempo permitir o seu real conhecimento, o que 
até então tem sido uma tarefa quase impossível, tendo em vista, de um lado, a 
quantidade de leis, e de outro a dificuldade de acesso à legislação municipal. 

  Este trabalho é destinado a todos aqueles que precisam manusear a 
legislação tributária, em especial os vereadores, os integrantes do Poder Executivo, os 
servidores municipais ligados a esta área, os advogados que eventualmente atuam em 
ações neste campo, ao Poder Judiciário, enfim a todos os cidadãos interessados em 
conhecer os seus direitos e deveres no que diz respeito aos tributos municipais. 

  Infelizmente ainda não se pode dizer que este trabalho seja realmente 
completo, já que não estão nele incluídos os inúmeros decretos do Poder Executivo que 
tratam do assunto, em especial as regulamentações de algumas matérias tratadas em 
lei. Contudo, tais dispositivos são de interesse mais restrito, versando sobre matérias 
específicas, e se fossem incluídos aqui tornariam o trabalho muito extenso e de difícil 
consulta. 

  Procurou-se englobar, além do texto-base do Código Tributário, todas as 
leis posteriores relacionadas à matéria, e que não são poucas, já que nem todas 
modificam diretamente o Código, havendo diversas leis autônomas, que tratam até 
mesmo da criação de tributos. 

  Mesmo que o resultado não seja perfeito, acredita-se que não tenha sido 
em vão esta iniciativa. Com o presente trabalho, que se junta à edição da Lei Orgânica 
do Município e do Código Municipal de Posturas, também disponíveis na Secretaria da 
Câmara, espera-se estar contribuindo, mesmo que de forma muito humilde, para a 
publicidade das leis, requisito básico para a sua aplicabilidade, e para a organização 
administrativa de nosso município. 
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1. 1. 1. 1. CONCESSÃO DE ISENÇÕES TRIBUTÁRIASCONCESSÃO DE ISENÇÕES TRIBUTÁRIASCONCESSÃO DE ISENÇÕES TRIBUTÁRIASCONCESSÃO DE ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS    
 
 

No lei:  Data:  Ementa / Assunto:  

703/81 30/12/81 Dispõe sobre isenções aos imóveis vinculados e pequenos 
financiamentos de algumas obrigações administrativas. (Isenção de 
taxas de alvará de construção, baixa e "habite-se" a proprietários de 
imóveis financiados pelo SFH através do convênio PRODECOM / 
Associações Comunitárias) 

802/85 11/06/85 Concede incentivo às microempresas e contém outras providências 
(inclusive isenção do ISS). (V. texto anexo) 

830/86 15/05/86 Autoriza isenção aos templos de qualquer culto religioso do pagamento 
das obras de calçamento. 

835/86 20/06/86 Autoriza doação de imóveis e concede incentivos (isenções fiscais), pelo 
prazo de 10 anos, às indústrias que se estabelecerem no município. 

857/87 11/03/87 Dispõe sobre isenção do ISS nas vendas de ingressos do show do 
Império Serrano, em benefício da Escola de Samba Unidos de Santa 
Tereza, realizado no Ginásio Poliesportivo Júlio Garcia, em 14/02/87. 

870/87 30/06/87 Dispõe sobre isenção de ISS e IPTU, pelo prazo de 5 anos (exercícios 
de 1987 a 1991), à Sociedade Rádio Circuito das Águas Ltda. 

877/87 16/10/87 Concede isenção de taxas, tarifas e impostos municipais, pelo prazo de 
10 anos, a empresa que construir um bar, lanchonete ou restaurante no 
Morro do Cristo. 

897/88 11/08/88 Dispõe sobre anistia e isenção de impostos ao CRAC (Clube Recreativo 
e Atlético Caxambuense). (Isenção de taxas e tarifas de esgoto do 
Estádio Rangel de Magalhães Viotti, a partir de 1988) 

911/88 16/12/88 Dispõe sobre isenção de taxas, tarifas e impostos municipais ao 
Teleférico Caxambu Ltda., pelo prazo de 10 anos. 
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918/89 17/05/89 Autoriza a doação de imóvel que menciona à Sociedade Comunitária de 
Habitação Popular de Caxambu, para a construção de conjunto 
habitacional, de acordo com o Programa Comunitário de Habitação 
Popular (Pró-Habitação), concede isenção tributária e dá outras 
providências. (Isenção de pagamento de qualquer taxa ou imposto sobre 
os atos de aprovação dos projetos de loteamento e projetos 
arquitetônicos referentes ao conjunto habitacional, e isenção tributária à 
Sociedade Comunitária de Habitação pelo prazo de 2 anos, pelos 
serviços e obras de construção do conjunto habitacional - ISS - a serem 
contratados com terceiros, bem como do IPTU) 

926/89 22/08/89 Dá nova redação à Lei Municipal no 722/82, autoriza o recebimento de 
doação de área de terreno, dispõe sobre a concessão de novo 
matadouro municipal e dá outras providências. (Autoriza aos doadores 
ou sociedade que venham a constituir a exploração do matadouro, por 
10 anos, autorizando-os a cobrar os preços relativos à matança, 
manutenção e transporte de animais, concedendo isenção do ISS por 
estas atividades, pelo mesmo prazo). 

1.032/91 01/07/91 Dispõe sobre isenção do ISS incidente sobre os serviços do Censo de 
1991. 

1.166/93 28/12/93 Dispõe sobre isenção do ISS à Casa Virgo Potens, referente à 
apresentação musical, dança e show em benefício do Hospital Infantil 
"Alair Garcia de Avelar", realizado no Ginásio Poliesportivo no dia 15 de 
janeiro de 1994. 

1.186/94 15/04/94 Autoriza o Executivo, em caráter de excepcionalidade, a liberar parte dos 
hotéis do recolhimento de ISS no período de 06 a 09 de abril de 1994, 
benefício extensivo às conferências dos distritos 4.760 e 4.600 do Rotary 
Internacional, realizadas respectivamente nos dias 14 a 17/04/94 e 29/04 
a 01/05/94. 

1.236/94 29/12/94 Autoriza o Executivo a liberar o recolhimento de ISS sobre espetáculo de 
balet realizado pela Escola de Dança "Athené Tamisier", no dia 10 de 
dezembro de 1994, no Ginásio Poliesportivo, em prol do Comitê de 
Combate à Fome e à Miséria. 

1.244/95 24/04/95 Autoriza o Executivo a liberar 50% do recolhimento do ISS sobre o 
Concurso "Miss Caxambu", realizado no dia 21/04/95, no Ginásio 
Poliesportivo. (Incidente sobre a parte de 10% destinada ao Comitê de 
Combate à Fome e à Miséria, por parte da firma "V & A Promoções e 
Eventos"). 

1.246/95 02/05/95 Autoriza o Executivo a liberar o recolhimento do ISS relativo ao baile em 
benefício da APAE, realizado no dia 19/05/95, no Ginásio Poliesportivo. 

1.257/95 03/07/95 Autoriza o Executivo Municipal a liberar o recolhimento do ISS relativo 
aos bailes em benefício das Caixas Escolares das Escolas Estaduais 
Ruth Martins de Almeida (realizado em 01/07/95) e Presidente John 
Kennedy (realizado em 07/07/95). 

1.264/95 02/08/95 Dispõe sobre isenção de 50% do ISS aos hotéis na 2a quinzena de 
agosto e 1a e 2a quinzenas de setembro de 1995 (referente à parte 
destinada ao Conselho Municipal de Turismo, Indústria e Comércio). 

1.286/96 14/03/96 Autoriza o Executivo a liberar o recolhimento do ISS relativo ao baile em 
benefício da APAE, realizado no dia 23/03/96, no Ginásio Poliesportivo. 

1.304/96 01/08/96 Dispõe sobre isenção do pagamento de taxas e congêneres na utilização 
da área do campo de futebol na unidade da Escola Wenceslau Braz pela 
Liga Desportiva Caxambuense e clubes sediados em Caxambu, 
registrados e a ela filiados. 
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1.307/96 02/09/96 Autoriza o Executivo a isentar os hotéis do pagamento de 50% do ISS 
incidente sobre os participantes da XI Reunião Anual da Federação de 
Sociedades de Biologia Experimental, realizado no período de 21 a 24 
de agosto de 1996. 

1.445/99 12/02/99 Autoriza o Executivo a conceder isenção fiscal (da taxa de licença para 
comércio eventual, em favor da Associação Pró-Cidadania, para 
exploração de um bar durante o Carnaval de 1999. 

1.475/99 23/09/99 Concede isenção de tributos municipais (a partir desta data) à Sociedade 
Beneficente São Camilo – Hospital Casa de Caridade São Vicente de 
Paulo. 

1.490/00 28/2/2000 Autoriza ao Executivo conceder isenção fiscal (do ISSQN, em favor da 
rede hoteleira local, no período de 25/02 a 01/03/2000, ref. hospedagem 
da equipe do filme “Duas Vezes com Helena”. 

1.513/00 02/10/00 Concede isenção parcial de ISSQN e IPTU para empresas que operam 
como Unidade Central de Atendimento – Call Center. 

1.535/00 

 

29/12/00 

 

Autoriza o Executivo Municipal a conceder isenção fiscal (para empresas 
que se instalarem no município com fins à prestação de serviços 
médicos de litotripsia, válida até a implantação do PPI/2001). 

 

1550/01 17/04/01 Autoriza permissão gratuita de uso, em caráter precário, do Centro de 
Convenções, concede isenção fiscal e dá outras providências. 

 1.582/01 

 

11/12/01 

 

Autoriza o Executivo Municipal a conceder isenção fiscal e dá outras 
providências. 

1.600/02 23/04/02 Autoriza permissão gratuita de uso, em caráter precário, do Centro de 
Convenções, concede isenção fiscal e dá outras providências. 

 
2. 2. 2. 2. CONCESSÃO DE ANISTIAS E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAISCONCESSÃO DE ANISTIAS E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAISCONCESSÃO DE ANISTIAS E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAISCONCESSÃO DE ANISTIAS E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS    

 
 

No lei:  Data:  Ementa / Assunto:  

897/88 11/08/88 Dispõe sobre anistia e isenção de impostos ao CRAC (Clube Recreativo 
e Atlético Caxambuense). (Anistia do pagamento de taxas e tarifas de 
esgotos, referente aos exercícios de 1984, 1985 e 1986 do Estádio 
Rangel de Magalhães Viotti, situado na Rua Dr. Enout) 

1.249/95 19/05/95 Concede prazo (até 15/07/95) para pagamento (de uma só vez, ou em 6 
parcelas iguais e consecutivas) de tributos em atraso (vencidos até 
31/12/94), com desconto de 30% sobre a parcela principal, com correção 
do saldo do débito e acréscimo de multa e juros moratórios. 

1.282/95 29/12/95 _ Altera o Código Tributário Municipal e contém outras disposições. 
_ Art. 10: autoriza o Prefeito a conceder parcelamento de débitos fiscais 
em até 6 prestações, ou de uma só vez, com desconto de 10% 
_ Art. 11: revoga, a partir de 01/01/96, todas as isenções, exonerações, 
descontos ou redução de tributos, exceto as concedidas por prazo 
determinado e outros casos especiais. 

1.315/96 28/11/96 Concede anistia de multas, juros e correção monetária aos contribuintes 
em débito perante a Fazenda Municipal, referente aos tributos (IPTU, 
ITU, ISSQN e taxas municipais) do exercício de 1996, para pagamento 
até o dia 13/12/96, sob pena de inscrição imediata em dívida ativa 
(incluindo multa, juros e atualização monetária). 
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1.324/97 04/02/97 Concede anistia de multas e juros aos contribuintes em débito perante a 
Fazenda Pública Municipal (ref. IPTU, ITU e taxas municipais), para 
pagamento até o dia 28/02/97, sob pena de inscrição imediata em dívida 
ativa (incluindo multa, juros e atualização monetária). 

1.338/97 04/04/97 Concede, à Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital Casa de 
Caridade São Vicente de Paulo, anistia de seus débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal, até a data desta lei, em razão de sua 
natureza beneficente e sem fins lucrativos. 

1.475/99 23/09/99 Concede anistia à Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital Casa 
de Caridade São Vicente de Paulo de seus débitos com a fazenda 
pública municipal, até esta data. 

1.691/04 28/12/04 Dispõe sobre incentivo fiscal a cinemas que funcionem em imóveis cujo 
acesso seja por logradouros públicos, mediante contrapartidas sócio-
culturais. 

   
    
    

3. 3. 3. 3. OUTRAS LEIS SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIAOUTRAS LEIS SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIAOUTRAS LEIS SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIAOUTRAS LEIS SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA    1111    
 
 

No lei:  Data:  Ementa / Assunto:  Pág 

634/79 10/04/79 Dispõe sobre criação e estruturação de Serviço de Cadastro na 
Divisão de Fazenda. 

41 

635/79 10/04/79 Dispõe sobre a criação da Coordenação Municipal do Projeto CIATA 
e dá outras providências. 

42 

643/79 24/12/79 Institui a Taxa de Iluminação Pública e dá outras providências. 
(Revogada tacitamente pela Lei no 951/89) 

- 

645/79 24/12/79 Altera o Código Tributário do Município. (Vigente a partir de 
01/01/80) (Alterações já efetuadas no texto do Código Tributário) 

- 

647/79 24/12/79 Institui a Contribuição de Melhoria, regula o respectivo procedimento, 
a cobrança e dá outras providências. 

43 

650/80 12/03/80 Cria o Conselho Municipal de Contribuintes e dá outras providências 46 

657/80 30/04/80 Dispõe sobre alíquota do ISSQN em relação a cinemas nas 
condições que menciona. 

47 

672/80 29/12/80 Altera e acrescenta dispositivos à Lei no 585/76 e dá outras 
providências. 

48 

677/81 12/03/81 Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá 
outras providências 

49 

711/82 14/05/82 Dispõe sobre o sistema comunitário de pavimentação de vias públicas 51 

802/85 11/06/85 Concede incentivo às microempresas e contém outras providências 52 

822/85 31/12/85 Dispõe sobre alíquotas e contém outras disposições. (Disposições já 
anotadas no texto do Código Tributário) 

54 

829/86 09/05/86 Dá nova redação aos parágrafos 1o e 2o do art. 3o da Lei no 711/82. 
(Alterações já efetuadas no texto da lei modificada) 

- 

854/86 09/12/86 Dispõe sobre redução de alíquotas e contém outras disposições. 55 
                                                           
1 Encontram-se transcritos neste trabalho, após o Código Tributário, os textos das leis municipais consideradas mais 
relevantes versando sobre matéria tributária (somente aquelas constantes do quadro acima com anotação do no da 
página ao lado) 
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(Disposições já anotadas no texto do Código Tributário) 

888/87 30/12/87 Dispõe sobre ISS (Estabelece a tabela de incidências do ISS, com 
as respectivas alíquotas). (Revogada tacitamente pela Lei no 
1.282/95) 

- 

909/88 01/12/88 Institui o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e 
Gasosos - IVV. 

56 

913/88 30/12/89 Institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - e dá 
outras providências. 

59 

947/89 01/12/89 Dispõe sobre receita tributária (correção do IPTU pelo BTN fiscal, 
após a data do vencimento; correção do Valor de Referência 
Municipal, das taxas de expediente e cadastro pelo BTN mensal, a 
partir de 01/02/90). 

- 

951/89 13/12/89 Institui a Taxa de Iluminação Pública e dá outras providências. 64 

956/89 19/12/89 Dispõe sobre tributos (autoriza o Executivo a transformar o valor do 
IPTU e outras taxas em BTN - Bônus do Tesouro Nacional). 

- 

958/89 19/12/89 Dispõe sobre tributos (aumento da alíquota progressiva). 66 

999/90 27/11/90 Atualiza o Valor de Referência Municipal para Cr$ 6.000,00, dispõe 
sobre comissão para formulação de pauta para cobrança do ITBI, 
anualmente, e autoriza reajuste de 155% sobre os valores do metro 
quadrado de construções e terrenos, para cobrança do IPTU de 
1991. 

- 

1.040/91 15/10/91 Dispõe sobre recebimento em cruzados novos de débitos com a 
municipalidade (vencidos até 31/12/90). 

- 

1.060/91 26/12/91 Atualiza o Valor de Referência Municipal para Cr$ 43.000,00, e 
autoriza reajuste de 700% sobre os valores do metro quadrado de 
edificações e terrenos, para cobrança do IPTU de 1992. 

- 

1.192/94 17/06/94 Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria 
e Comércio e dá outras providências. 

67 

1.233/94 16/12/94 Dispõe sobre alteração da Lei no 909/88, que instituiu o Imposto 
sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV. 
(Alteração já efetuada no texto da lei modificada) 

- 

1.282/95 29/12/95 Altera o Código Tributário Municipal e contém outras disposições 68 

1.381/97 31/12/97 Dispõe sobre preços públicos (para vigorar a partir de 1o de janeiro 
de 1998) 

74 

1.383/97 31/12/97 Altera os dispositivos da Lei no 1.282/97, de 29/12/95, e dá outras 
providências. 

- 

1.388/98 12/02/98 Dispõe sobre alterações de preços públicos (Altera itens da Lei no 
1.381/97) 

76 

1.433/98 06/11/98 Altera a Lei no 1.381/97 e dá outras providências. - 

1.529/00 28/12/00 Autoriza o Executivo a dar nova regulamentação à planta de valores 
da base de cálculos do IPTU e ITBI. 

77 

1.532/00 29/12/00 Dispõe sobre preços públicos  

1.534/00 29/12/00 Altera o valor da unidade fiscal do município (UFM), instituída pela 
Lei nº 1.282/95 e dá outras disposições. 

 

1.538/01 06/02/01 Altera a estrutura administrativa da Prefeitura, cria o Serviço de 
Fazenda e Fiscalização Tributária junto à Secretaria de Obras. 

 

1.539/01 16/02/01 Institui preço especial durante o Carnaval 2001, para pagamento de  
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uso de certos espaços públicos. 

1.552/01 

 

24/04/01 

 

Dispõe sobre a concessão de descontos no IPTU/ITU do corrente 
exercício. 

 

1553/01 24/04/01    Dispõe sobre compensação pela renúncia de receita do exercício de 
2001 e dá outras providências. 

 

 

1.589/01 27/12/01 Dispõe sobre preços públicos e atualiza a Unidade Fiscal do 
Município 

 

1.597/02 26/03/02 Altera a redação do inciso I do art. 6º da Lei Municipal nº 1.282/95  

1.595/02 13/03/02 Dispõe sobre a concessão de descontos no IPTU/ITU do município 
de Caxambu-MG 

 

1.623/02 30/12/02 Dispõe sobre valores dos preços públicos e atualiza a unidade fiscal 
do município 

 

1.629/03 27/02/03 Dispõe sobre a concessão de descontos no IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano e dá outras providências. 

 

1.647/03 28/10/03 Autoriza premiação de bens móveis para incentivo ao recolhimento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), dentro 
do município de Caxambu, no primeiro e segundo trimestres de 
2004. 

 

1.653/03 29/12/03 Dispõe sobre valores dos preços públicos, atualiza a Unidade Fiscal 
do Município - UFM e dá outras providências. 

 

1.656/03 29/12/03 Dá nova redação aos anexos I e II da Lei Municipal nº 1.529/2000 e 
dá outras providências. 

 

1.664/04 15/04/04 Dispõe sobre a concessão de descontos no IPTU - Imposto Predial e 
Territorial, e dá outras providências. 

 

1.728/05 07/12/05 Dispõe sobre valores dos preços públicos, atualiza a Unidade Fiscal 
do Município - UFM e dá outras providências. 
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LEI  nº  585/76LEI  nº  585/76LEI  nº  585/76LEI  nº  585/76    
 

 
 INSTITUI O NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
 DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU,  E DÁ 
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O Prefeito Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

  Art. 1º  - O sistema tributário do Município é regido por este código, que fixa 
normas para cada tributo, define as obrigações principais e acessórias das pessoas a ele 
sujeitas e regula o procedimento tributário. 
  Art. 2º  - O presente código é constituído de quatro títulos, com a matéria assim 
distribuída: 
 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 do cálculo, pela definição da base de cálculo e as alíquotas do 
tributo; 
   d) instituição do crédito tributário, contendo disposições sobre inscrição e 
lançamento; 
   e) arrecadação tributária, contendo disposições sobre formas e prazos de 
pagamento; 
   f) ilícito tributário, pela definição das infrações e das respectivas penalidades; 
   g) dispensa de pagamento dos tributos, pela definição das isenções fiscais; 
 II - Título II, que dispõe quanto às normas gerais aplicáveis aos tributos, 
abrangendo regras sobre: 
   a) sujeito passivo tributário; 
   b) lançamento; 
   c) arrecadação; 
   d) restituição; 
   e) infrações e penalidades; 
   f) imunidades 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. 3º  2 - São tributos do Município os impostos, taxas e contribuição de melhoria, 
nos limites da respectiva competência. 
  Parágrafo único -  A contribuição de melhoria será disciplinada em lei especial. 
 

CAPÍTULO II 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 3 

 
SEÇÃO I 

                                                           
2 Caput do art. 3o e parágrafo único com redação determinada pela Lei no 645/79, de 24 de dezembro de 1979. 
3 IPTU, competência municipal: V. Lei Orgânica Municipal, art. 141, I. 
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INCIDÊNCIA 
 

  Art. 4º  - O Imposto Predial e Territorial Urbano é devido pela propriedade, 
domínio útil ou posse de bem imóvel localizado nas zonas urbanas. 
  Art. 5º  - O bem imóvel, para os efeitos deste imposto, será classificado como 
terreno ou prédio. 
  § 1o - Considera-se terreno o bem imóvel: 
   a) sem edificações; 
   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; 
   e) em que houver edificação considerada inadequada à sua situação ou 
destino; 
   f) destinada a estacionamento de veículo, desde que tenha um único pavimento 
e esteja desprovido da edificação específica. 
  § 2o - 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 compreendido nas situações do parágrafo 
anterior. 
  Art. 6º  - Para os efeitos deste imposto, são zonas urbanas: 
 I - A área em que existam, pelo menos, dois dos seguintes melhoramentos, 
construídos ou mantidos pelo poder público; 
   a) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
   b) abastecimento de água; 
   c) sistema de esgotos 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 igual ou inferior a um hectare, mesmo que comprovadamente utilizada 
em exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, agro-industrial ou mineral; 
 III - A área urbanizável ou de expansão urbana, constante de loteamento destinado 
à habitação, à indústria ou ao comércio. 
  Art. 7º  - O Poder Executivo poderá fixar a delimitação das zonas urbanas, a 
vigorar a partir do início do exercício seguinte. 
  Art. 8º  - Independentemente do conceito de zonas urbanas contido nos artigos 6o 
e 7o, o Executivo poderá fixar outros limites de zonas fiscais, em apoio à política de uso e 
ocupação do solo. 
  Art. 9º  - A incidência do imposto independe: 
 I - da legitimidade do título de aquisição 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 do imóvel. 
 

SEÇÃO II 
SUJEITO PASSIVO 

 
  Art. 10  - Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular de domínio útil ou o 
possuidor a qualquer título do bem imóvel. 
 

SEÇÃO III 
CÁLCULO DO IMPOSTO 

 
  Art. 11  - O imposto devido anualmente, será calculado sobre o valor venal do 
bem imóvel. 
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  Art. 12  4 - O valor venal do bem imóvel será determinado: 5 
 I - tratando-se de prédio, pelo valor das construções, obtido pela multiplicação da 
área construída bruta pelo valor unitário de metro quadrado equivalente ao tipo e ao padrão da 
construção, aplicados os fatores de correção, somado ao valor do terreno, ou de sua parte ideal, 
obtido nas condições fixadas no inciso seguinte; 
  II - tratando-se de terreno, pela multiplicação de sua área ou de sua parte ideal, 
pelo valor unitário de metro quadrado de terreno, aplicados os fatores de correção. 
  Art. 13  - Constituem instrumentos para a apuração da base de cálculo do 
imposto: 
   a) plantas de valores de terrenos estabelecidas pelo Poder Executivo que 
indicam o valor do metro quadrado dos terrenos em função de sua localização. 
   b) as informações de órgãos técnicos ligados à construção civil que indicam o 
valor do metro quadrado das construções em função dos respectivos tipos. 
   c) fatores de correção de acordo com a situação, pedologia e topografia dos 
terrenos e fatores de correção, de acordo com a categoria e estado de conservação dos prédios. 
  Art. 14  - Sem prejuízo da edição das plantas de valores, o Poder Executivo 
poderá atualizar, parcial ou totalmente, os valores unitários de metro quadrado de terreno e de 
construção: 
 I - mediante a adoção de índices oficiais de correção; 
 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. 
  Parágrafo único 6 - O Executivo regulamentará o critério de fixação e atualização 
de valores, levando em consideração os fatores usuais de avaliações e podendo dividir o 
perímetro urbano em zonas e as construções em categorias. 
  Art. 15  7 - No cálculo do imposto, a alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do 
imóvel será de: 
   a) 1% tratando-se de terreno 8; 
   b) 0,5 % tratando-se de prédio 9. 
   c) 4% tratando-se de terrenos baldios constantes da relação prevista no § 1o.10 
   d) 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) tratando-se de prédios destinados a 
atividades de hospedagem de qualquer natureza em hotéis, hospedarias, flat, apart-hotéis, 
motéis e pensões.11 
  § 1o - São as seguintes as vias públicas a que se refere a letra “c” deste artigo: 
Av. Magalhães Pinto, Ruas Dr. Enout, Wenceslau Braz, Av. Camilo Soares, Av. João Pessoa, 
Rua Dr. Viotti, Trav. Nossa Senhora dos Remédios, Praça Alfredo Pinto, Ruas Plínio Motta, 
Oliveira Mafra, Caetano Furquim, Praça 16 de setembro, Ruas Conselheiro Mayrink, Américo de 
Macedo, Av. Projetada à margem do Bengo, Ver. Hélio de Castilho Moreira (depois de 
concluída), Ruas Teixeira Leal, Paes Leme, Comendador Pereira, Benjamin Constant, Princesa 
Isabel, Av. e Praça Getúlio Vargas, Ruas Carlos Bustamante, Ivon Curi, Elias Ferreira, Dr. 
                                                           
4 O art. 12 teve seu § 1o (único) eliminado pela Lei no 645/79, de 24/12/79 (art. 1o, "b"). Sua redação original era a 
seguinte: "§ 1o - O Poder Executivo poderá instituir fatores de correção, relativos às características próprias ou à 
situação do bem imóvel, que serão aplicados, em conjunto ou isoladamente, na apuração do valor venal." 
5 O cálculo do valor venal dos imóveis foi regulamentado pela Lei no 1.529/2000, de 29/12/2000, que estabelece o 
valor por metro quadrado de construção e estabelece metodologia para cálculo do IPTU, incluindo fatores variáveis. 
6 Parágrafo único do art. 14 acrescentado pela Lei no 645/79, de 24 de dezembro de 1979. 
7 Os parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5o do art. 15 foram acrescentados pela Lei no 672/80, de 29 de dezembro de 1980. 
8 A alíquota da alínea "a" do art. 15 foi aumentada para 1,5% pela Lei no 822/85, de 31/12/85 (vigente a partir de 
01/01/86), novamente reduzida para 1,0% pela Lei no 854/86, de 09/12/86 (vigente a partir de 01/01/87), e mantida 
pela Lei no 1.533/2000. 
9 A alíquota da alínea "b" do art. 15 foi aumentada para 1,0% pela Lei no 822/85, de 31/12/85 (vigente a partir de 
01/01/86), novamente reduzida para 0,5% pela Lei no 854/86, de 09/12/86 (vigente a partir de 01/01/87) , e mantida 
pela Lei no 1.533/2000. 
Obs.: A Lei no 854/86 criou a alíquota de 0,25% do valor venal para os hotéis existentes no município. 
10 A alíquota da alínea “c” do art. 15 foi instituída pela Lei no 1.533/2000 (vigente a partir de 01/01/2001), 
substituindo a alíquota progressiva prevista pela redação original do § 1o deste artigo, cuja redação era a seguinte: “§ 
1o - Os terrenos vagos, localizados nas vias públicas descritas no § 2o, sofrerão incidência do imposto em 
conformidade às seguintes alíquotas progressivas: I - 2% no exercício de 1981; II - 3% no exercício de 1982; III - 
4% no exercício de 1983; IV - 5% no exercício de 1984; e V - 6% a partir do exercício de 1985.” 
11 - A alínea “d”, do artigo 15, foi acrescida pela Lei Complementar nº 26/2005, de 31/05/2005. 
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Renato Maurício, Dr. Mário Milward, Praça. Sargento João Lopes Filho, Rua Costa Guedes, 
Major Penha, João Pinheiro, João Carlos (entre Dr. Viotti e Cons. Mayrink), João Constantino, 
Teodureto Nascimento, Sete de Setembro, Paul Harris e Monsenhor João de Deus. 12 

§ 2o - São consideradas construídas, para o fim previsto na letra “b” deste artigo, 
as áreas residenciais, comerciais ou industriais, nas seguintes proporções: 13 

I - para terreno até 50,00 m2 – mínimo de 50 m2 de área construída; 
II - para terreno de 151,00 m2 a 200 m2 – mínimo de 60 m2 de área construída; 
III - para terreno de 201,00 m2 a 360 m2 – mínimo de 75 m2 de área construída; 
IV - para terreno de 361,00 m2 a 450 m2 – mínimo de 90 m2 de área construída; 
V - para terreno de 451,00 m2 a 600 m2 – mínimo de 120 m2 de área construída; 
VI - para terreno com mais de 600 m2 – mínimo de 20% da respectiva área. 
§ 3o - Os terrenos baldios cuja alíquota foi fixada em 4%, quando não estiverem 

murados e com passeios construídos, terão um acréscimo de 1% por cada ausência da 
melhoria, ficando certo de que a alíquota não poderá exceder de 6%. 14 
  § 4o - REVOGADO 15 
  § 5o - REVOGADO 16 
 

SEÇÃO IV 
LANÇAMENTO 

 
  Art. 16  - Os imóveis situados no território do Município serão cadastrados pela 
Administração. 
  Parágrafo único -  A obrigatoriedade do cadastramento poderá abranger também 
os casos de bem imóvel isento, imune ou situado na zona rural. 
  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 contribuinte será identificado, para efeitos fiscais, pelo número do 
respectivo bem imóvel no cadastro imobiliário, o qual deverá constar de qualquer documento. 
  Art. 19  - O cadastro imobiliário, sem prejuízo de outros elementos obtidos pela 
fiscalização, será formado pelos dados da inscrição e respectivas alterações. 
  § 1o - O contribuinte promoverá inscrição sempre que se formar uma unidade 
imobiliária, nos termos do artigo 17, a alteração quando ocorrer modificação nos dados exigidos 
na inscrição. 
  § 2o - A inscrição será efetuada em formulário próprio, no prazo de 20 dias, 
contados da formação da unidade imobiliária, ou quando for o caso, da convocação por edital ou 
do despacho publicado no órgão oficial do Município. 
  § 3o - 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 ou 
habitação; 
 II - aquisição da propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel. 
  § 4o - A administração poderá promover, de ofício, inscrições e alterações 
cadastrais, sem prejuízo de cominações ou penalidades, por não serem efetuados pelo 
contribuinte ou apresentarem erro, omissão ou falsidade. 
  Art. 20  - Serão objeto de uma única inscrição: 

                                                           
12 Redação do § 1o determinada pela Lei no 1.533/2000, sendo a relação das ruas originária da redação anterior do § 2o 
do mesmo artigo. 
13 § 2o acrescentado pela Lei no 1.533/2000, de 29/12/2000, sendo sua redação originária do antigo § 3o do mesmo 
artigo. A redação anterior do § 2o foi transposta para o novo § 1o, com pequenas alterações.  
14 § 3o acrescentado pela Lei no 1.533/2000, de 29/12/2000. A redação anterior do § 3o foi transposta para o novo § 2o, 
com pequenas alterações. 
15 § 4o revogado pela Lei no 1.533/2000, de 29/12/2000, sendo sua redação original a seguinte: “Excetuam-se das 
alíquotas constantes do § 1o os Parques Oficiais existentes na cidade” 
16 § 5o revogado pela Lei no 1.533/2000, de 29/12/2000, sendo sua redação original a seguinte: “Subordinam-se às 
alíquotas constantes do § 1o os terrenos que tenham construções paralisadas há mais de dois anos ou que não 
tenham Habite-se da Prefeitura.” 
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 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. 21  - A retificação da inscrição ou de sua alteração, por iniciativa do próprio 
contribuinte, quando vise a reduzir ou a excluir o tributo já lançado, só é admissível mediante 
comprovação do erro em que se fundamente, e antes do vencimento da 1a parcela do tributo. 
  Art. 22  - O lançamento do imposto será: 
 I - anual; 
 II - distinto, um para cada imóvel ou unidade imobiliária independente, ainda que 
contíguo. 
  Art. 23  - O imposto será lançado em nome do contribuinte, levando-se em conta 
os dados constantes do cadastro imobiliário à época do lançamento. 
  § 1o - Tratando-se de bem imóvel objeto de compromisso de venda e compra, o 
lançamento do imposto poderá ser procedido, indistintamente, em nome do promitente vendedor 
ou do compromissário comprador; 
  § 2o - Lançamento de bem imóvel objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso 
será efetuado em nome do enfiteuta, do usufrutuário ou do fiduciário. 
  § 3o - Da hipótese de condomínio, o lançamento será procedido: 
   a) quanto "pro indiviso", em nome de um ou de qualquer dos co-proprietários; 
   b) quando "pro diviso", em nome do proprietário, do titular do domínio útil ou do 
possuidor da unidade autônoma. 
  Art. 24  - Na impossibilidade de obtenção de dados exatos sobre o bem imóvel ou 
de elementos necessários à fixação da base de cálculo do imposto, o lançamento será efetuado 
de ofício, com base nos elementos de que dispuser a Administração, arbitrados, ou dados 
físicos do bem imóvel, sem prejuízo de outras cominações ou penalidades. 
  Art. 25  17 - Far-se-á a notificação do lançamento: 
 I - pessoalmente, ao contribuinte, pessoa de sua família, representante ou 
preposto; 
 II - por edital, na hipótese de impossibilidade de entrega pessoal do aviso, ou 
quando o contribuinte, residindo fora de Caxambu, não deixar bastante procurador nesta cidade. 
  §  1o - Quando houver recusa em receber a notificação, o servidor municipal 
incumbido da entrega lerá o inteiro teor do documento ao recalcitrante e certificará a ocorrência, 
considerando-se, então, perfeito o ato para todos os fins de direito. 
  § 2o - Sem prejuízo do estabelecimento no parágrafo anterior, a notificação 
poderá ser publicada em edital, tratando-se de medida simplesmente facultativa. 
 

SEÇÃO V 
ARRECADAÇÃO 

 
  Art. 26  - O Imposto será pago na forma e prazos regulamentares. 
 

SEÇÃO VI 
INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
  Art. 27  - 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 ou de sua alteração; 
   b) erro, omissão ou falsidade nos dados da inscrição ou de sua alteração. 
 

SEÇÃO VII 
ISENÇÕES  

 
  Art. 28  - Desde que cumpridas as exigências da legislação, fica isento do imposto 
o bem imóvel: 

                                                           
17 Caput do art. 25 e respectivos parágrafos com redação determinada pela Lei 645/79, de 24 de dezembro de 1979. 
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   a) pertencente a particular, quando cedido gratuitamente, em sua totalidade, 
para uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do Município, ou de suas 
autarquias; 
   b) pertencente a agremiação desportiva licenciada e filiada à 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 destine a congregar classes patronais ou trabalhadoras com a finalidade de 
realizar sua união, representação, de defesa, elevação de seu nível cultural, físico e recreação; 
   d) pertencentes ou compromissados legalmente às sociedades civis sem fins 
lucrativos, destinados ao exercício de atividades culturais, recreativas, esportivas, religiosas ou 
de ensino; 
   e) declarados 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. 
 

CAPÍTULO III18 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 
SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR 
 

  Art. 29  - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tem como 
fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se 
constituam como atividade preponderante do prestador. 

§ 1º - O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou 
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. 

§ 2º - Ressalvadas as exceções expressas na lista do art. 33, os serviços nele 
mencionados não ficam sujeitos ao imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 

§ 3º - O imposto de que trata esta lei complementar incide ainda sobre os serviços 
prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente 
mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio 
pelo usuário final do serviço. 

§ 4º - A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço 
prestado. 

§ 5º - A incidência do imposto independe: 
 1 – da existência de estabelecimento fixo; 
 2 – do recebimento do preço ou do resultado financeiro do efetivo 

exercício da atividade; 
 3 – do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 

administrativas, relativas à atividade, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 4 – da destinação dos serviços.  
 

SEÇÃO II 
DA INCIDÊNCIA E DA BASE DE CÁLCULO 

 

          Art. 30 19. - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, 
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII abaixo, quando o imposto será devido no 
local: 

                                                           
18 Este Capítulo foi alterado pela Lei Complementar nº 32/2005, de 29/12/2005. 
19 Alterado pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. A redação anterior constava: “Art. 30 - O serviço considera-
se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX abaixo, quando o imposto será devido no 
local [...]:”  
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          I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. 
          II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso 
dos serviços descritos no sub-item 3.04 da lista do art. 33 desta lei; 
          III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.02 e 7.17 
da lista do art. 33 desta lei; 
          IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.04 da lista do art. 
33 desta lei; 
          V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no sub-item 7.05 da lista do art. 33 desta lei; 
          VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso 
dos serviços descritos no sub-item 7.09 da lista do art. 33 desta lei; 
          VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no sub-item 7.10 da lista do art. 33 desta lei; 
          VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no 
caso dos serviços descritos no sub-item 7.11 da lista do art. 33 desta lei; 
          IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes 
físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.12 da lista do art. 33 
desta lei; 
          X20 - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, 
plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para 
quaisquer fins e por quaisquer meios; 
          XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.15 da lista do art. 33 desta lei; 
          XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.16 da 
lista do art. 33 desta lei; 
          XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços 
descritos no sub-item 11.01 da lista do art. 33 desta lei; 
          XIV21 - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, 
segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do art. 33 
desta lei; 
          XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, 
no caso dos serviços descritos no sub-item 11.04 da lista do art. 33 desta lei; 
          XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, 
no caso dos serviços descritos nos sub-itens do item 12, exceto o 12.13, da lista do art. 33 desta 
lei. 
          XVII22 - do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos 
serviços descritos pelo item 16 da lista do art. 33 desta lei. 
          XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo sub-item 
17.05 da lista do art. 33 desta lei. 
          XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o 
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo sub-item 17.09 
da lista do art. 33 desta lei; 
          XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, 
no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista do art. 33 desta lei. 

XXI23 - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;  
                                                           
20 Alterado pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. A redação anterior constava: “X - do florestamento, 
reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.14 da lista do art. 
33 desta lei.” 
21 Alterado pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. A redação anterior constava: “XIV - dos bens ou do 
domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no sub-item 11.02 da lista 
do art. 33 desta lei” 
22 Alterado pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. A redação anterior constava: “XVII - do município onde está 
sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo sub-item 16.01 da lista do art. 33 desta lei.” 
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XXII24 - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;  

XXIII25 - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 
          § 1º - No caso dos serviços a que se refere o sub-item 3.03 do art. 33 desta lei, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território 
haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, 
objetos de locação, sub-locação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não. 
          § 2º - No caso dos serviços a que se refere o sub-item 22.01 do art. 33 desta lei, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território 
haja extensão de rodovia explorada. 
  Art. 31  - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar serviços, de moda permanente ou temporário, e que configure 
unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo, as denominações de 
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 
  Art. 32  - O imposto não incide sobre: 
  I - as exportações de serviços para o exterior do país; 
  II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, 
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
  III - o valor intermediário no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito 
realizadas por instituições financeiras. 
  Parágrafo único - Não se enquadram no disposto no inciso I, os serviços 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por 
residente no exterior. 

  Art. 33  - Sujeitam-se ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
os serviços constantes dos itens e sub-itens da lista abaixo com as correspondentes 
alíquotas.                 

                 
ITEM / SUB-ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALÍQUOTA %  

 
1 - Serviços de informática e congêneres.  

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.             3% 
1.02 - Programação.             3% 
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 
textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas 
de informação, entre outros formatos, e congêneres.           

            3% 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da 
máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, 
smartphones e congêneres. 

            3% 

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

            3% 

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.             3% 
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 
configuração e manutenção de programas de computação e bancos 
de dados. 

            3% 

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

            3% 

1.09 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de 3% 

                                                                                                                                                                                             
23 Incluído pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. 
24 Incluído pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. 
25 Incluído pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. 
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áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a 
imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de 
conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de 
que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao 
ICMS).       

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

            3% 

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

            5% 

3.02 - 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. 

            5% 

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

             5% 

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

            5% 

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.  
4.01 - Medicina e biomedicina.             5% 
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres. 

            5% 

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 
de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e         congêneres. 

            5% 

4.04 - Instrumentação cirúrgica.             5% 
4.05 - Acupuntura.             5% 
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.             5% 
4.07 - Serviços farmacêuticos.             5% 
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.             5% 
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 
orgânico e mental. 

5% 

4.10 - Nutrição.             5% 
4.11 - Obstetrícia.             5% 
4.12 - Odontologia.             5% 
4.13 - Ortóptica.             5% 
4.14 - Próteses sob encomenda.             5% 
4.15 – Psicanálise             5% 
4.16 - Psicologia. 5% 
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 
congêneres. 

5% 

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 5% 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e  
congêneres. 

3% 

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

3% 

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

5% 

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

5% 

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. 

5% 
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5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e co ngêneres.  
5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 5% 
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-socorros e 
congêneres, na área veterinária. 

5% 

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. 5% 
 5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 5% 
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 5% 
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 
biológicos de qualquer espécie. 

5% 

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

5% 

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

5% 

 5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 5% 
6 - Serviços de c uidados pessoais, estética, atividades físicas e co ngêneres.  

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 2% 
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 3% 
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 3% 
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 
atividades físicas. 

3% 

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 3% 
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 3% 

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitet ura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamen to e congêneres . 

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 
urbanismo, paisagismo e congêneres. 

3% 

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, 
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). 

3% 

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% 

7.04 - Demolição. 3% 
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% 

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% 

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

3% 

7.08 - Calafetação. 3% 
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 
quaisquer. 

3% 

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

3% 

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 3% 
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 
agentes físicos, químicos e biológicos. 

3% 

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 3% 
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higienização, desratização, pulverização e congêneres 
7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento 
de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços 
congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de 
florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. 

3% 

7.15 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 3% 
7.16 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, 
lagoas, represas, açudes e congêneres. 

3% 

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

3% 

7.18 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 
mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

3% 

7.19 - 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. 

3% 

7.20 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 3% 
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% 
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

2% 

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e  congêneres.  
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, 
suíte-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). 

5% 

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

5% 

9.03 - Guias de turismo. 5% 
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. 

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

10.06 - Agenciamento marítimo. 5% 
10.07 - Agenciamento de notícias. 5% 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 
agenciamento de veiculação por quaisquer meios.  

5% 

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 5% 
10.10 - Distribuição de bens de terceiros. 5% 
11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.  
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11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, 
de aeronaves e de embarcações. 

5% 

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

5% 

11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5% 
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 
guarda de bens de qualquer espécie. 

3% 

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e cong êneres.  
12.01 - Espetáculos teatrais. 
12.02 - Exibições cinematográficas. 5% 
12.03 - Espetáculos circenses. 2% 
12.04 - Programas de auditório. 5% 
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 5% 
12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. 5% 
12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 
recitais, festivais e congêneres. 

5% 

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. 5% 
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.  5% 
12.10 - Corridas e competições de animais. 5% 
12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 
com ou sem a participação do espectador. 

5% 

12.12 - Execução de música. 5% 
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 
espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 
teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinema tografia e reprografia.  
13.01 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 
dublagem, mixagem e congêneres. 

2% 

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

2% 

13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. 2% 
13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos 
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 
fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de 
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de 
qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior 
circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, 
embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão 
sujeitos ao ICMS. 

2% 

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% 

14.02 - Assistência técnica. 3% 
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

3% 
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14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. 2% 
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, 
polimento e congêneres de objetos quaisquer 

3% 

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

3% 

14.07 - Colocação de molduras e congêneres. 3% 
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres. 

3% 

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

3% 

14.10 - Tinturaria e lavanderia. 3% 
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 3% 
14.12 - Funilaria e lanternagem. 3% 
14.13 - Carpintaria e serralheria. 3% 
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. 3% 

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financei ro, 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% 

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% 

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

5% 

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

5% 

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% 

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% 

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% 

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% 

15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 
cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, 

5% 
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cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados 
ao arrendamento mercantil (leasing). 
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% 

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

5% 

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 5% 
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% 

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

5% 

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% 

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. 

5% 

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 

5% 

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. 

5% 
 

16 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 

3% 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal 3% 
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. 

3% 

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

3% 

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

3% 

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

3% 
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17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, 
contratados pelo prestador de serviço. 

3% 

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

5% 

17.07 - Franquia (franchising). 5% 
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 5% 
17.09 - Planejamento, organização e administração de feiras, 
exposições, congressos e congêneres. 

5% 

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

5% 

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

5% 

17.12 - Leilão e congêneres. 5% 
17.13 - Advocacia. 3% 
17.14 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 3% 
17.15 - Auditoria. 3% 
17.16 - Análise de Organização e Métodos. 3% 
17.17 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 3% 
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 3% 
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 3% 
17.20 - Estatística. 3% 
17.21 - Cobrança em geral. 3% 
17.22 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, 
cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de 
contas a receber ou a pagar e, em geral, relacionadas a operações 
de faturização (factoring ). 

3% 

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

3% 

17.24 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de 
propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, 
jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita) 

5% 

       18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a 
contratos de seguros, inspeção e avaliação de risco s para 

cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerê ncia de 
riscos seguráveis e congêneres. 

 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 
seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos 
de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

5% 

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e dema is 
produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupo ns de 

apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrente s de títulos de 
capitalização e congêneres. 

 

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% 

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuário s, de terminais rodoviários, 
ferroviários e metroviários. 

20.01 - 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% 

20.02 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 3% 
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movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas 
operações, logística e congêneres. 

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notar iais.  
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 5% 
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. 

3% 

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

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

3% 

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placa s, sinalização visual, 
banners, adesivos e congêneres.  

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

3% 

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 parâmentos, desembaraço de certidão de 
óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos, embalsamento, 
embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 

5% 

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 
corpos cadavéricos 

5% 

25.03 - Planos ou convênio funerários. 5% 
25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 5% 
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 5% 

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspon dências, 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% 

27 - Serviços de assistência social.   
27.01 - Serviços de assistência social. 3% 

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

5% 

29 - Serviços de biblioteconomia.  
29.01 - Serviços de biblioteconomia. 5% 

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.   
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 5% 

31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletr otécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres . 

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

5% 

32 - Serviços de desenhos técnicos.  
32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 3% 
33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, des pachantes e congêneres.  
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 
despachantes e congêneres. 

5% 

34 - Serviços de investigações particulares, detetives e  congêneres.  
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e 5% 
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congêneres. 
35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações 

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

5% 

36 - Serviços de meteorologia.  
36.01 - Serviços de meteorologia. 5% 

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e ma nequins . 
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 5% 

38 - Serviços de museologia.   
38.01 - Serviços de museologia. 5% 

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.  
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 
fornecido pelo tomador do serviço). 

5% 

40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.  
        40.01 - Obras de arte sob encomenda. 5% 
 

Art. 34  - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
          § 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da lista do art. 33, forem 
prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o 
caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de 
qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. 

§ 2º - No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista do art. 33, a base de 
cálculo do imposto será proporcional à extensão de rodovia explorada.       

§ 3º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 
7.05 da lista do art. 33 desta lei complementar. 
  Art. 35  - O valor do imposto será calculado aplicando-se ao preço do serviço a 
alíquota correspondente fixada no artigo 33 desta lei complementar. 
  § 1º: Quando os serviços a que se referem a lista do artigo 33 desta lei 
Complementar, forem prestados por sociedade uniprofissionais, cujos sócios estejam habilitados 
para o exercício da respectiva atividade e não possuam mais de 3 (três) empregados, o imposto 
será calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste 
serviços em nome da sociedade; o imposto será a razão de duas Unidade Fiscal do Município 
(UFM) por ano, por profissional habilitado ou sócio. 
  § 2º: O disposto no parágrafo anterior não se aplica as sociedades 
uniprofissionais que: 

a) Prestem serviços previstos em mais de um item da lista do art. 33. 
b) Possuir em seu quadro societário sócio pessoa jurídica ou sócio pessoa física 

não habilitado para o exercício da atividade da sociedade. 
c) Possuir mais de 3(três) empregados, prestadores de serviços ou colaboradores 

não sócios não habilitados para o exercício da atividade.  
  Art. 36  - Quando o imposto se der sobre a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, o imposto corresponderá: 

a) Quando a realização do serviço exigir formação em nível superior de ensino o 
imposto será a razão de uma Unidade Fiscal do Município (UFM), por ano. 

b) Quando a realização do serviço exigir formação em nível médio de ensino ou 
obrigatoriedade de registro em órgão de classe, na forma da lei, o imposto será a 
razão de 60% (sessenta por cento) da Unidade Fiscal do Município (UFM), por 
ano. 

c) Quando se tratar de serviços de artistas, atletas, modelos e manequins o imposto 
será a razão de 20% (vinte por cento) da Unidade Fiscal do Município (UFM), por 
ano. 

d) Os demais prestadores de serviços que não se enquadrem nas alíneas a, b, e c 
deste artigo, ficam sujeitos ao imposto a razão de 30 (trinta por cento) da Unidade 
Fiscal do Município (UFM), por ano. 
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  Parágrafo Único:  Considera-se trabalho pessoal do próprio contribuinte a 
simples execução de trabalho profissional autônomo, que não tenha a seu serviço empregados 
que participem diretamente da atividade, e não seja subordinado, direta ou indiretamente, à 
intervenção de terceiros.  

  Art. 37  - Na hipótese de prestação de serviços enquadráveis em mais de um dos 
itens e subitens do artigo 33, o imposto será calculado com base no preço do serviço, de acordo 
com as diversas incidências e as alíquotas estabelecidas. 
  Parágrafo Único: O contribuinte deverá apresentar escrituração idônea que 
permite diferenciar as receitas específicas das várias atividades, sob pena de o imposto ser 
calculado pela aplicação da alíquota mais elevada. 
  Art. 38  - O preço do serviço é o valor total da operação a ele correspondente, 
sem quaisquer deduções, ainda que a título de materiais aplicados, sub empreitada de serviços, 
fretes, despesas acessórias ou impostos, salvo os descontos incondicionais concedidos e 
incluídos na Nota Fiscal. 
  Parágrafo Único:  O disposto neste artigo não se aplica ao fornecimento de 
mercadorias sujeitas ao ICMS. 
  Art. 39  - A apuração do preço será efetuado com base nos elementos em poder 
do sujeito passivo. 
  Art. 40  - A apuração do preço será arbitrado, fundamentalmente, quando: 

a) O contribuinte não possuir livros fiscais de utilização obrigatória ou estes não se 
encontrarem com sua escrituração em dia. 

b) O contribuinte, depois de intimado, deixar-se de exibir os livros fiscais de 
utilização obrigatória. 

c) Ocorrer fraude ou sonegação de dados julgados indispensáveis ao lançamento. 
d) As declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo 

sujeito passivo sejam omissos ou não mereçam fé. 
e) O preço for notoriamente inferior ao corrente no mercado, ou de conhecimento 

pela autoridade administrativa. 
f) Não puder ser conhecido o valor efetivo do preço do serviço. 

  Art. 41  - Quando não puder ser conhecido o valor efetivo da receita bruta 
resultante da prestação de serviços ou quando os registros relativos ao imposto não merecerem 
fé pelo fisco tornar-se-á para base de cálculo a receita bruta arbitrada, a qual não poderá, em 
hipótese alguma, ser inferior ao total das seguintes parcelas, acrescido de 50% (cinqüenta por 
cento): 

a) Valor das matérias-primas, insumos e outros materiais consumidos ou aplicados. 
b) Valor da mão de obra aplicada nos serviços, incluindo salários, adicionais, 

serviços de terceiros, honorários dos diretores e retiradas de proprietários, sócios 
ou administradores. 

c) Valor do aluguel do imóvel e equipamentos utilizados na atividade. 
d) Valor das despesas com consumo de água, energia elétrica, telefone, imposto, 

taxas e demais encargos mensais obrigatórios do contribuinte. 
  Art. 41-A 26 - O  Imposto  Sobre  Serviços  de Qualquer  Natureza não será objeto 
de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de 
redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma 
que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da 
alíquota mínima de 2% (dois por cento), exceto para os serviços a que se referem os subitens 
7.02, 7.05 e 16.01 da lista de serviços desta Lei Complementar. 

 
 

 

SEÇÃO III 
SUJEITO PASSIVO 

            Art. 42  - Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. 

                                                           
26 Incluído pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. 
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Parágrafo Único:  Não são contribuintes os que prestem serviço em relação de emprego, 
os trabalhadores avulsos, os diretores e membros de conselhos consultivos ou fiscais de 
sociedades. 

Art. 43  - O tomador do serviço é responsável pelo recolhimento do imposto, inclusive 
multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, 
quando o prestador do serviço não emitir nota fiscal ou outro documento permitido pela 
legislação tributária ou, quando desobrigado, não fornecer recibo no qual esteja expresso o 
número de sua inscrição no Cadastro Tributário do Município. 

§ 1º - Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, são responsáveis: 

a) O tomador ou intermediário, de serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

b) 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, 
estabelecidos ou sediados no Município, tomadores ou intermediários dos 
serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 
7.17, 11.02, 17.05 e 17.09 da lista do art. 33.  

c) Os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central, tomadores ou intermediários dos serviços descritos 
nos subitens 7.02, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do art. 33. 

d) Incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de obras de 
construção civil, tomadores ou intermediários dos serviços descritos nos subitens 
7.02, 7.04 e 7.05 da lista do art. 33. 

§ 2º - O tomador do serviço e responsáveis, referidos no caput do artigo e nas alíneas “a” 
a “d” do § 1º, deverão repassar, ao Tesouro Municipal, o valor do imposto, inclusive multa e 
acréscimos legais, na forma e nos prazos definidos na legislação tributária. 

§ 3°27 - No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e 
débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações 
efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. 

 

SEÇÃO IV 
CADASTRAMENTO 

 
  Art. 44  - Fica criado o Cadastro Fiscal Econômico do Município - CFEM, que sem 
prejuízo de outros elementos obtidos pela fiscalização, será formado pelos dados da inscrição 
do contribuinte sujeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN., ficando sua 
manutenção sob a responsabilidade do Departamento de Fazenda Municipal. 
  Art. 45  - O contribuinte será identificado, para efeitos fiscais, pelo número do 
Cadastro Fiscal Econômico do Município - CFEM, o qual deverá constar em todos os  seus 
papéis e documentos fiscais. 
  Parágrafo Único: A administração municipal conservará, no Cadastro Fiscal 
Econômico do Município - CFEM, os números dos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN que já constavam nos cadastros do Departamento de Fazenda 
Municipal em data anterior à vigência desta lei. 
  Art. 46  - O pedido de inscrição deverá ser promovido pelo contribuinte, em 
formulário próprio, mencionando os dados necessários à perfeita identificação dos serviços a 
serem prestados. 
  § 1º - A inscrição será efetuada antes do inicio da atividade do contribuinte. 

                                                           
27 Incluído pela Lei Complementar nº 74, de 26/09/2017. 
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  § 2º - Estão obrigados a se inscreverem no Cadastro Fiscal Econômico do 
Município - CFEM, as pessoas físicas ou jurídicas cujas atividades estejam sujeitas à incidência 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos do art. 33, desta lei. 
  § 3º - Na hipótese de o contribuinte deixar de promover a inscrição, esta será 
procedida “de ofício”, sem prejuízo de aplicação de penalidades. 
  § 4º - A cada estabelecimento ou local de atividade, corresponderá uma inscrição, 
ainda que pertençam à mesma pessoa, salvo em relação ao ambulante, que fica sujeito a 
inscrição única. 
  § 5º - Na inexistência de estabelecimento fixo, a inscrição será única, pelo local 
do domicilio do prestador do serviço. 
  § 6º - Somente após vistoria “in loco” da fiscalização, no estabelecimento ou local 
de atividade, o Departamento de Fazenda Municipal poderá proceder a baixa “de ofício” nas 
atividades desenvolvidas pelo contribuinte registradas no Cadastro Fiscal Econômico do 
Município - CFEM. 
  Art. 47  - O contribuinte fica obrigado a comunicar, ao Departamento de Fazenda 
Municipal, toda a alteração cadastral no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência do fato 
ou circunstâncias que possam afetar o lançamento do imposto. 
  Parágrafo Único: A administração poderá promover, “de ofício”, qualquer 
alteração cadastral ou baixa de inscrição do contribuinte. 
  Art. 48  - Sem prejuízo da inscrição da inscrição e respectivas alterações, o poder 
executivo poderá sujeitar o contribuinte à apresentação de uma declaração de dados para fins 
estatísticos e de fiscalização. 

 
 SEÇÃO V  

DO LANÇAMENTO 
 

  Art. 49  - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, será lançado: 
 a) Uma única vez ou em parcelas no exercício em que corresponder o tributo, 
com vencimentos previstos em decreto, quando o serviço for prestado sob a forma de 
trabalho pessoal do próprio contribuinte ou pelas sociedades uniprofissionais, ou ainda, por 
prestadores eventuais. 
 b) Mensalmente, quando a base de cálculo for o preço do serviço. 

         § 1º: - A apuração mensal do imposto a recolher será feita pelo próprio 
contribuinte, mediante lançamentos em sua escrita e o respectivo pagamento, o qual ficará 
sujeito a posterior homologação pela Autoridade Fiscal. 
  § 2º : - Quanto ao profissional autônomo o lançamento será feito com base nos 
dados cadastrais. 
  § 3º: - A sociedade uniprofissional terá o lançamento efetuado com base nos 
dados cadastrais do contribuinte, conjuntamente com documentos dos sócios, registro de 
empregados e outros que se fizerem necessários. 
  § 4º: - Os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras farão a 
apuração e recolhimento com base nos dados constantes dos balanços analíticos, a nível de 
subtítulo interno, padronizado quanto à nomenclatura e destinação das contas, conforme 
normas instituídas pelo Banco Central e constantes do Demonstrativo de Apuração do ISSQN. 

 
SEÇÃO VI 

DA FORMA DO PAGAMENTO 
 

  Art. 50  - O imposto será recolhido na rede bancária credenciada pelo Município, 
na forma e prazos regulamentares. 
  Parágrafo Único : - Tratando-se de lançamento de ofício, o imposto será pago no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação. 

 
SEÇÃO VII 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE 
 

  Art. 51  - Os prestadores de serviços, inclusive os isentos ou não tributados, são 
obrigados a manter em uso documentário fiscal próprio. 
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  § 1º - O documentário fiscal compreende os livros comerciais e fiscais, notas 
fiscais e demais documentos que se relacionarem com operações tributáveis. 
  § 2º - Emitir notas fiscais de serviços ou outro documento admitido pela 
administração por ocasião da prestação dos serviços. 
  § 3º - Apresentar mensalmente, ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura, 
cópias das notas fiscais de serviços emitidas no mês anterior, juntamente com demonstrativo de 
apuração do ISSQN.  
  § 4º - Comunicar a cessação, paralisação ou alteração de suas atividades no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua ocorrência.  

 Art. 52  - O Poder Executivo, através de decreto, estabelecerá modelo de livros e 
notas fiscais, a forma de sua escrituração, podendo ainda dispor sobre o seu prazo de validade, 
a dispensa e obrigatoriedade de seu uso, tendo em vista a natureza dos serviços ou ramo de 
atividade exercida no estabelecimento. 
   § 1º - A critério do Departamento de Fazenda Municipal, desde que o sistema não 
prejudique a fiscalização do imposto, poderá ser autorizado adoção de Regime Especial de 
emissão de documentário fiscal, previsto no Caput deste artigo, devendo ser previamente 
solicitado sua aprovação. 
  § 2º - O Departamento de Fazenda Municipal poderá autorizar a emissão de 
notas fiscais avulsas, de acordo com critérios estabelecidos em regulamento. 
  § 3º - Sempre que necessário adequar o documentário fiscal exigido pela 
legislação municipal, às novas tecnologias desenvolvidas, o Poder Executivo o fará através de 
Decreto. 
  § 4º - Os livros e documentos fiscais são de exibição obrigatória ao agente do 
fisco, devendo ser conservados, pelo contribuinte, pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 
contados de sua utilização. 
  § 5º - Os livros fiscais não poderão ser retirados do estabelecimento, salvo como 
previsto em ato administrativo, presumindo-se retirados quando não exibidos à fiscalização. 
  Art. 53  - Quando julgar necessário, o Poder Executivo poderá adotar instrumentos 
ou documentos especiais necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita 
auferida e do Imposto devido. 
 

SEÇÃO VIII 
DO REGIME DE ESTIMATIVA 

 
  Art. 54  - O valor do imposto poderá ser fixado, por determinação da autoridade 
competente, a partir de uma base de cálculo estimada, nos seguintes casos: 
 a) Quando se tratar de atividade exercida em caráter provisório. 

  b) Quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização. 
                  c) Quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais ou 

deixar de emití-los com regularidade. 
 d) Quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, 

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

§ 1º - No caso do inciso I, deste artigo considera-se de caráter provisório as atividades 
cujo exercício seja de natureza temporária e estejam vinculadas a fatores ou acontecimentos 
ocasionais ou excepcionais. 

§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá ser pago antecipadamente 
sob pena de inscrição em Divida Ativa e imediata execução judicial. 
  Art. 55  - A fixação da estimativa ou sua revisão, será feita mediante processo 
regular em que constem os elementos que fundamentem a apuração do valor da base de 
cálculo estimada, levando-se em consideração conforme o caso: 

a) O tempo de duração e a natureza do acontecimento ou da atividade. 
b) O preço corrente dos serviços. 
c) O volume de receitas em períodos anteriores e sua projeção para os períodos 

seguintes, podendo ser tomadas como base de cálculo as receitas de outros contribuintes de 
idêntica atividade. 

d) A localização do estabelecimento. 
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  Art. 56  - Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa poderão, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do ato normativo ou da ciência do respectivo 
despacho, impugnar o valor estimado. 
  § 1º - A impugnação prevista no “caput” deste artigo não terá efeito suspensivo e 
mencionará, obrigatoriamente, o valor que o interessado reputar justo, assim como os elementos 
para sua aferição. 
  § 2º - Julgada procedente a impugnação, a diferença a maior, recolhida na 
pendência da decisão será aproveitada nos pagamentos seguintes ou restituída ao contribuinte, 
se for o caso. 
  Art. 57  - Os valores fixados por estimativa constituirão lançamento definitivo do 
imposto, ressalvado contudo ao fisco o direito de a qualquer tempo: 

I - Rever valores estimados, mesmo n curso do período considerado. 
II - Cancelar a aplicação do regime de forma geral, parcial ou individual. 

  Parágrafo Único: O despacho da autoridade que modificar ou cancelar de oficio 
o regime de estimativa produzirá efeitos a partir da data em que for cientificado o contribuinte, 
relativamente às operações ocorridas após o referido despacho. 
  Art. 58  - Os contribuintes sujeitos ao regime da estimativa poderão ser 
dispensados do cumprimento de obrigações acessórias, a critério da autoridade competente. 

 
SEÇÃO IX 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 

  Art. 59  - Constitui infração às normas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, toda ação ou omissão que importe em inobservância às suas disposições. 
  § 1º - Para as infrações a esta lei, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 a) R$.50,00 (cinqüenta reais) pela falta de inscrição ou comunicação de suas 
alterações nos prazo estabelecidos nesta lei. 

 b) R$.R$.80,00 (oitenta reais), por livro fiscal, não apresentado ou com 
escrituração irregular. 

c) R$.80,00 (oitenta reais), por irregularidades na emissão de documentos fiscais, 
na escrituração fiscal do contribuinte ou omissão do número de inscrição no CFEM em 
documentos fiscais 

d) R$. 100,00 (cem reais), por documento fiscal, não apresentado nos prazos 
estabelecidos pela administração ou apresentados com erros ou omissão de dados. 

e) R$.100,00 (cem reais), por documento fiscal, não apresentado nos prazos 
estabelecidos pela administração ou apresentados com erros ou omissão de dados. 

f) R$.200,00 (duzentos reais) pela falta de emissão de nota fiscal ou outro 
documento fiscal; recusa na exibição de livros e documentos fiscais; não apresentação de 
documentos para apuração do preço dos serviços ou fixação da estimativa; dificultar a ação 
fiscal. 

g) Multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto apurado por sonegação 
fiscal. 

h) Multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto, no caso de sua não 
retenção na fonte, quando obrigado, ou o não recolhimento do imposto retido.   
 § 2º - Os valores das penalidades de que tratam o parágrafo anterior serão atualizados 
anualmente pelo Índice oficial de inflação. 
   

CAPÍTULO IV 
TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 28 

 
SEÇÃO I 

INCIDÊNCIA 
 

  Art. 60  - As Taxas de Serviços Públicos são devidas pela utilização, efetiva ou 
potencial, dos seguintes serviços públicos, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição: 

                                                           
28 Taxas municipais, instituição e incidência: V. art. 142 da Lei Orgânica Municipal. 
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 I - Taxa de Coleta de Lixo é devida pela coleta, remoção e destinação final de lixo 
domiciliar, respeitado o limite da legislação municipal. 
 II - Taxa de Limpeza pública é devida pelos serviços prestados em logradouros 
públicos, que objetivem manter limpa a cidade, inclusive os de: 
   a) varrição, lavagem e irrigação; 
   b) limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo, galerias de água pluviais, 
rede de esgotos e córregos; 
   c) capinação. 
 III - Taxa de Conservação de Calçamento devida pelos serviços prestados em 
logradouros públicos, que objetivem a conservação dos leitos pavimentados, inclusive os de 
recondicionamento de meio-fio. 
 IV - Taxa de Iluminação Pública devida pelos serviços prestados em logradouros 
públicos, que objetivem a iluminação pública, inclusive os de: 
   a) manutenção de rede elétrica; 
   b) fornecimento de energia. 
  Parágrafo único -  Na hipótese da prestação de mais de um serviço previsto num 
mesmo inciso, haverá uma única incidência. 
 

SEÇÃO II 
SUJEITO PASSIVO 

 
  Art. 61  - Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor a qualquer título de bem imóvel lindeiro a logradouro público beneficiado por um dos 
serviços. 
  Parágrafo único -  Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por 
passagem forçada, a logradouro público. 
 

SEÇÃO III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
  Art. 62  - A taxa referente aos serviços constantes do item I do art. 60 será devida 
em função da utilização e da área edificada do imóvel, de acordo com a tabela do Anexo IX 29. 
  Art. 63  - As taxas referentes aos serviços constantes dos itens II, III e IV do art. 
60 serão devidas em função da soma das medidas lineares de todos os limites do imóvel com 
logradouros públicos, servidos por qualquer dos serviços citados nos referidos itens à razão de 
30: 
   a) 0,15% do Valor de Referência por metro linear ou fração, ao ano, no caso do 
item II do art. 60; 
   b) 0,15% do Valor de Referência por metro linear ou fração, ao ano, no caso do 
item III do art. 60; 
   c) 0,40% do Valor de Referência por metro linear ou fração, ao ano, no caso do 
item IV do art. 60. 
 

SEÇÃO IV 
LANÇAMENTO 

 
  Art. 64  - As taxas serão lançadas 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 

 

                                                           
29 A referida tabela do Anexo IX foi substituída pela que consta no art. 8o (tabela C) da Lei no 1.282/95, de 29 de 
dezembro de 1995. 
30 A forma de cálculo das taxas a que se refere este artigo foi alterada pelo art. 8o da Lei no 1.282/95, de 29 de 
dezembro de 1995. 
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  Art. 65  - As taxas serão pagas, na forma e prazos regulamentares. 
  Art. 66  - A Prefeitura, mediante convênio com a empresa fornecedora de energia 
elétrica domiciliar do Município, poderá atribuir a esta a cobrança da Taxa de Iluminação 
Pública, a se efetuar juntamente com a cobrança das contas particulares de fornecimento de 
energia. 
  Parágrafo único -  No caso deste artigo, a cobrança poderá ser com 
periodicidade diversa daquela prevista no Regulamento, observados os termos do convênio. 
 

CAPÍTULO V 
TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

 
  Art. 67  - A Taxa de Serviços de Pavimentação é devida pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços de pavimentação de logradouros públicos, prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição. 
  Art. 68  - Consideram-se serviços de pavimentação: 
 I - os serviços de: 
   a) terraplanagem superficial; 
   b) colocação de guias e sarjetas; 
   c) consolidação e reaproveitamento do leito; 
   d) escoamento local. 
 II - os de calçamento da parte carroçável do logradouro público, qualquer que seja 
o material usado; 
 III - os de substituição ou de reconstrução de calçamento já existente; 
 IV - execução de pequenas obras de pintura, embelezamento e demais serviços de 
acabamento. 
  Art. 69  - A taxa não incide nas hipóteses de execução de: 
 I - serviço isolado de terraplanagem superficial; 
 II - reparação e recapeamento de calçamento, que prescindam de novos serviços 
de infra-estrutura. 
 

SEÇÃO II 
SUJEITO PASSIVO 

 
  Art. 70  - Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor a qualquer título de bem imóvel lindeiro a 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. 71  - A taxa será exigida à razão de 5% (cinco por cento) do Valor de 
Referência por metro de largura da metade da faixa carroçável, multiplicado pelos metros de 
testada ideal do bem imóvel beneficiado pelo serviço. 
  § 1o - A testada ideal e seu cálculo serão objeto de regulamento; 
  § 2o - Na hipótese de execução de serviços preparatórios, previstos no inciso I do 
artigo 68, a taxa será devida com redução de 70% (setenta por cento). 
  § 3o - Na hipótese de execução de serviços de calçamento, previstas no inciso II 
do artigo 68, a taxa será devida com redução de 30% (trinta por cento). 
  § 4o - Na hipótese de execução de serviços de substituição ou de reconstrução, 
previstos no inciso III do artigo 68, a taxa será devida com a redução de 40% (quarenta por 
cento). 
  § 5o - Na hipótese de execução dos serviços previstos no item IV do art. 68, a 
taxa será devida com redução de 80% (oitenta por cento). 
  § 6o - Quando o bem imóvel estiver situado em esquina, no cálculo da taxa será 
levada em conta a testada relativa ao logradouro, ou logradouros, objeto dos serviços. 
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  § 7o - Para efeito do cálculo, a largura máxima da faixa carroçável será de 10 
(dez) metros. 
 

SEÇÃO IV 
LANÇAMENTO 

 
  Art. 72  - A taxa será lançada 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. 73  - A taxa será paga na forma e prazo regulamentares, limitados ao máximo 
de 60 (sessenta), e nenhuma prestação mensal poderá ser inferior a 2% do Valor de Referência. 
 

CAPÍTULO VI 
TAXA DE LICENÇA 

 
SEÇÃO I 

INCIDÊNCIA 
 

  Art. 74  - A taxa de licença é devida pela atividade municipal de vigilância ou 
fiscalização do cumprimento da legislação a que se submete qualquer pessoa que se localize, 
instale ou exerça atividade dentro do território do Município. 
  § 1o - Estão sujeitos a prévia licença: 
 I - a localização e o funcionamento de qualquer estabelecimento comercial, 
industrial ou de prestação de serviços; 
 II - o funcionamento de estabelecimento em horários especiais; 
 III - o exercício do comércio ou atividade eventual ou ambulante; 
 IV - a execução de obras ou serviços de engenharia, ressalvados os de 
responsabilidade direta da União, Estados e Municípios; 
 V - a utilização de meios de publicidade em geral; 
 VI - a ocupação de áreas com bens móveis ou imóveis a título precário, em ruas, 
terrenos ou logradouros públicos; 
 VII - o abate de gado. 
  § 2o - Para efeito deste artigo considera-se: 
 I - comércio ou atividade eventual, o exercido em instalações precárias ou 
removíveis, como barracas, balcões, bancas, mesas, tabuleiros e semelhantes ou em veículos 
ou embarcações. 
 II - comércio ou atividade ambulante o exercido sem localização fixa com ou sem 
utilização de veículos. 
 

SEÇÃO II 
SUJEITO PASSIVO 

 
  Art. 75  - O contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica, interessada no 
exercício das atividades definidas no artigo anterior. 
 

SEÇÃO III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
  Art. 76  - A taxa será calculada proporcionalmente ao número de meses de sua 
validade mediante a aplicação das tabelas dos Anexos II, III, IV, V, VI, VII e VIII desta lei 31. 

                                                           
31 Com exceção do Anexo III, todas as outras tabelas tiveram sua forma de cálculo e/ou alíquotas alteradas pela Lei no 
1.282/95, de 29 de dezembro de 1995 (art. 5o e 6o). 
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  § 1o - Na hipótese do item III do art. 74, quando se tratar de atividades por 
períodos de tempo limitados, a taxa será calculada proporcionalmente aos períodos de 
funcionamento, contados por mês ou fração. 
  § 2o - No cálculo da taxa relativa ao item VI do art. 74, considera-se como mínimo 
de ocupação o espaço de 1 (um) metro quadrado. 
  Art. 77  - Na hipótese de atividades múltiplas exercidas no mesmo local a taxa 
será calculada e devida sobre a que estiver sujeita ao maior ônus fiscal. 
  Art. 78  - Na hipótese do contribuinte negociar em mais de uma especificação, a 
taxa será cobrada por cada uma. 
 

SEÇÃO IV 
LANÇAMENTO 

 
  Art. 79  - A taxa será lançada no ato de concessão da licença, em nome do 
contribuinte com base nos dados do cadastro fiscal por ele fornecidos. 
  § 1o - As licenças relativas aos itens I, III e V do art. 74 serão válidas para o 
exercício em que forem concedidas, ficando sujeitos a renovação no exercício seguinte. 
  § 2o - As licenças relativas ao item IV do art. 74 terão seu período de validade de 
acordo com a natureza, extensão e complexidade das obras. 
  § 3o - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrer mudança de ramo 
de atividade, transferência de local de estabelecimento, ou término de prazo da licença sem 
estar concluída a obra de que trata o item IV do art. 74. 
  Art. 80  - O contribuinte é obrigado a comunicar à Prefeitura dentro de 20 (vinte) 
dias as seguintes ocorrências: 
 I - alteração da razão social ou do ramo de atividade; 
 II - alteração na forma societária, ou transferência de local; 
 III - cessação das atividades. 
  Art. 81  - A instrução do pedido de licença será disciplinada pela Secretaria de 
Finanças. 
 

SEÇÃO V 
ARRECADAÇÃO 

 
  Art. 82  - A taxa será arrecadada quando da concessão da respectiva licença. 
  Parágrafo único  - A arrecadação poderá ser parcelada nos casos e prazos 
previstos em regulamento. 
 

SEÇÃO VI 
INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
  Art. 83  - As infrações serão punidas com as seguintes penalidades: 
 I - Cancelamento ou suspensão da licença, quando deixarem de existir quaisquer 
das condições exigidas para a sua concessão. 
 II - Multa de 100% do valor da taxa no exercício de qualquer atividade prevista 
neste capítulo sem a respectiva licença. 
 

TÍTULO II 
DAS NORMAS GERAIS 

 
CAPÍTULO I 

SUJEITO PASSIVO 
 

  Art. 84  - A capacidade jurídica para cumprimento da obrigação tributária decorre 
do fato de a pessoa encontrar-se nas situações previstas em lei, dando lugar à referida 
obrigação. 
  Parágrafo único -  A capacidade tributária passiva independe: 
 I - da capacidade civil das pessoas naturais; 
 II - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída; 
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 III - de estar a pessoa sujeita a medidas que importem em privação ou limitação do 
exercício de atividade ou administração direta de bens ou negócios. 
  Art. 85  - São pessoalmente responsáveis: 
 I - o adquirente ou emitente, pelos débitos relativos a bem imóvel, existentes à 
data do título de transferência, salvo quando conste deste prova de plena quitação, limitada esta 
responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo 
preço; 
 II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos débitos tributários do "de 
cujus", existentes até a data da partilha ou adjudicação, limitada à responsabilidade ao montante 
de quinhão do legado ou da meação; 
 III - o espólio, pelos débitos tributários do "de cujus", existentes à data da abertura 
da sucessão. 
  Art. 86  - 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 fusinadas, transformadas ou incorporadas. 
  Parágrafo único -  O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de 
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja 
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão 
social, denominação, ou sob firma individual. 
  Art. 87  - Quando o adquirente de posse, domínio útil ou propriedade de bem 
imóvel já lançado for pessoa jurídica imune, vencerão antecipadamente as prestações 
vincendas relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano e às Taxas de Serviços Públicos e de 
Serviços de Pavimentação, respondendo por elas o alienante. 
  Art. 88  - A pessoa natural ou jurídica 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 alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou 
atividade tributados; 
 II - subsidiariamente ao alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar 
dentro de 6 (seis) meses, contados da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro 
ramo de comércio, indústria ou profissão. 
  Art. 89  - 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, pelos débitos tributários 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 de 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 à 
penalidade, às de caráter moratório. 
  Art. 90  - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos: 
 I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
 II - os mandatários e os propostos; 
 III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 
 

CAPÍTULO II 
LANÇAMENTO 
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  Art. 91  - O lançamento traduz o procedimento administrativo destinado a 
constituir o crédito tributário. 
  Art. 92  - A notificação de lançamento conterá: 
 I - o nome do sujeito passivo; 
 II - o valor do crédito tributário e, quando for o caso os elementos de cálculo do 
tributo; 
 III - a caracterização do tributo;  
 IV - o prazo para recolhimento do tributo. 
  Art. 93  - O lançamento do tributo independe: 
 I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 
 II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
  Art. 94  - O lançamento do tributo não implica em reconhecimento da legitimidade 
de propriedade, de domínio útil ou de posse ou da legalidade das condições do local, 
promoções, instalações, equipamentos ou obras. 
  Art. 95  - Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, poderão ser 
efetuados lançamento omitidos ou substitutivos, viciados por irregularidade ou erro de fato. 
 

CAPÍTULO III  
ARRECADAÇÃO  

 
  Art. 96  - O pagamento de tributo será efetuado, pelo contribuinte responsável ou 
terceiros, em moeda corrente, na forma e prazos fixados na legislação tributária. 
  § 1o - Será permitido o pagamento por meio de cheque, respeitadas as normas 
legais pertinentes, considerando-se extinto o débito somente com o resgate da importância pelo 
sacado. 
  § 2o - Considera-se pagamento do respectivo tributo, por parte do contribuinte, o 
recolhimento por retenção na fonte pagadora nos casos previstos em lei, e desde que o sujeito 
passivo apresente o comprovante do fato, ressalvada a responsabilidade do contribuinte quanto 
à liquidação do crédito fiscal. 
  Art. 97  - O contribuinte que optar pelo pagamento do débito em quota única 
poderá gozar de desconto de até 10%. 
  Art. 98  - 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. 99  - O pagamento de débito tributário não importa em presunção: 
 I - de pagamento das outras prestações em que se decomponha; 
 II - de pagamento de outros débitos referentes ao mesmo ou a outros tributos 
decorrentes de lançamentos de ofício, aditivos, complementares ou substitutivos. 
  Art. 100  - É facultada à Administração a cobrança em conjunto de impostos e 
taxas, observadas as disposições da legislação tributária. 
  Art. 101  - A aplicação de cominação ou penalidade não exprime a extinção da 
obrigação tributária principal ou acessória. 
  Art. 102  32 - A falta de pagamento do débito tributário nas datas dos respectivos 
vencimentos, independentemente de procedimento tributário, importará na cobrança em 
conjunto dos seguintes acréscimos: 33 

                                                           
32 Os incisos I, II e III do artigo 102 receberam uma nova redação com a Lei no 672/80, de 29 de dezembro de 1980. 
33 Incisos I, II e III do art. 102 com redação determinada pela Lei no 1.533/2000, de 29/12/2000, sendo sua redação 
original a seguinte: “I - Correção monetária do débito, mediante a aplicação do coeficiente obtido com a divisão do 
valor nominal reajustado de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN) no mês em que se efetivar o 
pagamento, pelo valor da mesma obrigação no mês seguinte aquele que o débito deveria ter sido pago. II - Multas 
nos percentuais abaixo determinados, serão aplicadas sobre o débito corrigido monetariamente: a) 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do tributo corrigido monetariamente quando o pagamento for efetuado até 30 (trinta) dias após 
o vencimento; b) 10% (dez por cento) sobre o valor do tributo corrigido monetariamente quando o pagamento for 
efetuado até 60 (sessenta) dias após o vencimento; c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo corrigido 
monetariamente quando o pagamento for efetuado depois de decorridos mais de 60 (sessenta) dias após o 
vencimento. III - Juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês imediato ao do 
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I - A atualização monetária do débito será feita, mediante a aplicação do índice 
oficial apurado no período. 
II - Multas no percentual de 0,15% por dia de atraso até o limite máximo de 20% 
sobre o valor do tributo atualizado. 
III - Juros de mora a razão de 1% ao mês devidos a partir do mês imediato ao do 
respectivo vencimento e incluindo-se o mês em que se efetivou o pagamento 
(considerando-se mês neste caso, qualquer fração igual ou superior a 15 dias) e 
calculados sobre o débito devidamente corrigido. 

  Parágrafo único -  Na existência do depósito administrativo premonitório da 
correção monetária, o acréscimo previsto no inciso III 34 deste artigo será exigido apenas sobre o 
valor da importância não coberta pelo depósito. 
  Art. 103  - O débito não recolhido no seu vencimento, respeitado o disposto no art. 
102, inciso I 35 , se constituirá em dívida ativa para efeito de cobrança judicial, desde que 
regularmente inscrito na Repartição Administrativa. 
  Art. 104  - A ação para a cobrança 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 judicial que constitua em mora o devedor; 
 IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor. 
  Art. 105  - O parcelamento do débito vencido, que somente será autorizado com 
os acréscimos previstos no artigo 102, e mediante requerimento do interessado, que implicará 
no seu reconhecimento, deverá obedecer aos seguintes critérios: 
 I - o limite máximo será de 24 (vinte e quatro) prestações, mensais e sucessivas, 
ressalvado o proveniente da Taxa de Serviços de Pavimentação, que poderá ser autorizado em 
até 48 (quarenta e oito) prestações; 
 II - nenhuma prestação poderá ter valor inferior a 5% (cinco por cento) do Valor 
Referência. 
  Parágrafo único -  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. 106  - O sujeito passivo terá direito à restituição total ou parcial das 
importâncias pagas a título de tributo, nos seguintes casos: 
 I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido 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 ou revogação da decisão condenatória. 

                                                                                                                                                                                             
respectivo vencimento e incluindo-se o mês em que se efetivou o pagamento (considerando-se mês, neste caso, 
qualquer fração igual ou superior a quinze (15) dias e calculados sobre o débito corrigido monetariamente.” 
34 O parágrafo único do art. 102 refere-se à redação original de seu inciso III, transcrita a seguir: 
 "III - Correção monetária do débito, incluído neste o valor das multas ou acréscimos, e excluído o dos juros 
moratórios, mediante a aplicação dos coeficientes de atualização aprovados pela Administração Federal." 
35 O art. 103 refere-se à redação original do inciso I do art. 102, transcrita a seguir: 
 "I - Multas de: 
 a) 10% sobre o valor do tributo, quando o pagamento for efetuado até 30 dias após o vencimento; 
 b) 20% sobre o valor do tributo, quando o pagamento for efetuado até 60 dias após o vencimento; 
 c) 30% sobre o valor do tributo, quando o pagamento for efetuado depois de decorridos mais de 60 dias do 
vencimento." 
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  Art. 107  - 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. 108  - A restituição do tributo que, por sua natureza, comporte transferência 
do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a 
recebê-la. 
  Art. 109  - A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à devolução, na mesma 
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias que tiverem sido recolhidas, salvo 
as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. 
  § 1o - A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado 
de decisão definitiva que a determinar. 
  § 2o - Não será aplicada a correção monetária relativamente à importância 
restituída. 
  Art. 110  - O despacho em pedido de restituição deverá ser efetivado dentro do 
prazo de um ano, contado da data do requerimento a que se refere o artigo 107. 
  Art. 111  - A autoridade administrativa poderá determinar que a restituição se 
processe através de compensação com crédito tributário do sujeito passivo. 
  Art. 112  - O direito de pleitear 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 106, da data da extinção do crédito 
tributário; 
 II - na hipótese do inciso III do artigo 106, da data em que se tornar definitiva a 
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado ou 
revogado a decisão condenatória. 
  Parágrafo único -  A responsabilidade será pessoal do agente, na hipótese de 
infração que decorra direta e exclusivamente de dolo específico. 
 

CAPÍTULO V 
INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
  Art. 113  - Constitui infração fiscal toda ação ou omissão que importe em 
inobservância, por parte do contribuinte, responsável ou terceiro, das normas estabelecidas na 
lei tributária. 
  Parágrafo único -  A responsabilidade por infrações da legislação tributária, salvo 
exceções, independe da intenção do agente, ou de terceiro, e da efetividade, natureza e 
extensão das conseqüências do ato. 
  Art. 114  - Respondem pela infração, em conjunto ou isoladamente, as pessoas 
que, de qualquer forma, concorram para a sua prática ou dela se beneficiam. 
  Art. 115  - O contribuinte, o responsável, ou demais pessoas envolvidas em 
infrações, poderão apresentar denúncia espontânea de infração da obrigação acessória, ficando 
excluída a respectiva penalidade, desde 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 montante do tributo 
dependa de apuração. 
  § 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
procedimento tributário, da lavratura do termo da infração, ou do termo de apreensão de bens 
móveis. 
  § 2o - A apresentação de documentos obrigatórios à Administração não importa 
em denúncia espontânea, para os fins do disposto neste artigo. 
  Art. 116  - A lei tributária que impõe infração ou comina penalidade aplica-se a 
fatos anteriores à sua vigência, em relação a ato não definitivamente julgado, quando: 
 I - exclua a definição do fato como infração; 
 II - comine penalidade menos severa que a anteriormente prevista para o fato. 
 

CAPÍTULO VI 
IMUNIDADE E ISENÇÕES 
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  Art. 117  - Considera-se imunidade condicionada a exclusão de competência 
tributária, suscetível de prova quanto ao atendimento dos requisitos constitucionais. 
  Art. 118  - A imunidade condicionada será reconhecida mediante requerimento, 
comprovada a condição da pessoa, de seu patrimônio ou serviços. 
  Art. 119  - Tratando-se de partido político ou de instituição de educação ou de 
assistência social, o reconhecimento da imunidade dependerá de prova de que a entidade: 
 I - não distribui, direta ou indiretamente, qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; 
 II - aplica integralmente, no País, os seus recursos, na manutenção dos seus 
objetivos institucionais; 
 III - mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
  Art. 120  - A imunidade não exclui o cumprimento das obrigações acessórias 
previstas na legislação tributária, salvo as de ter livros fiscais e de emitir documentos fiscais, 
sujeitando-se a sua desobediência à aplicação de cominações ou penalidades. 
  Parágrafo único -  O disposto neste artigo abrange também a prática do ato, 
previsto em lei, assecuratório de cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 
  Art. 121  - A concessão de isenções apoiar-se-á sempre em fortes razões de 
ordem pública 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. 122  - A isenção não desobriga o sujeito passivo do cumprimento das 
obrigações acessórias. 
  Art. 123  - A documentação do primeiro pedido de reconhecimento de imunidade 
ou de isenção poderá servir para os exercícios fiscais subseqüentes, devendo o contribuinte, no 
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. 124  - O procedimento tributário 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, contra lançamento ou ato administrativo 
dele decorrente. 
  Art. 125  - Verificando-se infração de dispositivo da legislação tributária, que 
importe ou não em evasão fiscal, lavrar-se-á auto de infração. 
  Art. 126  - O auto de infração será lavrado por autoridade administrativa 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 dispositivo legal infringido que 
defina 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 de seu cargo ou função;
 VII - a assinatura do autuado ou infrator, ou a menção da circunstância de que o 
mesmo não pôde 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 suficientes para a determinação da infração e a identificação da 
pessoa do infrator. 
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  Art. 127  - O processamento do auto terá um curso histórico e informativo, com as 
folhas numeradas e rubricadas, e os documentos, informações e pareceres. 
  Art. 128  - 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 datada 
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 do seu 
domicílio; 
 III - por publicação, no órgão oficial do Município, na sua íntegra ou de forma 
resumida, quando improfícuos os meios previstos nos incisos anteriores. 
  Art. 129  - 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 de 50% (cinqüenta 
por cento). 
  Art. 130  - Poderão ser apreendidos bens móveis, inclusive mercadorias, 
existentes em poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova de infração da 
legislação tributária. 
  Parágrafo único -  A apreensão pode compreender livros ou documentos, quando 
constituam prova de fraude, simulação, adulteração ou falsificação. 
  Art. 131  - 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 ficaram depositados, e o nome do depositário, se for o caso, além dos 
demais elementos indispensáveis à 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 do artigo 128. 
  Art. 132  - A restituição dos documentos e bens apreendidos será feita mediante 
recibo, na forma regulamentar. 
  Art. 133  - 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 
juntando os documentos comprobatórios das razões apresentadas. 
  § 1o - A impugnação da exigência fiscal mencionará: 
  1) a autoridade julgadora a quem é dirigida; 
  2) a qualificação do interessado e o endereço para a intimação; 
  3) os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; 
  4) as diligências que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, desde que 
justificadas as suas razões; 
  5) o objetivo visado. 
  § 2o - A impugnação terá efeito suspensivo da cobrança e instaurará a fase 
contraditória do procedimento. 
  Art. 134  - A autoridade administrativa determinará, de ofício ou a requerimento do 
sujeito passivo, a realização de diligências quando as entender necessárias, fixando-lhes prazo, 
e indeferirá as que considerar prescindíveis, impraticáveis ou protelatórias. 
  Parágrafo único -  Se da diligência resultar oneração para o sujeito passivo, 
relativa ao valor impugnado, será reaberto o prazo para oferecimento de nova impugnação ou 
aditamento da primeira. 
  Art. 135  - Preparado o processo para decisão, a autoridade administrativa 
proferirá despacho no prazo máximo de 30 (trinta) dias, resolvendo todas as questões debatidas 
e pronunciando-se sobre a procedência ou improcedência da impugnação. 
  Parágrafo único -  O impugnador será notificado do despacho mediante 
assinatura no próprio processo ou pelas formas previstas nos incisos II e III do artigo 128. 
  Art. 136  - 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 
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multas, exceto a moratória, será reduzido de 25% (vinte e cinco por cento) e o procedimento 
tributário arquivado. 
 

CAPÍTULO II 
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

 
  Art. 137  36 - Do despacho da autoridade administrativa de primeira instância, que 
deverá ser prolatado no prazo de trinta dias, caberá recurso voluntário para a instância 
administrativa superior. 
  Parágrafo único -  Terá o recurso efeito suspensivo e deverá ser interposto, em 
razões por escrito, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de primeira 
instância. 
  Art. 138  - Quando o despacho da autoridade administrativa exonerar o sujeito 
passivo, ou autuado, do pagamento do tributo ou de multa de valor originário superior a 25% 
(vinte e cinco por cento) do Valor de Referência, seu prolator recorrerá de ofício, mediante 
declaração de próprio despacho. 
  Art. 139  - A decisão da instância administrativa superior será proferida no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento do processo, aplicado o 
disposto no parágrafo único do art. 135. 
  Art. 140  - A instância administrativa superior será constituída na forma que a lei 
determinar. 
  Art. 141  37 - Da decisão da instância administrativa superior caberá pedido de 
reconsideração ao Prefeito, no prazo de dez dias, sem efeito suspensivo. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
  Art. 142  - São definitivas as decisões de qualquer instância, uma vez esgotado o 
prazo legal para interposição de recurso, salvo se sujeitas a recursos de ofício. 
  Parágrafo único -  É vedado pedido de reconsideração de qualquer despacho ou 
decisão. 
  Art. 143  - Nenhum auto de infração será arquivado, nem cancelada multa fiscal, 
sem despacho da autoridade administrativa. 
  Art. 144  - Na hipótese da impugnação ser julgada improcedente, os tributos e 
penalidades impugnados ficam sujeitos a multa, juros de mora e correção monetária, a partir da 
data dos respectivos vencimentos. 
  § 1o - O sujeito passivo, ou o autuado, poderá evitar, no todo ou em parte, a 
aplicação dos acréscimos na forma deste artigo, desde que efetue o pagamento do débito e da 
multa exigidos, ou o depósito premonitório da correção monetária. 
  § 2o - Julgada procedente a impugnação, serão restituídas ao sujeito passivo ou 
autuado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do despacho da decisão, as importâncias 
referidas no parágrafo anterior. 
 

TÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
CAPÍTULO I 

FISCALIZAÇÃO 
 

  Art. 145  - Compete à Administração Fazendária Municipal, pelos seus órgãos 
especializados, a fiscalização do cumprimento das normas da legislação tributária. 
  Art. 146  - A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas sujeitas a 
obrigação tributária, inclusive nos casos de imunidade e isenção. 
  Art. 147  - A autoridade administrativa terá ampla faculdade de fiscalização, 
podendo especialmente: 

                                                           
36 Caput e parágrafo único do artigo 137 com redação determinada pela Lei no 645/79, de 24 de dezembro de 1979. 
37 O artigo 141 foi modificado pela Lei no 645/79, de 24 de dezembro de 1979. 
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 I - exigir do sujeito passivo a exibição de livros comerciais e fiscais e documentos 
em geral, bem como solicitar seu comparecimento à repartição competente, para prestar 
informações ou declarações; 
 II - apreender livros e documentos fiscais, nas condições e forma regulamentares. 
  Art. 148  - A escrita fiscal ou mercantil, com omissão de formalidades legais ou 
intuito de fraude fiscal, será desclassificada, facultada à Administração o arbitramento dos 
diversos valores. 
  Art. 149  - O exame de livros, arquivos, documentos, papéis e 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 lançamento do tributo, ou da 
penalidade, ainda que já lançado e pago. 
  Art. 150  - 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 do ofício; 
 II - os bancos, 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 que a lei designe, em razão de seu 
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 
  Parágrafo único -  A obrigação prevista neste artigo 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. 151  - Independentemente do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, para quaisquer fins, por parte de prepostos da Fazenda Municipal, de qualquer 
informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômico-financeira e sobre a natureza 
e o estado dos negócios ou atividades das pessoas sujeitas à fiscalização. 
  § 1o - Excetuam-se do disposto neste artigo unicamente as requisições da 
Câmara Municipal e da autoridade judiciária, e os casos de prestação mútua de assistência para 
fiscalização de tributos e permuta de informações entre os diversos órgãos do Município, e entre 
a União, Estado e outros Municípios. 
  § 2o - A divulgação das informações obtidas no exame de contas e documentos, 
constitui falta grave, sujeita a penalidade da legislação pertinente. 
  Art. 152  -  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 à efetivação de 
medidas previstas na legislação tributária. 
 

CAPÍTULO II 
CONSULTA 

 
  Art. 153  - Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta 
sobre interpretação e aplicação da legislação tributária, desde que feita antes da ação fiscal e 
em obediência de normas estabelecidas. 
  Art. 154  - A consulta será dirigida à autoridade 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. 155  - Nenhum procedimento fiscal será promovido contra o sujeito passivo, 
em relação à espécie consultada, durante a tramitação da consulta. 
  Parágrafo único -  Os efeitos previstos neste artigo não se produzirão em relação 
às consultas 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. 
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  Art. 156  - Na hipótese de mudança da orientação fiscal, a nova orientação 
atingirá a todos os casos, ressalvado o direito daqueles que anteriormente procederem de 
acordo com a orientação vigente até a data da modificativa. 
  Art. 157  - A autoridade administrativa dará solução à consulta no prazo de 90 
(noventa) dias. 
  Parágrafo único -  Do despacho proferido em processo de consulta não caberá 
recurso nem pedido de reconsideração. 
  Art. 158  - Homologada a solução da consulta, o consulente será notificado para 
no prazo de 30 dias dar cumprimento à eventual obrigação tributária, principal ou acessória, sem 
prejuízo da aplicação de cominações ou penalidades. 
  Parágrafo único -  O consulente poderá evitar, no todo ou em parte, a oneração 
do eventual débito, por multa, juros de mora e correção monetária, efetuando o seu pagamento, 
ou depósito premonitório de correção monetária, importâncias que, se indevidas, serão 
restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do consulente. 
  Art. 159  - A resposta à consulta será vinculante para a Administração, salvo se 
obtida mediante elementos inexatos fornecidos pelo consulente. 
 

CAPÍTULO III 
CERTIDÃO NEGATIVA 

 
  Art. 160  - A pedido do contribuinte será fornecida certidão negativa dos tributos 
municipais, nos termos do requerido. 
  Art. 161  - Terá os mesmos efeitos da certidão negativa a que ressalvar a 
existência de créditos não vencidos, sujeitos a reclamação ou recursos com efeito suspensivo, 
ou em curso de cobrança executiva com efetivação de penhora, ou cuja exigibilidade esteja 
suspensa. 
  Art. 162  - A certidão negativa fornecida não exclui o direito de a Fazenda 
Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados. 
  Art. 163  - Para fins de licenciamento de projetos, concessão de serviço público, 
apresentação de proposta em licitação ou liberação de créditos, será exigida do interessado 
certidão negativa. 
 

DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

 
  Art. 164  -Todos os atos relativos a matéria fiscal serão praticados dentro dos 
prazos fixados na legislação tributária. 
  § 1o - Os prazos serão contínuos, excluído, no seu cômputo, o dia do início e 
incluído o do vencimento. 
  § 2o - 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. 165  - Considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: 
 I - em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano: 
   a) o endereço fornecido pelo contribuinte, ou responsável no caso de terreno; 
   b) o lugar da situação do bem imóvel objeto de lançamento ou o domicílio do 
contribuinte ou responsável no caso de prédio. 
 II - em relação ao Imposto Sobre Serviços: 
   a) o local do estabelecimento prestador ou, na sua falta, o do domicílio do 
prestador; 
   b) o local onde forem executados as obras ou serviços de construção civil; 
 III - em relação às pessoas jurídicas de direito público, o local de qualquer de suas 
repartições no território do Município. 
  § 1o - O disposto no inciso I aplica-se às taxas de serviços públicos e de serviços 
de pavimentação. 
  § 2o - Às demais taxas será aplicado, conforme o caso, o disposto no inciso I ou 
no inciso II. 
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  Art. 166  - Consideram-se integradas à presente lei as tabelas que a acompanham 
38. 
  Art. 167  - Fica instituído o Valor de Referência, (Lei no 6.205, de 29 de abril de 
1975) que é a representação em cruzeiro de um determinado valor, para servir de parâmetro ou 
elemento indicativo de cálculo de tributos e penalidades, como estabelecidos na presente lei 39. 
  § 1o - Fica baixado em Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) o Valor de Referência para 
o exercício de 1977. 
  § 2o - O Valor de Referência será corrigido anualmente de acordo com decretos 
baixados pelo Poder Executivo. 
  Art. 168  40 - As notificações e as intimações dos atos processuais serão feitas, 
resumidamente, através de publicações afixadas no local de costume; assim também os editais 
de que cogita a presente lei. 
  Art. 169  41 - Enquanto não extinto o direito da Fazenda Municipal, poderão ser 
efetuados lançamentos omitidos ou complementares, estes últimos somente quando 
decorrentes de erro. 
  Parágrafo único -  Se já houver pagamento, ainda que de uma só prestação, não 
se procederá ao lançamento complementar na hipótese de erro exclusivo de direito, devendo o 
lançador ressarcir o prejuízo da Fazenda Municipal, se o erro for inescusável. 
  Art. 170  42 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor em 
1o de janeiro de 1977. 
   
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 29 de dezembro de 1976. 
 
 
 

Leopoldo de Albuquerque Salgado    
Prefeito  Municipal 

 
 

Hamurabi de Souza Oliveira 
Secretário de Administração 

                                                           
38 Com exceção do Anexo III, as demais tabelas foram derrogadas pela Lei 1.282/95, de 29 de dezembro de 1995. 
39 A Lei no 1.282/95, de 29 de dezembro de 1995, instituiu a Unidade Fiscal Municipal - UFM. 
40 Art. 168 com redação determinada pela Lei no 645/79, de 24 de dezembro de 1979. 
41 O art. 169 foi acrescentado pela Lei no 645/79, de 24 de dezembro de 1979. 
42 O art. 170 foi acrescentado pela Lei no 645/79, de 24 de dezembro de 1979. 
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    
 
 

ANEXO I -  Alíquotas do ISS 
 (Derrogado pela Lei n o 888/87, e esta pelo art. 4 o da Lei n o 1.282/95 - tabela já 

incorporada ao texto do art. 31 do Código) 
 
ANEXO II - Taxa de Licença para Localização e Funci onamento 
 (Derrogado pelo art. 5 o, I, da Lei n o 1.282/95) 
 
ANEXO III - Taxa de Licença para Funcionamento de E stabelecimentos em horário 

especial (Transcrita abaixo) 
 
ANEXO IV - Taxa de Licença para o Exercício do Comé rcio Eventual ou Ambulante 
 (Derrogado pelo art. 5 o, V, da Lei n o 1.282/95) 
 
ANEXO V - Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em  Vias e Logradouros Públicos 
 (Derrogado pelo art. 5 o, IV, da Lei n o 1.282/95) 
 
ANEXO VI - Taxa de Licença para Abate de Gado 
 (V. art. 6 o, II, "d", da Lei n o 1.282/95) 
 
ANEXO VII - Taxa de Licença para Publicidade 
 (Derrogado pelo art. 5 o, II, da Lei n o 1.282/95) 
 
ANEXO VIII - Taxa de Licença para Execução de Obras  
 (V. art. 5 o, III, da Lei n o 1.282/95) 
 
ANEXO IX - Taxa de Coleta de Lixo 
 (Derrogado pelo art. 8 o, tabela C, da Lei n o 1.282/95) 

 
    
    

ANEXO IIIANEXO IIIANEXO IIIANEXO III    ----    Taxa de Licença para FuncionamentoTaxa de Licença para FuncionamentoTaxa de Licença para FuncionamentoTaxa de Licença para Funcionamento    
de Estabelecimentos em Horário Especialde Estabelecimentos em Horário Especialde Estabelecimentos em Horário Especialde Estabelecimentos em Horário Especial    

 
               % s/ Valor Referência 
 1. PARA A PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO: 

  I - Até às 22:00 horas: 
   a) por dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 
   b) por mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 
   b) por ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 

  II - Além das 22:00 horas: 
   a) por dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 
   b) por mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,0 
   b) por ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 
 
 2. PARA A ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO: 

   a) por dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 
   b) por mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 
   b) por ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10,0 
 
 NOTA:  A execução do Anexo III ficará a critério do Prefeito. 
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LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR AOLEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR AOLEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR AOLEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR AO    
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPALCÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPALCÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPALCÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL    

    
    

LLLLeieieiei    nnnnoooo     634/79634/79634/79634/79    
 
 

 DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE 
 SERVIÇO DE CADASTRO NA DIVISÃO DE FAZENDA 
 
 
  O Prefeito Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, faz saber que o 
Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  - Fica criado na Divisão de Fazenda o Serviço de Cadastro. 
 
  Art. 2º  - Fica de inteira responsabilidade do Serviço de Cadastro, sob a 
supervisão e orientação do Projeto CIATA, o trabalho de cadastragem dos impostos, taxas e 
tarifas cobradas pelo Município, bem como da inscrição e controle da dívida ativa. 
 
  Art. 3º  - Ficam lotados no novo órgão sob a classificação de Revisor de Cadastro 
e Datilógrafo-arquivista os servidores especializados designados ou contratados para o trabalho 
de implantação e manutenção do Projeto CIATA no Município, incumbindo-lhes de assimilar a 
metodologia aplicada e participarem efetivamente da revisão dos boletins de cadastros e suas 
renovações na continuidade do projeto nos anos subseqüentes. 
 
  Art. 4º  - O quadro funcional do Serviço de Cadastro obedecerá a seguinte 
constituição: 
  I - Revisor de Cadastro . . . . . . . .  5 
  II - Datilógrafo-arquivista  . . . . . .  1 
 
  Art. 5º  - A retribuição financeira para os revisores de cadastro será de Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais e a do datilógrafo-arquivista de Cr$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos cruzeiros) mensais, sendo que o recurso orçamentário será da verba de pessoal. 
 
  Art. 6º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário. 
 
  Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencerem, que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
   Caxambu-MG, 10 de abril de 1979. 
 
 
 

Leopoldo de Albuquerque Salgado 
Prefeito  Municipal 

 
 

Hamurabi de Souza Oliveira 
Secretário de Administração 
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LLLLeieieiei    nºnºnºnº    635/79635/79635/79635/79    
 
 

 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL 
 DO PROJETO CIATA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O Prefeito Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, faz saber que o 
Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  - Fica criada no Município a Coordenação Municipal do Projeto CIATA - 
Convênio de Incentivos ao Aperfeiçoamento Técnico Administrativo aos Municípios. 
 
  Art. 2º  - A Coordenação subordina-se diretamente à Divisão de Fazenda. 
 
  Ar. 3º  - A função prevista no anexo I desta lei denomina-se Coordenador Municipal, 
podendo o cargo ser exercido por funcionário do quadro de pessoal da Prefeitura ou por contrato 
de pessoal estranho ao referido quadro. 
 
  Art. 4º  - Fica criada uma gratificação de função para o ocupante do cargo de 
Coordenador Municipal na forma prevista no Anexo I desta lei. 
 
  Art. 5º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 
contrário. 
 
  Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
   Caxambu-MG, em 10 de abril de 1979. 
 
 
 

Leopoldo de Albuquerque Salgado 
Prefeito  Municipal 

 
 

Hamurabi de Souza Oliveira 
Secretário de Administração 
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LLLLeieieiei    nnnnº 647/79º 647/79º 647/79º 647/79    43434343    
 
 

 INSTITUI A  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,  REGULA  O 
 RESPECTIVO PROCEDIMENTO, A COBRANÇA E DÁ 
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, por seus representantes decretou, e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  -  A contribuição de melhoria será cobrada pelo Município, a fim de fazer 
face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a 
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado, especialmente nos seguintes casos: 
 I - Abertura ou alargamento de ruas, parques, campos de esportes, vias e 
logradouros públicos, inclusive estradas, pontes, túneis e viadutos; 
 II - Nivelamento, retificações, pavimentação 44, impermeabilização ou iluminação 
de vias ou logradouros públicos, bem como a instalação de esgotos pluviais ou sanitários; 
 III - Proteção contra inundação, saneamento em geral, drenagem, retificações e 
regularização de cursos d'água; 
 IV - Canalização de água; 
 V - Aterros e obras de embelezamento em geral, inclusive desapropriação para 
desenvolvimento paisagístico. 
  Art. 2º  - Para cobrança da contribuição de melhoria a repartição competente 
deverá: 
 I - Publicar previamente os seguintes elementos: 
   a) memorial descrito do projeto; 
   b) orçamento do custo da obra; 
   c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição; 
   d) delimitação da zona beneficiada; 
   e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a 
zona ou para cada das áreas diferenciadas, nela contidas. 
 II - Fixar o prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos 
interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. 
  § 1o - Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser 
notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos 
elementos que integram o respectivo cálculo. 
  § 2o - Caberá ao contribuinte o ônus da prova quando impugnar quaisquer dos 
elementos a que se refere o no I deste artigo. 
  Art. 3º  - Responde pelo pagamento da Contribuição de Melhoria o proprietário do 
imóvel ao tempo do respectivo lançamento, transmitindo-se a responsabilidade ao adquirente, 
ou sucessores, a qualquer título. 
  § 1o - No caso de enfiteuse, responde pela contribuição o enfiteuta. 
  § 2o - Os bens indivisos serão considerados como de um só proprietário e aquele 
que figurar no lançamento terá o direito de exigir dos condôminos as parcelas que lhe couberem. 
  Art. 4 o - As obras ou melhorias, que justifiquem a cobrança da contribuição, 
enquadrar-se-ão em dois programas: 
 I - Ordinário, quando referentes a obras preferenciais e de iniciativa da própria 
administração; 
 II - Extraordinário, quando referente a obras de menor interesse geral solicitada 
por, pelo menos, dois terços dos proprietários interessados. 
  Art. 5º  - No custo de obras serão computadas as despesas de estudo e 
administração, desapropriação e operações de financiamento sobre o capital empregado. 

                                                           
43 Contribuição de Melhoria, incidência: V. art. 143 da Lei Orgânica Municipal. 
44 A Lei no 711/82 instituiu o Sistema Comunitário de Pavimentação de Vias Públicas, admitindo a sua aplicação em 
substituição à Contribuição de Melhoria. 
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  Art. 6º  - A distribuição gradual da Contribuição de Melhoria entre os contribuintes 
será feita proporcionalmente aos valores venais dos terrenos presumivelmente beneficiados. 
  Art. 7º  - Para o cálculo necessário à verificação da responsabilidade dos 
contribuintes, serão também computadas quaisquer áreas marginais. 
  Parágrafo único -  A dedução de superfícies ocupadas por bens de uso comum e 
situadas dentro das propriedades tributadas somente será autorizada, se o domínio dessas 
áreas houver sido legalmente transferido à União, ao Estado e ao Município. 
  Art. 8º  - No cálculo da Contribuição de Melhoria deverão ser individualmente 
considerados os imóveis constantes do loteamento aprovado ou fisicamente divididos em 
caráter definitivo. 
  Art. 9º  - Para efeito de cálculo e lançamento da Contribuição de Melhoria 
considerar-se-ão como uma só propriedade as áreas contíguas, de um mesmo proprietário, 
ainda que provenientes de títulos diversos. 
  Art. 10  - Em se tratando de vila edificada no interior do quarteirão, a Contribuição 
de Melhoria corresponde à área pavimentada fronteira à entrada da vila e será cobrada de cada 
proprietário proporcionalmente ao terreno ou fração ideal de terreno de cada um. 
  Parágrafo único -  A área reservada a via ou logradouro interno, de serventia 
comum, será pavimentada integralmente por conta dos proprietários. 
  Art. 11  - No caso de parcelamento de imóvel já lançado, poderá o lançamento, 
mediante requerimento do interessado, ser desdobrado em tantos outros quantos forem os 
imóveis em que efetivamente se subdividir o primitivo. 
  Parágrafo único -  Para os novos lançamentos previstos neste artigo, será a 
quota relativa à propriedade primitiva distribuída de forma que a soma dessas novas quotas 
corresponda à quota global anterior. 
  Art. 12  - As obras a que se refere o número II do artigo 4o, quando julgadas do 
interesse público, só poderão ser iniciadas após ter sido feita pelos interessados a caução 
fixada. 
  § 1o - A importância da caução não poderá ser superior a 2/3 (dois terços) do 
orçamento total previsto para a obra. 
  § 2o - O órgão fazendário promoverá, a seguir, a organização do respectivo rol de 
contribuintes, em que mencionará, também, a caução que couber a cada interessado. 
  Art. 13  - Completadas as diligências de que trata o artigo anterior, expedir-se-á 
edital, convocando os interessados para, no prazo de 30 (trinta) dias, examinarem o projeto, as 
especificações, o orçamento, as contribuições e as cauções arbitrárias. 
  § 1o - Os interessados, dentro do prazo previsto neste artigo, deverão manifestar-
se sobre se concordarão ou não com o orçamento, as contribuições e a caução, apontando as 
dúvidas e enganos a serem sanados. 
  § 2o - As cauções não vencerão juros e deverão ser prestadas dentro de prazo 
não superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do vencimento do prazo fixado no edital de 
que trata este artigo. 
  § 3o - Não sendo prestadas, totalmente, as cauções, no prazo de que trata o § 2o 
a obra solicitada não terá início, devolvendo-se as cauções depositadas. 
  § 4o - Em sendo prestadas as cauções individuais e achando-se solucionadas as 
reclamações feitas, as obras serão executadas, procedendo-se daí em diante na conformidade 
dos dispositivos relativos a execução de obras do plano ordinário. 
  § 5o - Assim que as arrecadações individuais e contribuições atingirem a quantia 
que, somada à das cauções prestadas, perfizer o total do débito de cada contribuinte, transferir-
se-ão as cauções à receita respectiva, anotando-se, no lançamento da contribuição, a liquidação 
total do débito. 
  Art. 14  - Ainda dentro do prazo de 30 (trinta) dias, referido no artigo anterior, 
poderá o proprietário reclamar contra a importância lançada. 
  § 1o - A reclamação será dirigida ao Prefeito, que decidirá em única e última 
instância administrativa. 
  § 2o - A não oposição tempestiva do contribuinte implicará concordância irrestrita. 
  § 3o - A execução das obras somente terá início após o julgamento de todas as 
reclamações. 
  Art. 15  - A Contribuição de Melhoria será paga: 
 I - de uma só vez, quando igual ou inferior ao duplo do valor-referência municipal; 
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 II - em duas prestações, quando maior que o duplo e igual ou inferior ao quádruplo 
do valor-referência municipal; 
 III - em até quarenta e oito prestações mensais, conforme dispuser o edital de cada 
obra programada, quando superior ao quádruplo do valor-referência municipal. 
  § 1o - Na hipótese do inciso III, serão as prestações corrigidas monetariamente, 
de acordo com os índices aplicáveis na correção de débitos fiscais. 
  § 2o - Se o pagamento, ainda no caso do item III, for efetuado de uma só vez, não 
haverá incidência da correção monetária. 
  § 3o - Ainda na hipótese do inciso III, se houver um único pagamento de saldo 
devedor, será este corrigido monetariamente na data do respectivo pagamento. 
  Art. 16  - Quando a obra for entregue gradativamente ao público, a Contribuição 
de Melhoria, a juízo da administração, poderá ser cobrada proporcionalmente ao custo das 
partes concluídas. 
  Art. 17  - Iniciada que seja a execução de qualquer obra ou melhoramento sujeito 
à Contribuição de Melhoria, o órgão fazendário será cientificado a fim de, em certidão negativa 
que vier a ser expedida, fazer constar o ônus fiscal correspondente aos imóveis respectivos. 
  Art. 18  - Os débitos em atraso sofrerão a incidência de correção monetária, 
segundo os índices aplicáveis na correção dos débitos fiscais, mais juros moratórios de 12% 
(doze por cento) ao ano. 
  Art. 19  - Após o vencimento de três prestações consecutivas, poderá o respectivo 
total ser inscrito na Dívida Ativa, sujeitando-se à execução judicial, sem prejuízo da 
responsabilidade pelo pagamento das prestações restantes. 
  Art. 20  - O disposto nesta lei não impede a execução de obras mediante rateio 
das despesas, efetuado espontaneamente pelos interessados, hipótese em que não será 
cobrada a Contribuição de Melhoria. 
  Art. 21  - A publicação de editais e de quaisquer atos de comunicação, tais como 
notificações e intimações, estas sempre em resumo, far-se-á no local de costume. 
  Art. 22  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
  
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 24 de dezembro de 1979 
 
 

Francisco de Assis Castilho Moreira   Genilda 
Peterle Rezende 

      Prefeito Municipal                     Secretária de Administração 
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LLLLeieieiei    nº 650/80nº 650/80nº 650/80nº 650/80    
 
 

 CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 
 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, por seus representantes decretou, e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  -  Fica criado o Conselho Municipal de Contribuintes, a quem compete, 
ressalvada a hipótese de pedido de reconsideração ao Prefeito, julgar, em última instância 
administrativa fiscal, em grau de recurso, as reclamações de contribuintes de tributos 
municipais. 
  Art. 2º  - Será o Conselho integrado de três membros efetivos e três suplentes, 
designados genericamente conselheiros, nomeados pelo Prefeito dentre cidadãos de notória 
idoneidade. 
  § 1o - É de dois anos a duração do mandato dos conselheiros, iniciando-se em 01 
de janeiro de um ano e terminando em 31 de dezembro do ano seguinte. 
  § 2o - Qualquer conselheiro poderá ser reconduzido. 
  § 3o - Poderá o Prefeito exonerar, livremente, qualquer membro do Conselho. 
  § 4o - Considerado serviço público relevante, não será remunerado o trabalho do 
conselheiro. 
  Art. 3º  - Julgará o Conselho com os votos, pelo menos, de dois de seus 
membros. 
  Parágrafo único -  Compete ao conselheiro mais idoso designar o suplente, nos 
casos de licença, ausência ou impedimento de qualquer membro efetivo. 
  Art. 4 o - Cada processo terá um relator, indicado mediante distribuição. 
  Art. 5º  - O recurso, sempre através de petição por escrito com entrada no 
Protocolo Geral da Prefeitura, deverá constar: 
 I - o nome e a qualificação do recorrente; 
 II - a exposição dos fatos; 
 III - os fundamentos de fato e de direito; 
 IV - o pedido de nova decisão. 
  § 1o - Fixará o relator ou o Conselho, quando julgar necessário, prazo razoável 
para serem prestados esclarecimentos. 
  § 2o - O descumprimento, no prazo assinado, implicará: 
   a) o imediato arquivamento do recurso, considerado não provido, se a omissão 
for do recorrente; 
   b) cometimento de falta grave, quando de funcionário municipal, hipótese em 
que o fato será comunicado ao Prefeito. 
  Art. 6º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 12 de março de 1980. 
 
 

Francisco de Assis Castilho Moreira   Genilda 
Peterle Rezende 

       Prefeito Municipal               Secretária de Administração 
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LLLLeieieiei    nº 657/80nº 657/80nº 657/80nº 657/80    
 
 

 DISPÕE SOBRE ALÍQUOTA DO ISSQN EM RELAÇÃO 
 A CINEMAS NAS CONDIÇÕES QUE MENCIONA 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  -  A partir de 01 de abril de 1980, será de 5% (cinco por cento) 45 a alíquota 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza em relação a cinemas. 
  Parágrafo único -  A base de cálculo é o movimento econômico (preço dos 
serviços), e os recolhimentos serão feitos até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, 
relativamente ao movimento do mês anterior. 
 
  Art. 2º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 30 de abril de 1980. 
 
 

Francisco de Assis Castilho Moreira   Genilda 
Peterle Rezende 

      Prefeito Municipal                        Secretária de Administração 

                                                           
45 Esta alíquota foi incorporada pelas leis no 888/87, de 30/12/87, e no 1.282/95, de 29/12/95, que redefiniram a tabela 
de incidências do ISS. 
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LLLLeieieiei    nºnºnºnº    672/80672/80672/80672/80  
 

 ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI No 585, 
 DE 29/12/76, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus representantes 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  -  (Altera o art. 15 do Código Tributário: alteração já efetuada)  
 
  Art. 2º  -  (Altera o art. 102 do Código Tributário: alteração já efetuada) 
 
  Art. 3º  - Para o exercício de 1981, poderá o Executivo estabelecer os preços básicos 
de metro quadrado de terreno e construção, considerando: 
 I  - Quanto aos terrenos: forma, declividade, localização e taxa de aproveitamento; 
 II  - Quanto às construções: tipo, estado de conservação, finalidade e localização. 
  Parágrafo único - Na fixação de critérios, poderá o Executivo valer-se no disposto 
nos artigos 12, 13 e 14 do Código Tributário Municipal, podendo ainda fixar zonas de tributação. 
 
  Art. 4º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencerem, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
   Caxambu-MG, 29 de dezembro de 1980. 
 
 
 

Francisco de Assis Castilho Moreira 
Prefeito Municipal 

 
 

Genilda Peterle Resende 
Secretária de Administração 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

57 

LLLLeieieiei    nº 677/81nº 677/81nº 677/81nº 677/81    
 
 

 DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
 QUALQUER NATUREZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, por seus representantes decretou, e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  -  Ficam incorporados à legislação municipal o Decreto-lei federal no 406, 
de 31 de dezembro de 1968 e demais textos de lei federal pertinentes ao Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 
 
  Art. 2º  - Poderá o Poder Executivo, levando em consideração a natureza da 
atividade, determinar quanto ao ISSQN a obrigatoriedade de: 
 I - nota fiscal de prestação de serviços, cujos talonários somente poderão ser 
impressos com prévia autorização da Prefeitura, usado sempre carbono de face dupla; 
 II - manutenção de escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados, 
ainda que não tributáveis; 
 III - adoção de fichas, relações e quaisquer elementos ou dados úteis e adequados 
à apuração de atos e fatos relacionados ao tributo. 
  § 1o - Para o fim previsto no inciso III, poderá a Prefeitura valer-se de 
documentos, livros e quaisquer outros dados ou elementos informativos do contribuinte, ainda 
que utilizados por exigência da União ou do Estado para outros tributos, ou para fins de 
cumprimento de legislação trabalhista ou previdenciária. 
  § 2o - As exigências contidas nos incisos deste artigo e § 1o, inclusive os modelos 
necessários, serão objeto de decreto do Executivo. 
 
  Art. 3º  - Em sua ação fiscalizadora, poderão os servidores municipais: 
 I - lavrar autos e ocorrências; 
 II - executar inspeção de livros, papéis, documentos e locais, exigindo, dentro de 
um prazo nunca inferior a vinte e quatro horas, informações por escrito. 
 
  Art. 4 o - Os livros, documentos e papéis do contribuinte deverão permanecer em 
poder do mesmo, à disposição do Fisco, sendo vedada a guarda por terceiros, inclusive 
profissionais de contabilidade. 
 
  Art. 5º  - A arrecadação do ISSQN será feita nos prazos regulamentares. 
 
  Art. 6º  - O descumprimento da obrigação fiscal, não previsto expressamente no 
artigo 59 do Código Tributário do Município, relacionado ao ISSQN será punido com multa de 
importância igual a 30% (trinta por cento) do valor referência do Município. 
 
  Art. 7º  - O descumprimento de qualquer obrigação fiscal, principal ou acessória, 
não se satisfaz com a aplicação de penalidade, sendo lícito à Fazenda exigir o respectivo 
cumprimento ou atuar, na forma da lei, para obtê-lo. 
 
  Art. 8º  - Qualquer multa será aplicada em dobro, no caso de reincidência genérica 
ou específica. 
 
  Art. 9º  - Quando de ato ou fato resultar a prática, em tese, de infração penal, o 
Prefeito encaminhará as peças necessárias a quem de direito. 
 
  Art. 10  - Poderá haver regime especial de escrituração, fornecimento de dados, 
arrecadação ou fiscalização, nos seguintes casos: 
 I - à vista da natureza da atividade e expressão de valores; 
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 II - ante o cometimento de faltas graves ou reiteradas pelo contribuinte. 
  Parágrafo único -  O regime será imposto por ato específico, atendendo às 
peculiaridades do caso concreto. 
 
  Art. 11  - Poderá o executivo com referência à hospedagem (item 39 do artigo 31 
do Código Tributário Municipal 46) adotar sistema de prêmio, por sorteio mediante a 
apresentação de notas fiscais referente à hospedagem, em conformidade ao que dispuser a 
respectiva regulamentação. 
 
  Art. 12  - A presente lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias. 
 
  Art. 13  - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na 
data de sua publicação. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 12 de março de 1981. 
 
 

Francisco de Assis Castilho Moreira   Genilda 
Peterle Rezende 

      Prefeito Municipal                        Secretária de Administração 

                                                           
46 V. nota ao art. 42, § 2o, "c", do Código Tributário. 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

59 

LLLLeieieiei    nº 711/82nº 711/82nº 711/82nº 711/82    
 
 

 DISPÕE SOBRE O SISTEMA COMUNITÁRIO DE 
 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, por seus representantes decretou, e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  -  Em substituição ao regime de Contribuição de Melhoria, a que alude a 
Lei Municipal no 647/79, de 24 de dezembro de 1979, poderá a pavimentação de vias públicas 
ser realizada em conformidade ao sistema previsto nesta lei. 
 
  Art. 2º  - Mediante requerimento ou adesão de pelo menos 60% (sessenta por 
cento) dos interessados em pavimentação de via pública ou porção desta, a Prefeitura executará 
o serviço, cobrando de cada proprietário, possuidor ou usufrutuário beneficiado, o valor do 
respectivo custo, em correspondência à metade dos metros quadrados que se apurarem em 
função das medidas da testada do terreno e da largura da pista de rolamento. 
 
  Art. 3º  - O custo será apurado em função do material (inclusive condutos ou 
galerias de águas pluviais), da mão-de-obra e dos equipamentos utilizados. 
  § 1o 47 - Far-se-á a cobrança a título de contribuição, em até 15 (quinze) 
prestações mensais e consecutivas, com a incidência de juros à base de 1% ao mês. 
  § 2o 48 - Será dispensada a cobrança das pessoas pobres no sentido legal, assim 
entendidas as que não aufiram renda mensal superior a 2 (dois) salários mínimos ou que, 
embora ganhando mais, não possam efetuar o pagamento sem prejuízo da subsistência da 
própria família. 
  § 3o - Na apuração dos rendimentos, a que se refere o parágrafo anterior, será 
considerada a renda familiar. 
 
  Art. 4 o - Ficam convalidados os calçamentos que tenham ou venham sendo 
realizados em conformidade ao sistema instituído pela presente lei. 
 
  Art. 5º  - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data 
de sua publicação. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 14 de maio de 1982 
 
 

Francisco de Assis Castilho Moreira   Genilda 
Peterle Rezende 

         Prefeito Municipal            Secretária de Administração 

                                                           
47 § 1o do art. 3o modificado pela Lei no 829/86, de 09 de maio de 1986. 
48 § 2o do art. 3o modificado pela Lei no 829/86, de 09 de maio de 1986. 
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LLLLeieieiei    nº 802/85nº 802/85nº 802/85nº 802/85    
 
 

 CONCEDE INCENTIVO ÀS MICROEMPRESAS E 
 CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, por seus representantes decretou, e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  -  Serão consideradas microempresas municipais, para os fins previstos 
nesta lei, os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, que sejam 
pessoas jurídicas ou firmas individuais e satisfaçam as seguintes condições: 
 I - estejam registradas no órgão competente e adotem, privativamente, em 
seguida à sua denominação ou firma, a expressão "Microempresa" ou a forma abreviada "ME", 
nos termos do artigo 8o da Lei Federal no 7.256, de 27/11/84, que estabelece normas integrantes 
do Estatuto da Microempresa; 
 II - tiverem receita bruta anual igual ou inferior a 417 (quatrocentas e dezessete) 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN's, tomando-se por referência o valor 
desses títulos no mês de janeiro do ano-base. 
  § 1o - Para efeito de apuração de receita bruta anual, será considerado o período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano-base. 
  § 2o - No primeiro ano de atividades, o limite da receita bruta será calculado 
proporcionalmente ao número de meses decorridos entre o mês de constituição da empresa e 
31 de dezembro do mesmo ano. 
  § 3o - A declaração de que a receita bruta anual se enquadra dentro do limite 
fixado no inciso II deste artigo será firmada pelo titular ou por todos os sócios da microempresa. 
  § 4o - A Divisão de Fazenda da Prefeitura, emitirá no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do recebimento da documentação, Certificado de Microempresa Municipal, que conterá 
sua denominação ou firma e número de inscrição no Cadastro de Microempresas Municipais. 
 
  Art. 2º  - Às microempresas municipais serão concedidos os seguintes favores 
fiscais: 
 I - Isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - de que trata a 
Lei Municipal no 585/76, de 29 de dezembro de 1976, que institui o Código Tributários do 
Município regulamentado pelo Decreto  no 344, de 05 de maio de 1977; 
 II - a isenção prevista no inciso I deste artigo, não inclui os alvarás e licenças; 
 III - para gozarem a isenção prevista nesta lei, as empresas e firmas individuais 
deverão estar quites para com os cofres municipais.  
 
  Art. 3º  - Não se inclui no regime desta lei empresa: 
 I - constituída sob a forma de sociedade por ações; 
 II - em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica; 
 III - cujo titular ou sócio participe, com mais de 5% (cinco por cento) do capital de 
outra pessoa jurídica, salvo se a receita bruta global das empresas não ultrapassar o limite 
referido no Inciso II, do artigo 1o desta lei; 
 IV - que realiza operações relativa a: 
   a) compra e venda, loteamento, incorporação, locação de imóveis; 
   b) câmbio, seguro e distribuição de títulos e valores imobiliários; 
   c) publicidade e propaganda. 
 V - que preste serviços profissionais de médico, engenheiro, advogado, dentista, 
veterinário, economista, despachante e outros serviços que se lhes possam assemelhar. 
 
  Art. 4 o - A microempresa municipal, cujo faturamento exceda o limite fixado no 
inciso II, do artigo 1o desta lei, deverá comunicar o fato à Divisão de Fazenda no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da respectiva ocorrência, por meio de requerimento. 
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  § 1o - Perderá a condição de microempresa municipal aquela cujo excesso de 
faturamento perdurar por dois anos consecutivos ou três alternados, ficando suspensa, de 
imediato, a isenção fiscal prevista no artigo 2o desta lei, conforme preceitua este artigo. 
  § 2o - Quando o faturamento da microempresa municipal superar o limite de 
isenção prevista, ficará sujeita ao pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - 
ISS, conforme determinar a legislação municipal atinente. 
  § 3o - A perda da condição de microempresa municipal implicará 
automaticamente, a cessação dos favores fiscais a que se referem a presente lei. 
 
  Art. 5º  - As microempresas municipais, que se mantiverem nessa condição sem a 
observância dos requisitos desta lei, estarão sujeitas às seguintes conseqüências e penalidades: 
 I - cancelamento de sua condição de microempresa; 
 II - pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, como se 
isenção alguma houvesse sido concedida, com acréscimo de juros de mora 1% (um por cento) 
ao mês ou fração e correção monetária, contados da data em que o imposto deveria ter sido 
pago até a data de seu efetivo pagamento; 
 III - multas equivalentes a: 
   a) 200% (duzentos por cento) do valor atualizado do imposto devido, no caso 
de dolo, fraude ou simulação e, especialmente, nos casos de falsidade das declarações ou 
informações prestadas, por si ou seus sócios as autoridades municipais; 
   b) 50% (cinqüenta por cento) do valor atualizado do imposto, nos demais 
casos. 
 
  Art. 6º  - A divisão de Fazenda manterá o cadastro das Microempresas municipais 
e desenvolverá estudos e proposições necessárias aos ajustes do limite fixado no item II, do 
artigo 1o desta lei, para evitar que a soma da isenção do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza - ISS, concedida às microempresas municipais, ultrapasse em cada ano 5% (cinco por 
cento) do valor estimado desse imposto. 
  § 1o - Verificado o excesso a que se refere este artigo, o Prefeito proporá à 
Câmara Municipal alteração do limite fixado no inciso II, do artigo 1o desta lei. 
  § 2o - A Divisão de Fazenda do Município, emitirá no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do recebimento da documentação, "ALVARÁ DE MICROEMPRESA MUNICIPAL", que 
conterá sua denominação ou firma e número de inscrição no Cadastro de Microempresas 
Municipais. 
 
  Art. 7º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
   
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 11 de junho de 1985 
 
 

Avilmar da Silva Hemetério  César Luiz de Paulo 
            Prefeito Municipal       Diretor Administrativo 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

62 

LLLLeieieiei    nº 822/85nº 822/85nº 822/85nº 822/85        
 
 

 DISPÕE SOBRE ALÍQUOTAS E CONTÉM 
 OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 

 
  O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus representantes 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  - As alíquotas de que trata o artigo 15 da Lei 585 de 29 de dezembro de 1976 
serão aplicadas sobre o valor venal do imóvel, nas seguintes proporções 49: 
  a) 1,5% tratando-se de terreno; 
  b) 1,0% tratando-se de prédio. 
  Parágrafo único  - Continuam vigorando a Lei no 672 de 29/12/80 e o artigo 14 da Lei 
585, de 29/12/76.   
 
  Art. 2º  - O valor de referência municipal de que trata o art. 167 da Lei no 585 de 29 de 
dezembro de 1976 fica fixado em Cr$ 277.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros). 
 
  Art. 3º  - Revogam-se as disposições em contrário entrando esta lei em vigor a partir 
de 1o de janeiro de 1986.  
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencerem, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
   Caxambu-MG, 31 de dezembro de 1985. 
 
 
 

Avilmar da Silva Hemetério 
Prefeito municipal 

       
 

César Luiz de Paulo 
Diretor Administrativo 

                                                           
49 As alíquotas fixadas pelo artigo 1o desta lei foram modificadas pela Lei no 854/86, de 09 de dezembro de 1986. 
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LLLLeieieiei    nº 854/86nº 854/86nº 854/86nº 854/86    
 
 

 DISPÕE SOBRE REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS E 
 CONTÉM OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 

 
  O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus representantes 
decretou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  - As alíquotas de que trata o artigo 1o da Lei 822, de 31 de dezembro de 1985, 
terão uma redução sobre o valor venal do imóvel nas seguintes proporções: 
  a) A alíquota atual de 1,5% (um e meio por cento) referente a Imposto Territorial 
Urbano fica reduzido para 1% (um por cento) do valor venal; 
  b) A alíquota atual de 1% (um por cento) referente a Imposto Predial fica reduzido 
para 0,5% (meio por cento) do valor venal. 
 
  Art. 2º  - Fica estipulada a alíquota única de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por 
cento) do valor venal, aos hotéis existentes no Município. 
 
  Art. 3º  - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor a partir 
de 1o de janeiro de 1987. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencerem, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
   Caxambu-MG, 09 de dezembro de 1986. 
 
 

I s a ac  Ro s e n t a l  
Prefeito municipal 

       
      

Maria Tereza Levenhagem Nogueira 
Diretora de Administração 
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LLLLeieieiei    nº 909/88nº 909/88nº 909/88nº 909/88    50505050    
 
 

 INSTITUI O IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE 
 COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVV 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes decretou e eu, em seu nome sanciono a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º - Passa a integrar o Sistema Tributário do Município o Imposto Sobre 
Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV, ora instituído. 
 
  Art. 2º  - O Imposto Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - 
IVV tem como fato gerador a venda a varejo de combustíveis líquidos gasosos efetuada no 
território do município.  
  Parágrafo Único - Para efeito de incidência do imposto, considera-se: 
  I - venda a varejo, toda aquela em que os produtos vendidos não se destinem à 
revenda, independentemente da quantidade e forma de acondicionamento. 
  II - local de venda: 
  a) o do domicílio do comprador, quando se tratar de venda domiciliar; 
  b) o do estabelecimento vendedor, nos demais casos. 
 
  Art. 3º  - O imposto não incide sobre a venda a varejo de óleo díesel. 
 
  Art. 4º  - Contribuinte do imposto é a pessoa jurídica que pratique a venda a varejo 
de combustíveis líquidos e gasosos. 
 
  Art. 6º  - A alíquota do imposto é de 1,5% 51 (um e meio por cento). 
 
  Art. 7º  - Cada um dos estabelecimentos, permanentes ou temporários, do 
contribuinte, inclusive os veículos utilizados no comércio ambulante, será considerado 
autonomamente, para efeito de cumprimento das obrigações relativas ao imposto. 
 
  Art. 8º  - O valor do imposto será apurado mensalmente pelo próprio contribuinte e 
recolhido aos cofres municipais até o dia 10 do mês seguinte ao da venda, sujeitando-se à 
posterior homologação pela autoridade competente. 
 
  Art. 9º  - A homologação será efetuada mediante lavratura de Termo de 
Verificação Fiscal, quando for o caso, contará lançamento complementar, o qual será notificado 
através de Auto de Infração e Termo de Intimação. 
 
  Art. 10  - A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal 
competente, quando: 
  I - não puder ser conhecido o preço efetivo da venda; 
  II - os registros fiscais e contábeis, bem como as declarações ou documentos 
exibidos pelo sujeito passivo, não merecerem fé; 
  III - o contribuinte ou responsável recusar-se a exibir à fiscalização os elementos 
necessários à comprovação do preço de venda; 
  IV - for constatada a existência de fraude ou sonegação, pelo exame dos livros e 
documentos exibidos pelo contribuinte, ou por qualquer meio direto ou indireto de verificação.  
 
  Art. 11  - O recolhimento do imposto, após o vencimento, sujeita-se à incidência 
de: 

                                                           
50 A Lei no 909/88 regulamenta o art. 141, III da Lei Orgânica Municipal. 
51 A alíquota constante do art. 6o (originalmente de 3%) foi reduzida pela Lei no 1.233/94, de 16/12/94 (art. 1o). 
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  I - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, contados da data do 
vencimento; 
  II - correção monetária, nos termos da legislação federal específica; 
  III - multa moratória: 
       1 - em se tratando de recolhimento espontâneo: 
   a) à razão de 5% (cinco por cento) do valor corrigido do imposto, se 
recolhido em até 30 (trinta) dias contados da data do vencimento. 
      2 - havendo ação fiscal, à razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor 
corrigido do imposto, com redução para 20% (vinte por cento), se recolhido dentro de 30 (trinta) 
dias contados da data da notificação do débito. 
 
  Art. 12  - Os contribuintes do imposto poderão ser obrigados: 
  I - à confecção, emissão e escrituração de documentos e livros pessoais, na 
forma e prazo previstos em regulamento; 
  II - a apresentar ao fisco, quando solicitado, livros e documentos fiscais e 
contábeis, assim como os demais documentos exigidos pelos órgãos encarregados do controle 
e fiscalização da distribuição e venda de combustíveis como por exemplo os Mapas de Controle 
de Movimento Diário, exigência do C.N.P.; 
  III - comunicar qualquer alteração contratual ou estatutária, mudança de endereço 
ou domicílio fiscal, na forma e prazo previstos em regulamento; 
  IV - prestar, sempre que solicitado pelas autoridades competentes, informações e 
esclarecimentos que, a juízo do fisco, se refiram a fatos geradores de obrigações tributárias; 
  V - a facilitar, por todos os meios ao seu alcance, as tarefas de cadastramento, 
lançamento, fiscalização e cobrança do imposto. 
 
  Art. 13  - O contribuinte que não cumprir as obrigações previstas no artigo 
anterior, sujeitar-se-á as seguintes penalidades: 
 I - multa no valor de 1 (um) VRM: 
  a) por deixar de inscrever-se no Cadastro Mobiliário de Contribuintes; 
  b) por escriturar ou preencher de forma ilegível ou com rasuras, livros de 
documentos fiscais. 
 II - multa no valor de 2 (dois) VRM's: 
  a) por não possuir livros fiscais na forma regulamentar; 
  b) por deixar de escriturar os livros fiscais nos prazos regulamentares; 
  c) por deixar de comunicar, no prazo e forma regulamentares, as alterações 
contratuais ou estatutárias, inclusive encerramento de atividades; 
  d) por deixar de comunicar, no prazo e forma regulamentares, a mudança de 
endereço ou domicílio fiscal. 
 III - multa no valor de 5 (cinco) VRM's: 
  a) por não possuir os documentos fiscais, na forma regulamentar; 
  b) por deixar de emitir documentos fiscais, na forma e prazos regulamentares; 
  c) por imprimir ou mandar imprimir documentos fiscais sem autorização da 
repartição competente; 
  d) por deixar de prestar informações quando solicitados pelo fisco; 
  e) por embaraçar ou impedir a ação do fisco; 
  f) por deixar de exibir livros, documentos e outros elementos, quando solicitados 
pelo fisco; 
  g) por fornecer ou apresentar ao fisco informações ou documentos inexatos ou 
inverídicos. 
 IV - multa equivalente ao 100% (cem por cento) do valor corrigido do imposto e nunca 
inferior a 2 (dois) VRM's por escriturar ou preencher livros e documentos com dolo, má fé, fraude 
ou simulação; 
 V - multa equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto e nunca 
inferior a 1 (um) VRM, por consignar em documento fiscal importância inferior ao efetivo preço 
da venda. 
  § 1o - Será aplicada multa equivalente a 1 (um) VRM por qualquer ação ou 
omissão não prevista nos incisos acima, que importe em descumprimento de obrigação 
acessória. 
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  § 2o - Os contribuintes que, antecipando-se à ação do fisco, promoverem a 
correção das irregularidades referidas nos incisos 1 - alínea "a", II e III - alínea "a", ficarão 
isentos das penalidades previstas. 
 
  Art. 14 - O IVV será cobrado a partir de 30 (trinta) dias após a publicação desta 
lei. 
 
  Art. 15  - O Setor Municipal de Fazenda expedirá normas para o cumprimento 
desta lei, independentemente de sua regulamentação. 
 
  Art. 16  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
 
  Caxambu-MG, 1o de dezembro de l988. 
 
 
 
  I s a ac  Ro s e n t a l    Maria Tereza Levenhagem 
Nogueira  
             Prefeito Municipal        Diretora de Administração 
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LLLLeieieiei    nº 913/88nº 913/88nº 913/88nº 913/88    52525252    
 
 

 INSTITUI O IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE 
 BENS IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes, decretou e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei: 
 

CAPÍTULO 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 

 
SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 
 

  Art. 1º  - Fica instituído o imposto sobre transmissão de bens imóveis, mediante 
ato oneroso "inter-vivos", que tem como fato gerador: 
 I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou de domínio útil de bens 
imóveis por natureza ou por acessão física, conforme definido no Código Civil; 
 II - a transmissão a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
direitos reais de garantia; 
 III - a cessão de direitos relativos as transmissões referidas nos incisos anteriores. 
  
  Art. 2º  - A incidência do imposto alcança as seguinte mutações matrimoniais: 
 I - compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes; 
 II - doação em pagamento; 
 III - permuta; 
 IV - arrematação ou adjudicação em leilão, hasta pública ou praça; 
 V - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de seus 
sócios, acionistas ou respectivos sucessores; 
 VII - tornas ou reposições ocorram: 
  a) nas pastilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal, ou 
morte quando o cônjuge ou herdeiros receber, dos imóveis situados no município, quota-parte 
cujo valor seja maior de que o da parcela que lhe caberia na totalidade desses imóveis; 
  b) nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida por 
qualquer condomínio quota-parte material cujo valor seja maior do que o de sua quota-parte 
ideal. 
 VIII - mandato em causa própria e seus subestabelecimento, quando o instrumento 
contiver os requisitos à compra e venda; 
 IX - instituição de fideicomisso; 
 X - enfiteuse e subenfiteuse; 
 XI - rendas expressamente constituídas sobre imóvel; 
 XII - concessão real de uso; 
 XIII - cessão de direitos de usufruto; 
 XIV - cessão de direitos ao usucapião; 
 XV - cessão de direitos do arrematante ou adjudicante, depois de assinado o auto 
de arrematação ou adjudicação; 
 XVI - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão; 
 XVII - acessão física quando houve pagamento de indenização; 
 XVIII - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis; 
 XIX - qualquer ato judicial ou extrajudicial "inter-vivos", não especificando neste 
artigo que importe ou se resolva em transmissão a título oneroso, de bens imóveis por natureza 
ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia; 
 XX - cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior. 
  § 1o - será devido novo imposto: 
                                                           
52 A Lei no 913/88 regulamenta o art. 141, II da Lei Orgânica Municipal. 
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 I - quando o vendedor exercer o direito de prelação; 
 II - no pacto de melhor comprador; 
 III - na retrocessão; 
 IV - na retrovenda 
  § 2o - Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais: 
 I - a permuta de bens imóveis por bens e direitos de outra natureza; 
 II - a permuta de bens imóveis por outros quaisquer bens situados fora do território 
do município; 
 III - a transação em que seja reconhecido direito que implique transmissão de 
imóvel ou de direitos a ele relativos. 
 

SEÇÃO II 
DAS IMUNIDADES E DA NÃO INCIDÊNCIA 

 
  Art. 3º  - O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos a 
eles relativos quando: 
 I - o adquirente for a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
respectivas autarquias e fundações; 
 II - o adquirente for partido político, templo de qualquer culto, instituição de 
educação e assistência social, para atendimento de suas finalidades essenciais ou delas 
decorrentes; 
 III - efetuada para a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital; 
 IV - decorrentes de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica. 
  § 1o - O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplica quando a pessoa 
jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou 
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
  § 2o - Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo 
anterior quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 
adquirente nos 2 (dois) anos seguintes à aquisição decorrer de vendas, administração ou 
cessão de direitos à aquisição de imóveis. 
  § 3o - Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores 
tornar-se à devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição e sobre o valor 
atualizado do imóvel ou dos direitos sobre eles. 
  § 4o - As instituições de educação e assistência social deverão observar ainda os 
seguintes requisitos: 
 I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título 
de lucro ou participação no resultado; 
 II - aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção e no 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 
 III - manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar perfeita exatidão. 
 

SEÇÃO III 
DAS ISENÇÕES 

 
  Art. 4º  - São isentas do imposto: 
 I - a extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado dono da nua 
propriedade; 
 II - a transmissão de bens ao cônjuge, em virtude da comunicação decorrente do 
regime de bens do casamento; 
 III - a transmissão em que o alienante seja o Poder Público; 
 IV - a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas 
aquelas de acordo com a lei civil; 
 V - a transmissão de gleba rural de área não-excedente a vinte e cinco hectares, 
que se destine ao cultivo pelo proprietário e sua família, não possuindo este outro imóvel no 
município; 
 VI - a transmissão decorrente de investidura; 
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 VII - a transmissão decorrente da execução de planos de habitação para população 
de baixa renda, patrocinado ou executado por órgãos públicos ou seus agentes; 
 VIII - a transmissão cujo valor seja inferior a 10 (dez) vezes o valor referência vigente 
no município; 
 IX - as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 
 

SEÇÃO IV 
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL 

 
  Art. 5º  - O imposto é devido pelo adquirente ou cessionário do bem imóvel ou do 
direito a ele relativo. 
 
  Art. 6º  - Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento do imposto 
devido, ficam solidariamente responsáveis, por esse pagamento, o transmitente e o cedente 
conforme o caso. 
 

SEÇÃO V 
DA BASE DE CÁLCULO 

 
  Art. 7º  - A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o 
valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente atualizado pelo 
município, se este for maior. 
  § 1o - Na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de 
cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se 
este for maior. 
  § 2o - Nas tornas ou reposições a base de cálculo será o valor da fração ideal. 
  § 3o - Na instituição de fideicomisso, a base de cálculo será o valor do negócio 
jurídico ou 70% do valor venal do bem imóvel ou do direito transmitido, se maior. 
  § 4o - Nas rendas expressamente constituídas sobre imóveis, a base de cálculo 
será o valor do negócio ou 30% do valor venal do bem imóvel, se maior. 
  § 5o - Na concessão real de uso, a base de cálculo será o valor do negócio 
jurídico ou 40% do valor venal do bem imóvel, se maior. 
  § 6o - No caso de cessão de direitos de usufruto, a base de cálculo será o valor do 
negócio jurídico ou 70% do valor venal do bem imóvel, se maior. 
  § 7o - No caso de acessão física, a base de cálculo será o valor de indenização ou 
o valor venal da fração ou acréscimo transmitido, se maior. 
  § 8o - Quando a fixação do valor venal do bem imóvel ou direito transmitido tiver 
por base o valor da terra nua estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o município 
atualizá-lo monetariamente. 
  § 9o - A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto será 
endereçada à repartição municipal que efetuar o cálculo acompanhada de laudo técnico de 
avaliação do imóvel ou direito transmitido. 
 

SEÇÃO VI 
DAS ALÍQUOTAS 

 
  Art. 8º  - O imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como 
base de cálculo as seguintes alíquotas: 
 I - transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação, em relação à 
parcela financiada - 0,5% (meio por cento); 
 II - demais transmissões - 2% (dois por cento) 

 
SEÇÃO VII 

DO PAGAMENTO 
 

  Art. 9º  - O imposto será pago até a data do fato translativo exceto nos seguintes 
casos: 
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 I - na transferência de imóvel a pessoa jurídica ou desta para seus sócios ou 
acionistas ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da assembléia 
ou da escritura em que tiverem lugar aqueles atos; 
 II - na arrematação ou na adjudicação em praça ou leilão, dentro de 30 (trinta) dias 
contados da data em que tiver sido assinado o auto ou deferida a adjudicação, ainda que exista 
recurso pendente; 
 III - na acessão física, até a data do pagamento da indenização; 
 IV - nas tornas ou reposições e nos demais atos judiciais dentro de 30 (trinta) dias 
contados da data da sentença que reconhece o direito, ainda que exista recurso pendentes. 
 
  Art. 10  - Nas promessas ou compromissos de compra e venda é facultado 
efetuar-se o pagamento do imposto a qual quer tempo desde que dentro do prazo fixado para o 
pagamento do preço do imóvel. 
  § 1o - Optando-se pela antecipação a que se refere este artigo, tomar-se-á por 
base o valor do imóvel na data em que for efetuada a antecipação, ficando o contribuinte 
exonerado do pagamento do imposto sobre o acréscimo de valor, verificado no momento da 
escritura definitiva. 
  § 2o - Verificada a redução do valor, não se restituirá a diferença do imposto 
correspondente. 
  § 3o - Não se restituirá o imposto pago: 
 I - quando houver subsequente cessão da promessa ou compromisso, ou quando 
qualquer das partes exercer o direito de arrependimento, não sendo, em conseqüência, lavrada 
a escritura; 
 II - àquele que venha a perder o imóvel em virtude de pacto de retrovenda. 
 
  Art. 12  - O imposto, uma vez pago, só será restituído nos casos de: 
 I - anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária, em decisão 
definitiva; 
 II - nulidade do ato jurídico; 
 III - rescisão de contrato e desfazimento da arrematação com fundamento no art. 
1136 do Código Civil. 
 
  Art. 13  - A guia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão municipal 
competente, conforme dispuser regulamento. 
 

SEÇÃO VIII 
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

 
  Art. 14  - O sujeito passivo é obrigado a apresentar na repartição competente da 
Prefeitura os documentos e informações necessários ao lançamento do imposto, conforme 
estabelecido em regulamento. 
 
  Art. 15  - Os tabeliães e escrivães não poderão lavrar instrumentos, escrituras ou 
termos judiciais sem que o imposto devido tenha sido pago. 
   
  Art. 16  - Os tabeliães e escrivães transcreverão a guia de recolhimento do 
imposto nos instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem. 
 
  Art. 17  - Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissão 
constitua ou possa constituir fato gerador do imposto são obrigados a apresentar seu título à 
repartição fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em que 
for lavrado o contrato, carta de adjudicação ou de arrematação, ou qualquer outro título 
representativo da transferência do bem ou direito. 
 

SEÇÃO IX 
DAS PENALIDADES 
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  Art. 18  - O adquirente de imóvel ou direito que não apresentar o seu título à 
repartição fiscalizadora, no prazo legal fica sujeito à multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o 
valor do imposto. 
  
  Art. 19  - O não pagamento do imposto nos prazos fixados nesta lei, sujeita o 
infrator à multa correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido. 
  Parágrafo Único -  Igual penalidade será aplicada aos serventuários que 
descumprirem o previsto no art. 15. 
 
  Art. 20  - A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos 
que possam influir no cálculo do imposto sujeitará o contribuinte à multa de 200% (duzentos por 
cento) sobre o valor do imposto sonegado. 
  Parágrafo Único -  Igual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha no 
negócio jurídico ou declaração e seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou omissão praticada. 
 

CAPÍTULO II 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 
  Art. 21  - O artigo 1o da Lei no 647/79, passa a ter a seguinte redação: 
  "Art. 1o - A contribuição de melhoria tem como fato gerador a realização de obra 
pública", tais como:" 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

  Art. 22  - O Prefeito baixará, no prazo de 30 dias, o regulamento da presente lei. 
 
  Art. 23  - O crédito tributário não líquido na época própria fica sujeito à atualização 
monetária. 
 
  Art. 24  - Aplicam-se, no que couber, os princípios, normas e demais disposições 
do Código Tributário Municipal relativos à Administração Tributária. 
 
  Art. 25  - Esta lei entrará em vigor a partir de 1o de março de 1989, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 30 de dezembro de 1989. 
 
 

I s a ac  Ro s e n t a l  
Prefeito Municipal 

 
 

Maria Tereza Levenhagem Nogueira 
Diretora de Administração 
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LLLLeieieiei    nº 951/89nº 951/89nº 951/89nº 951/89    
 
 

 INSTITUI A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, decretou e eu, em 
seu nome, sanciono e promulgo  a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  - Fica instituída a Taxa de Iluminação Pública, sobre o imóvel situado em 
logradouro já servido de iluminação pública ou que dela venha a servir-se, a ser aplicada a partir 
do exercício de 1990. 
  
  Art. 2º  - A Taxa de Iluminação Pública também incidirá sobre o imóvel 
constituído por lote vago ou lote contendo edificações em construção ou já construídas, porém 
não consumidoras de energia elétrica situados em logradouros servido de iluminação pública ou 
que dela venha a servir-se. 
  Parágrafo Único -  O imóvel que se enquadrar neste artigo será taxado à razão 
de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da tarifa de iluminação pública vigente no mês de 
janeiro do ano a que se referir, estabelecido pelo Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica - DNAEE. 
  
  Art. 3º  - Observado o disposto no Art. 1o, desta lei, cobrar-se-á a Taxa de 
Iluminação Pública, mensalmente, calculada sobre o valor da tarifa de iluminação pública 
vigente, devendo ser adotado nos intervalos de classes indicados, os percentuais 
correspondentes. 
  CLASSES (KWH)  PERCENTUAIS DA TAXA DE IP  
          0 a 30               0 
        31 a 50               0,75 
        51 a 100               1,70 
      101 a 200               3 
      201 a 300               4 
                     Acima de 300               5 
 
  Art. 4º  - O produto da taxa ora criado, constituirá receita destinada 
prioritariamente a cobrir e remunerar os serviços e dispêndios da Municipalidade, decorrentes da 
instalação, custeio e consumo de energia elétrica para Iluminação Pública, bem como para a 
melhoria e ampliação do serviço. 
 
  Art. 5º  - A cobrança da taxa relativa ao art. 1o desta lei poderá ser feita 
diretamente pela Prefeitura Municipal, ou por arrecadação junto às contas particulares de 
consumo de energia, mediante convênio, a ser celebrado com a Companhia Energética de 
Minas Gerais - CEMIG, ficando, neste caso, o Poder Executivo desde já autorizado a firmar o 
referido convênio. 
 
  Art. 6º  - Realizado o convênio, a CEMIG contabilizará e recolherá, mensalmente, 
o produto da taxa à conta vinculada, em estabelecimento de crédito escolhido, de comum 
acordo, pela CEMIG e pela Prefeitura Municipal. 
  § 1o - A CEMIG apresentará à Prefeitura, mensalmente a fatura relativa ao 
fornecimento de energia elétrica acompanhada de um comprovante da arrecadação total da 
Taxa de Iluminação Pública. 
  § 2o - Quando o saldo desta conta corrente vinculada for insuficiente para cobrir o 
valor da fatura de fornecimento de energia elétrica, o Executivo Municipal deverá providenciar a 
liquidação do valor da diferença, de acordo com os prazos e condições constantes da respectiva 
fatura. 
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  § 3o - O superávit eventual, verificado entre o montante arrecadado da taxa e o 
valor da fatura, poderá ser aplicado pela CEMIG, para a quitação parcial ou total de outras 
faturas subsequentes, relativas ao fornecimento de energia elétrica à Prefeitura Municipal, e 
ainda, havendo saldo, poderá ser destinado a custear obras de expansão e/ou melhoramentos 
do sistema de iluminação pública, e de extensão de redes urbanas do Município, caso a 
Prefeitura autorize. 
 
  Art. 7º  - A cobrança da taxa referente ao art. 2o desta lei será feita diretamente 
pela Prefeitura Municipal, em conjunto com os impostos predial e territorial. 
 
  Art. 8º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 13 de dezembro de 1989. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

    

    

Maria Tereza Levenhagem Nogueira 
    Diretora de Administração 
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LLLLeieieiei    nºnºnºnº    958/8958/8958/8958/89999    
 
 

   DISPÕE SOBRE TRIBUTOS 
 
 
  A Câmara Municipal de Caxambu, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  - Todos os terrenos tributados pela alíquota progressiva do IPTU em 
vigor, não murados e sem passeio, terão sua alíquota aumentada a partir de 1o de janeiro de 
1991, conforme o seguinte critério: 
  Em 1o de janeiro de 1991, para 7% (sete por cento); em 1o de janeiro de 1992, 
para 8% (oito por cento); em 1o de janeiro de 1993 para 9% (nove por cento); em 1o de janeiro 
de 1994, para 10% (dez por cento). 53 
  Parágrafo Único -  Os terrenos murados e com passeio permanecerão, 
enquanto vagos, sujeitos à alíquota de 5% (cinco por cento) em vigor. 
  
  Art. 2º  - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na 
data de sua publicação. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, 19 de dezembro de 1989. 
 
 
 
 

 Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal  

    

    

Maria Tereza Levenhagem Nogueira 
   Diretora de Administração 

                                                           
53 V. art. 15, § 1o do Código Tributário, que instituiu a alíquota progressiva do IPTU. 
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LLLLei nei nei nei nºººº    1.192/941.192/941.192/941.192/94    
 
 
 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SECRETARIA 
 MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
  A Câmara Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, 
Presidente da Câmara, nos termos do parágrafo 8º do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgo a seguinte lei: 

 ............................................................................................................................ 
 
  Art. 4 o - Fica criado o "Fundo Especial de Turismo e Desenvolvimento", com a 
finalidade específica de executar a política de desenvolvimento do turismo nesta cidade, 
obedecendo ao que dispõe o artigo 198 da Lei Orgânica Municipal e seu parágrafo único. 
  § 1o - Constituirão recursos financeiros do "Fundo Especial" 50% (cinqüenta por 
cento) da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e mais os 
recursos que lhe forem atribuídos pela União, pelo Estado e oriundos de outras fontes. 
  § 2o 54 - Os recursos do "Fundo Especial" serão repassados pelo Executivo 
Municipal até 05 (cinco) dias úteis após a efetiva arrecadação do mês anterior, para depósito em 
estabelecimento bancário da rede oficial, e serão movimentados pelo Secretário de Turismo, 
Indústria e Comércio, com plena anuência, aprovação e/ou delegação de poderes pelo 
Executivo, conforme dispõe o parágrafo 1o do art. 74 da Lei Orgânica Municipal. 
  § 3o - O recolhimento correspondente ao ISSQN, a partir da vigência desta Lei, 
será feito na proporção de 50% (cinqüenta por cento) à Prefeitura Municipal de Caxambu e os 
outros 50% (cinqüenta por cento) serão depositados a crédito na conta "Fundo Especial - 
Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio". 
  § 4o - Os recursos do "Fundo Especial" de que trata o "caput" deste artigo 
somente poderão ser utilizados no sentido de materializar a política de Turismo de Caxambu, 
sempre com a audiência e autorização prévia do Conselho Municipal de Turismo, Indústria e 
Comércio. 
 
  .............................................................................................................................. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
  Caxambu-MG, em 17 de junho de 1994. 
 
 
 
     Margarida Maria Dantas Lahmann 
                              Presidente 

                                                           
54 § 2o com nova redação dada pela Lei no 1.197/94, de 01/08/94. 
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LLLLei nei nei nei nº 1.282/95º 1.282/95º 1.282/95º 1.282/95    
 
 
 ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E 
 CONTÉM OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
 
  A Câmara Municipal de Caxambu aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
  Art. 1º  -  É criada a UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO (UFM), que servirá de 
base de cálculo de tributos e penalidades lançados pelo Município  em base fixa e variável. 
 
  Art. 2º 55 - A Unidade Fiscal Municipal (UFM) é fixada em R$ 85,00 (oitenta e cinco 
reais), a partir de 1o de janeiro de 1996. 56 
 
  Art. 3º  - A Unidade Fiscal do Município, de que trata o artigo anterior, terá o seu 
valor unitário atualizado monetariamente, mensalmente, segundo índice estabelecido pelo 
governo federal, verificado no mês anterior ao do reajustamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Art. 4 o57 - Altera o artigo 31 da Lei no 585/76 e dá nova redação à tabela do ISSQN 
58. 

 (A tabela do Imposto Sobre Serviços, instituída por esta lei, já foi 
incorporada ao texto do art. 31 do Código Tributário). 

 
  Art. 5º  - As taxas pelo exercício regular do poder de polícia administrativa serão 
cobradas de acordo com os seguintes percentagens sobre a Unidade Fiscal Municipal (UFM), 
referida no art. 1o desta lei, a saber: 59 
 
  I - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENT O : 
 

A – COMÉRCIO % da UFM 
por ano 

01 Supermercados e atacadistas     200 % 
02 Panificadoras e estivas em geral     100 % 
03 Empórios e similares       80 % 
04 Casas de eletrodomésticos     100 % 
05 Casas de louças       80 % 
06 Casas de ferragens de construção e congêneres     100 % 
07  Casas de tecidos, armarinhos e congêneres       80 % 
08 Farmácias, drogarias e similares     100 % 
09 Motéis, apart-hotéis, flat-hotéis, apartamentos p/ temporada e congêneres     100 % 
10 Hotéis:   a) Classificados até 3 (três) estrelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

              b) Classificados acima de 3 (três) estrelas . . . . . . . . . . . . . . . . 
    120 % 
    150 % 

11 Pensões e congêneres       40 % 
12 Bares, restaurantes e similares       80 % 
13 Quaisquer outros ramos de atividades comerciais, não previstos nos 

itens anteriores 
      40 % 

                                                           
55 Este artigo foi revogado pela Lei Municipal nº 1.534/2000, de 29/12/2000. 
56 O valor da UFM foi alterado para R$ 118,00 a partir de 01/01/2001, conf. Lei no 1.534/2000. 
57 Este artigo foi revogado pela Lei Complementar nº 32/2005, de 29/12/2005. 
58 ISS, competência municipal: Lei Orgânica Municipal, art. 141, IV. 
59 Art. 5o da Lei no 1.282/95 com modificações introduzidas pela Lei no 1.383/97, de 31/12/97 (substituição da UFM 
pela UFIR, no “caput”, e alterações dos incisos III, IV, V, VI e VII), sendo posteriormente modificado pela Lei no 
1.534/2000, de 29/12/2000. 
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B – INDÚSTRIA % da UFM 

por ano 
     Área de 100 m2 ou fração       40 % 
     Área de 100 m2 até 150 m2       50 %  
     Área de 150 m2 até 200 m2       60 % 
     Área de 200 m2 até 250 m2       70 % 
     Área de 250 m2 até 350 m2       80 % 
     Área de 350 m2 até 500 m2     100 % 
     Área acima de 500 m2      300 % 

 
C – SERVIÇOS % da UFM 

por ano 
a Estabelecimentos bancários de crédito, financiamento e investimento     100 % 
b Concessionárias de veículos e similares     100 % 
c Representantes comerciais autônomos, corretores, despachantes e 

similares 
      50 % 

d Casas de loteria       50 % 
e Oficinas de consertos: 1 - oficinas mecânicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                    2 - pequenas oficinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      50 % 
      20 % 

f  Recauchutagem de pneumáticos     100 % 
g Postos de serviços para veículos, depósitos de inflamáveis, explosivos 

e similares 
    100 % 

h Tinturarias e lavanderias       20 % 
i  Barbearias, salões de beleza e congêneres       30 % 
j Alfaiatarias e modistas       30 % 
k Estabelecimentos de banhos, duchas, saunas, massagens, ginásticas, 

academias e congêneres 
      40 % 

l Ensino de qualquer grau ou natureza       50 % 
m Laboratórios de análises       80 % 
n Hospitais, clínicas e casas de saúde     100 % 
o Distribuição e locação de filmes e vídeo-tapes       50 % 
p  Empresa de extração, beneficiamento e comércio de água e minérios 

em geral 
    300 % 

q Quaisquer outras atividades não incluídas nesta tabela, assim como 
quaisquer pessoas ou estabelecimentos que de modo permanente ou 
eventual prestem os serviços ou exerçam as atividades constantes das 
tabelas do ISSQN, dos Grupos A, B e C, fixadas nesta lei 

 
      50 % 

 
D - DIVERSÕES PÚBLICAS  % da UFM 

1 Cinema, boates e restaurantes dançantes e similares (por ano)        50 % 
2 Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa (por ano)        50 % 
3 Boliches (por ano)      100 % 
4 Circos e parques de diversões (por dia)        10 % 
5 Bailes e festas (excetuando-se os bailes e festas estudantis ou outros 

cuja renda se destine a fins assistenciais (por dia) 
       10 % 

6 Quaisquer espetáculos ou diversões não incluídos nos itens anteriores 
(por dia) 

       10 % 

   
                 II - TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE:   

  % da UFM 
A  -  Publicidade afixada na parte externa de estabelecimento de qualquer 

natureza (por ano) 
     10 % 

B  -  Publicidade em placas, painéis, cartazes, faixas e similares, colocados 
em terrenos, tapumes, jardins, cadeiras, andaimes, muros, telhados, 
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platibandas, bancos, campos de esporte, qualquer que seja o sistema de 
colocação, desde que visíveis de ruas ou estradas e caminhos municipais 
(por ano e por unidade) 

      10 % 

C  -  Publicidade em cinema, por meio de projeção (por mês)       10 % 
D  -  Propaganda falada através de veículo, por veículo (por mês)       10 % 
E  -  Propaganda escrita, através de folhetos para distribuição externa em via e 

logradouro público (por publicidade) 
        5 % 

 
III - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTIC ULRES 60: 

 
A - Construção e demolição 0,48% da UFM por m2 61 
B - Reconstrução, reforma e obras em andamento (inclusive 

prédios) 62 
0,20% da UFM por m2 

C - Arruamento e loteamento: 
 C.1 - Aprovação de arruamento 
 
 C.2 - Aprovação de loteamento e desmembramento 

 
5,84% da UFM por 

metro linear 63 
9,74% da UFM por lote 64 

D - Renovação de alvará de construção 65 0,20% da UFM por m2 

 
                 IV - TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO  66: 

  % da 
UFM 

A  -  Espaço ocupado por bancas de jornais, revistas, frutas, verduras ou 
similares, ou por balcões, barracas, mesas, tabuleiros e semelhantes nas 
feiras, vias e logradouros públicos com depósito de materiais, em locais 
designados pela Prefeitura, por prazo e a critério desta (por ano). 

      
50 % 

B  -  Espaço ocupado com mercadorias, sem uso de qualquer móvel ou 
instalação (por mês) 

5 % 

C  -  Espaço ocupado por circos e parques de diversões 48,74% 
da UFM 
por dia 67 

D  -  Espaço ocupado por veículos de aluguel (táxi e outros) (por unid. e p/ano) 10 % 

                                                           
60 Inciso III com redação determinada pela Lei no 1.383/97, sendo a redação original a seguinte: 

 III - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTIC ULARES  : 
  % da UFM 

A  -  CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO: 
        1) edificações com até 70 m2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        2) edificações acima de 70 m2 até 100 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        3) edificações acima de 100 m2 até 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        4) edificações acima de 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
      20 % 
      30 % 
      50 % 
    100 % 

B  -  RECONSTRUÇÃO / REFORMA: 
        1) edificações com até 70 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        2) edificações acima de 70 m2 até 100 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        3) edificações acima de 100 m2 até 200 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        4) edificações acima de 200 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
      15 % 
      25 % 
      35 % 
      60 % 

C  -  ARRUAMENTO E LOTEAMENTO: 
        1) aprovação de arruamento (por metro linear)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        2) aprovação de loteamento e desmembramento (por lote) . . . . . . . . . . . . 

 
        5 % 
        5 % 

 
61 Alíquota modificada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001 (a anterior era de 0,5 UFIR). 
62 Redação ampliada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001, que também modificou a alíquota (a 
anterior era de 0,2 UFIR). 
63 Alíquota modificada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001 (a anterior era de 6 UFIR´s). 
64 Alíquota modificada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001 (a anterior era de 10 UFIR´s). 
65 Item D acrescentado pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001. 
66 Alíneas C, E, F e G do inciso IV com redação determinada pela Lei no 1.383/97, de 31/12/97. 
67 Alíquota modificada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001 (a anterior era de 50 UFIR´s por dia). 
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E  -  Espaço ocupado por barracas em ocasiões comemorativas e festivas no 
município (por metro linear de testada por dia) 

34,12% 
da UFM 68 

F  - Demais usos das vias e logradouros públicos não enumerados e desde que 
devidamente autorizados 69 

14,62% 
da UFM 
por mês 

 
                 V - TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE  : 

  % da 
UFM 

A  -  Ambulante em dias normais (por dia)        5 % 
B  -  Ambulante em dias festivos ou comemorativos 14,62% 

da UFM 
por dia 70 

  
VI - TAXA DE CONCESSÃO DE “HABITE-SE” 71: 

 
A – Edificações em geral 0,25% da UFM por m2 72 
 
            VII - TAXA DE PERMISSÃO P/ EXPLORAÇÃO DE SERV. DE TRANSP.  COLETIVO 73: 
 
A  -  Por linha 195,01% da UFM por ano 74 
 
  Art. 6 o - As taxas pela prestação de serviços municipais serão cobradas de 
acordo com as seguintes percentagens sobre a Unidade Fiscal Municipal (UFM). 
 
                I - TAXA DE EXPEDIENTE:  

  % da 
UFM 

A  -  Requerimento dirigido a qualquer autoridade municipal p/ qualquer fim: 
        1 - emissão de documentos diversos, inclusive de arrecadação . . . . . . . . . 
        2 - averbação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       3 % 
       5 % 
     10 % 

B  -  Emissão de 2a via de guia de recolhimento de tributos        5 % 
C  -  Pelo fornecimento de certidões, atestados e declarações: 
        1 - uma folha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
       5 % 

 
                II - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS:  

  % da 
UFM 

A  -  CEMITÉRIO:   

                                                           
68 Alíquota modificada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001 (a anterior era de 35 UFIR´s). 
69 Redação modificada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001, sendo a redação anterior a seguinte: 
“Postes, torres e demais instalações e equipamentos destinados à distribuição de energia elétrica e serviços de 
comunicação telefônica, cabinas de telefonia, caixas postais, postos de atendimento bancário, caixas eletrônicos, 
guichês de vendas diversas e similares – 46 UFIR´s por unidade por ano.” 
70 A alíquota original deste item era de 10% da UFM. Foi alterada para 15 UFIR´s por dia pela Lei no 1.383/97, e para 
o valor atual pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001. 
71 Inciso VI modificado pela Lei no 1.383/97, sendo sua redação original a seguinte: 

                 VI - TAXA DE CONCESSÃO DE "HABITE- SE" :  

  % da UFM 
1  -  Edificações com até 70 m2 10 % 
2  -  Edificações acima de 70 m2 até 100 m2 15 % 
3  -  Edificações acima de 100 m2 até 200 m2 20 % 
4  -  Edificações acima de 200 m2 25 % 
 
72 Alíquota modificada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001 (a anterior era de 0,25 UFIR´s por m2). 
73 Alíquota deste item majorada pela Lei no 1.383/97, sendo a anterior de 30% da UFM. 
74 Alíquota modificada pela Lei no 1.534/2000, vigente a partir de 01/01/2001 (a anterior era de 200 UFIR´s por ano). 
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        1 - Sepultamento de criança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        2 - Sepultamento de adulto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        3 - Desenterramento (exumação) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        4 - Traslado de ossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        5 - Taxa de uso a título perpétuo:  com até 3,20 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                               com até 6,25 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        5 % 
      10 % 
      20 % 
      50 % 
    100 % 
    200 % 

B  -  APREENSÃO e depósito de animais abandonados (por cabeça/dia)       10% 
C  -  NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS (exclusive a placa, que será cobrada à parte)         5 % 
 
                II - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS:  

  % da 
UFM por 

ano 
D  -  ABATE DE GADO NO MATADOURO MUNICIPAL: 
        1) Gado bovino, por cabeça . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        2) Outra espécie, por cabeça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
     10% 
       8% 

E  -  COLETA DE ENTULHO: 
        Regulamentada a cobrança através de Decreto Executivo Municipal. 
 
  Parágrafo Único -  Serão isentas das taxas referidas neste artigo as pessoas cuja 
renda familiar, devidamente comprovada, não ultrapasse 2 (dois) salários mínimos mensais, 
excetuando-se o item 5 da alínea "a" do inciso II. 
 
  Art. 7 o - A hipótese de incidência das taxas de serviços públicos é a utilização 
efetiva ou potencial dos serviços de coleta de lixo, iluminação pública (para lotes vagos), 
conservação de vias e logradouros públicos, limpeza pública, prestados pelo Município ao 
contribuinte ou colocado à sua disposição, com a regularidade necessária. 
 
  Art. 8 o - As taxas definidas no artigo anterior incidirão sobre cada uma das 
economias beneficiadas pelos referidos serviços, calculando-se a fração proporcional de cada 
unidade autônoma. 
  Parágrafo Único -  A taxa de serviços será cobrada juntamente com os impostos 
imobiliários, com aplicação da tabela a seguir, na forma e prazo dispostos em regulamento: 
 

TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS  % da 
UFM 

        a) ILUMINAÇÃO PÚBLICA p/ lotes vagos (por metro linear de testada) 1,20 % 
        b) CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO (por metro linear de testada) 0,50 % 
        c) LIMPEZA PÚBLICA (por metro linear de testada) 0,50 % 
 
  c) COLETA DE LIXO: 
 

RESIDENCIAL / SERVIÇOS :  % da 
UFM 

     1) Edificações com até 50 m2    5 % 
     2) Edificações acima de 50 m2 até 70 m2  10 % 
     3) Edificações acima de 70 m2 até 100 m2  20 % 
     4) Edificações acima de 100 m2 até 200 m2  30 % 
     5) Edificações acima de 200 m2 até 350 m2  50 % 
     6) Edificações acima de 350 m2  80 % 

  
COMERCIAL :  % da 

UFM 
     1) Edificações com até 50 m2    10 % 
     2) Edificações acima de 50 m2 até 70 m2    20 % 
     3) Edificações acima de 70 m2 até 100 m2    40 % 
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     4) Edificações acima de 100 m2 até 200 m2    50 % 
     5) Edificações acima de 200 m2 até 350 m2    80 % 
     6) Edificações acima de 350 m2  100 % 
       

INDUSTRIAL :  % da 
UFM 

     1) Edificações com até 50 m2    20 % 
     2) Edificações acima de 50 m2 até 70 m2    40 % 
     3) Edificações acima de 70 m2 até 100 m2    80 % 
     4) Edificações acima de 100 m2 até 200 m2  100 % 
     5) Edificações acima de 200 m2 até 350 m2  150 % 
     6) Edificações acima de 350 m2 até 500 m2  200 % 
     7) Edificações acima de 500 m2  300 % 
  

INDÚSTRIA HOTELEIRA :  % da 
UFM 

     1) Edificações com até 70 m2     40 % 
     2) Edificações acima de 70 m2 até 100 m2     80 % 
     3) Edificações acima de 100 m2 até 200 m2    100 % 
     4) Edificações acima de 200 m2 até 500 m2    200 % 
     5) Edificações acima de 500 m2 até 1000 m2    300 % 
     6) Edificações acima de 1.000 m2 até 5.000 m2    700 % 
     7) Edificações acima de 5.000 m2  1000 % 
 
 d) COLETA DE LIXO HOSPITALAR: Será estabelecida por decreto a coleta diferenciada 
do lixo produzido por hospitais, clínicas e similares. 
 
  Art. 9 o - Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder, por decreto, 
parcelamento dos débitos fiscais e dos tributos lançados no exercício em até 06 (seis) 
prestações mensais. 
  § 1o - O parcelamento será concedido mediante requerimento do interessado ou 
em caráter geral, implicando no reconhecimento da dívida. 
  § 2o - A concessão de parcelamento de que trata este artigo poderá sofrer 
descontos de até 10% (dez por cento), desde que o contribuinte efetue o pagamento do total do 
débito até o vencimento da primeira prestação. 
 
  Art. 10  - Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder, por decreto, o desconto 
de até 10% (dez por cento) no pagamento à vista dos débitos e tributos lançados no exercício 
até o vencimento da primeira parcela. 
 
  Art. 11  - Ficam revogados e, como tal, insubsistentes, para todos os efeitos, a 
partir de 1o de janeiro de 1996, toda e qualquer isenção, exoneração, desconto ou redução de 
tributos municipais, exceto as concedidas por prazo determinado e exceto a constante do 
parágrafo único do art. 6o desta lei e em função de condições especiais assim definidas em lei 
que as concedeu. 
 
  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
  
  Caxambu-MG, 29 de dezembro de 1995. 
 
 
Paulo César Levenhagem dos Santos  Margarida Maria 
Dantas Lahmann 
                    Prefeito Municipal             Secretária de Administração 
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LLLL e ie ie ie i     nnnn oooo     1 . 381/ 9 71 . 381/ 9 71 . 381/ 9 71 . 381/ 9 7     
 
 

DISPÕE SOBRE PREÇOS PÚBLICOS 
 
 
  O Povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

  Art. 1 o - Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 156 da Lei 
Orgânica, autorizado a fixar os seguintes preços públicos: 

Aluguel de máquinas: 

• Patrol:   R$ 40,00 (quarenta reais) a hora; 
• Retroescavadeira: R$ 30,00 (trinta reais) a hora; 
• Trator agrícola:  R$ 15,00 (quinze reais) a hora; 

Meio Ambiente: 

• Venda de mudas (horto): R$ 0,50 (cinqüenta centavos) por muda; 
• Poda e corte de árvores em propriedade particular: 

R$ 30,00 (trinta reais) por unidade; 

Horto Florestal (Fornecimento para particular) 75: 

• Mudas:   R$ 3,00 (três reais) cada unidade. 

Biblioteca Municipal: 

• Inscrição anual:  R$ 10,00 (dez reais); 
• Multa por atraso na entrega de livros: 

R$ 0,50 (cinqüenta centavos) por dia de atraso na devolução. 

Ginásio Poliesportivo: 

• Utilização sem fins lucrativos: Isento; 
• Utilização para shows, bailes, desfiles e similares: R$ 10,00 (dez reais) a hora. 

Equipamentos para Eventos: 

• Transformador na Av. Ápio Cardoso: R$ 50,00 (cinqüenta reais), por dia, a 
utilização do transformador localizado na área de terreno junto à Av. Ápio 
Cardoso – próximo à escola Wenceslau Brás; 

OBS.: O eventual consumo de energia será requerido e pago diretamente pelo 
interessado à CEMIG. 

Parque das Águas: 

 Ficam mantidos inalterados os preços cobrados no Parque das Águas, a saber: 

• Entrada ao Parque:  R$ 2,00 (dois reais); 
• Assinatura com 30 entradas: R$ 42,00 (quarenta e dois reais); 
OBS.: Nos preços das demais atividades abaixo relacionadas, não se inclui o 

preço de entrada ao Parque, que deverá ser pago separadamente: 
• Piscina adulto:   R$ 5,00 (cinco reais); 
• Piscina criança:   R$ 3,00 (três reais); 
• Quadra de tênis / boche / mini-golf: R$ 5,00 (cinco reais) a hora; 

Lago: 
                                                           
75 Item acrescentado pela Lei no 1.433/98, de 06/11/98. 
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• Pedalinho:    R$ 3,00 (três reais) cada meia hora; 
• Cisne:    R$ 5,00 (cinco reais) cada meia hora. 

Balneário Hidroterápico:76 

• Hidromassagem:   R$ 7,00 (sete reais); 

Banhos:57 

• Sulfuroso com pérolas de ar: R$ 9,00 (nove reais); 
• Espumante perolado:  R$ 7,00 (sete reais); 
• Banho turco:   R$ 7,00 (sete reais); 
• Banho com pérolas de ar: R$ 7,00 (sete reais); 
• Banho espumante simples: R$ 7,00 (sete reais); 
• Sulfuroso simples:  R$ 7,00 (sete reais); 
• Ducha escocesa:   R$ 7,00 (sete reais); 
• Ducha circular:   R$ 7,00 (sete reais); 
• Sauna finlandesa:   R$ 5,00 (cinco reais); 
• Sauna seca (ala masculina): R$ 5,00 (cinco reais); 
• Banho de chuveiro:  R$ 3,00 (três reais); 
• Toalha extra:   R$ 2,00 (dois reais). 

Centro de Convenções (utilização para convenções, shows, bailes, desfiles e 
similares) 77: 

• Foyer:    R$ 10,00 (dez reais) a hora; 
• Grande salão:   R$ 70,00 (setenta reais) a hora; 
• Salas de reuniões:  R$ 10,00 (dez reais) a hora; 
• Cinema:    R$ 40,00 (quarenta reais) a hora. 

  Art. 2º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a partir 
de 01 de janeiro de 1998. 

  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 

  Caxambu-MG, 31 de dezembro de 1997. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 

                                                           
76 Valor desatualizado. V. Lei no 1.388/98, de 12/02/98. 
77 Item acrescentado pela Lei no 1.433/98, de 06/11/98. 
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L e i  nL e i  nL e i  nL e i  n oooo     1388/ 981388/ 981388/ 981388/ 98     
 
 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DE PREÇOS PÚBLICOS 
 
 

O povo do município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1 o – Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 156 da Lei 
Orgânica, autorizado a fixar os seguintes preços públicos: 

BALNEÁRIO HIDROTERÁPICO: 

Hidromassagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 9,00 (nove reais) 

 BANHOS: 

Sulfuroso com pérolas de ar . . . . . . . . . . .    R$ 12,00 (doze reais) 
Espumante perolado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 9,00 (nove reais) 
Banho turco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 9,00 (nove reais) 
Banho com pérolas de ar . . . . . . . . . . . . . . . R$ 9,00 (nove reais) 
Banho espumante simples . . . . . . . . . . . . . . R$ 9,00 (nove reais) 
Sulfuroso simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 9,00 (nove reais) 
Ducha escocesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 9,00 (nove reais) 
Ducha circular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 9,00 (nove reais) 
Sauna finlandesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 7,00 (sete reais) 
Sauna seca (ala masculina)  . . . . . . . . . . . . . R$ 7,00 (sete reais) 
Banho de chuveiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 3,00 (três reais) 
Toalha extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 3,00 (três reais) 

Art. 2 o – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução desta lei 
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 

Caxambu-MG, 12 de fevereiro de 1998. 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nº 1513/2000 Lei nº 1513/2000 Lei nº 1513/2000 Lei nº 1513/2000     
 

CONCEDE ISENÇÃO PARCIAL DE ISSQN E IPTU 
PARA EMPRESAS QUE OPERAM COM UNIDADE 
CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER 

 
O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes legais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º  - Para efeitos desta lei, entende-se como Call Center a empresa que 

opera como Unidade Central de Atendimento e que, concomitantemente, preencha as 
características e preste os serviços relacionados a seguir: 

I - uso de telefone como ferramenta para alavancar vendas e estreitar o 
relacionamento com clientes e parceiros comerciais; 

II - emprego de tecnologia de ponta que reúna, num mesmo sistema, soluções 
de computação e telefonia; 

III - emprego de tecnologia de "telemarketing receptivo", em que empresa 
chama o cliente como caminho para chegar ao consumidor; 

IV - serviços informativos gerais, de cobrança de contas e faturas, locais e a 
longa distância, utilizando equipamentos de informática de última geração, bem como softwares 
específicos; 

V - análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informação, coleta e 
processamento de dados específicos da atividade Call Center; 

VI - cobranças, por conta de terceiros, fornecimento de posição de cobranças 
ou de recebimento e outros serviços correlatos.  

 
Art. 2º  - Os Call Centers que se instalarem até 31 de dezembro de 2001 no 

município de Caxambu, obedecidos os critérios estabelecidos nesta lei, terão isenção parcial do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), obedecendo aos seguintes critérios de proporcionalidade entre percentual de isenção e 
número de empregos gerados; 

a) empresas que gerem mais de 100 empregos diretos em até 12 (doze) 
meses da data de sua instalação: 

isenção de 98% do ISSQN, nos primeiros 05 (cinco) anos contados da data de 
sua instalação; 

isenção de 95% do ISSQN do 5º (quinto) ao 10º (décimo) ano, contados a 
partir da data de sua instalação; 

isenção de IPTU nos 10 (dez) primeiros anos; 
b) empresas que gerem de 50 a 100 empregos diretos em até 12 (doze) meses 

da data de sua instalação: 
isenção de 85% do ISSQN, nos primeiros 05 (cinco) anos de sua instalação; 
isenção de 80% do IPTU, nos primeiros 05 (cinco) anos de sua instalação; 
c) empresas que gerem de 20 a 49 empregos diretos em até 12 (doze) meses 

da data de sua instalação: 
isenção de 75% do ISSQN, nos primeiros 05 (cinco) anos de sua instalação; 
isenção de 65% do IPTU, nos primeiros 05 (cinco) anos de sua instalação. 
Parágrafo único - As isenções definidas no caput deste artigo somente serão 

aplicáveis aos serviços mencionados no art. 1º desta lei. 
 
Art. 3º - Para se beneficiar do disposto no art. 2º desta lei, a empresa deverá 

atender ainda, cumulativamente, às seguintes condições: 
I - utilizar, preferencialmente, fornecedores e prestadores de serviços, inclusive 

empresas de projeto de engenharia e de construção civil, sediados no município de Caxambu 
ou, subsidiariamente, estabelecidos em Minas Gerais, desde que atendam aos requisitos de 
qualificação técnica, preços e condições de fornecimento ou prestação de serviços exigidos pelo 
empreendedor; 
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II - utilizar, prioritariamente, mão-de-obra do município, consultando, 
obrigatoriamente, os dados cadastrais disponibilizados pela Comissão Municipal de Emprego e 
Renda de Caxambu e não contratar mais de 1% (um por cento) de mão-de-obra estrangeira, 
não naturalizada; 

III - promover treinamentos anuais de seu pessoal, prioritariamente através de 
convênio específico com a Comissão Municipal de Empregos e Renda, equivalentes a 50% 
(cinqüenta por cento) do quadro permanente de funcionários; 

IV - aplicar, obrigatoriamente no município, o montante equivalente às 
deduções tributárias, de qualquer natureza, permitidas pela União ou pelo Estado de Minas 
Gerais; 

V - comprovar estar em processo de implantação de programa de qualidade 
para a certificação ISO 9000, num prazo de 24 (vinte e quatro) meses após o início de suas 
atividades no município, atuando como empresa de Call Center. 

 
Art. 4º  - A concessão da isenção prevista nesta lei será deferida pelo Prefeito, 

a partir de pareceres técnicos favoráveis das Secretarias da Fazenda e de Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento. 

 
Art. 5º  - O município reexaminará, anualmente, através da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, o benefício previsto no art. 2º desta lei, observando o 
disposto nos seus artigos 3º e 4º.  

§ 1º - Será reenquadrada nos termos do artigo 2º desta lei, a empresa que 
cumprir parcialmente ou além dos limites de seu enquadramento no exercício anterior, as 
exigências previstas nos seus artigos 3º e 4º. 

§ 2º - A isenção será revogada no caso de descumprimento de qualquer das 
exigências dos artigos 3º e 4º desta lei. 

 
Art. 6º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  
 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução desta lei 

pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 
Caxambu-MG, 02 de outubro de 2000. 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nLei nLei nLei noooo     1.529/20001.529/20001.529/20001.529/2000    
 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO A DAR NOVA 
REGULAMENTAÇÃO À PLANTA DE VALORES DA 
BASE DE CÁLCULOS DO IPTU E DO ITBI 

 
 

O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes decreta e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 o - Fica o Executivo Municipal autorizado a dar nova regulamentação 
aos critérios de fixação de valores da base de cálculo do IPTU e do ITBI, que será única, bem 
como revisar as pautas de valores de terrenos e construções na forma dos Anexos I e II, que 
passam a integrar a presente lei. 

Art. 2 o - Fica unificado em uma única pauta o valor venal dos imóveis a ser 
apurado quando da fixação do IPTU e do ITU, bem como na cobrança de incidência do ITBI, 
neste caso respeitado o critério previsto no art. 7o da Lei 913/88. 

Art. 3º  - Esta lei entrará em vigor a partir de 1o de janeiro de 2001, 
revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 

Caxambu-MG, 29 de dezembro de 2000. 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 

Mário Lu iz  A lves  
Secretário de Administração 
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Lei nº 1532/2000 Lei nº 1532/2000 Lei nº 1532/2000 Lei nº 1532/2000     
 
 

DISPÕE SOBRE PREÇOS PÚBLICOS 
 
 

O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 156 da Lei 

Orgânica, autorizado a fixar os seguintes preços públicos: 
Aluguel de Máquinas: 
• Patrol   R$ 40,00 (quarenta reais) a hora; 
• Retroescavadeira  R$ 30,00 (trinta reais) a hora; 
• Trator agrícola   R$ 15,00 (quinze reais) a hora. 
Meio Ambiente: 
• Venda de mudas (horto)  R$ 3,00 (três reais); 
• Poda e corte de árvores em propriedade particular: R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) por unidade. 
Ginásio Poliesportivo: 
• Utilização sem fins lucrativos:   Isento; 
• Utilização para shows, bailes, desfiles e similares: R$14,00 (quatorze reais) a 

hora. 
Equipamentos para eventos: 
• Transformador na Av. Ápio Cardoso: R$ 71,00 (setenta e um reais), por dia, 

a utilização do transformador localizado na área de terreno junto à Av. Ápio 
Cardoso, próximo à Escola Wenceslau Braz. 

Obs: O eventual consumo de energia será requerido e pago diretamente pelo 
interessado à CEMIG. 

Parque das Águas: 
Ficam mantidos inalterados os preços cobrados no Parque das Águas, a saber: 
•  Entrada no Parque  R$   2,00 (dois reais); 
•  Assinatura com 30 entradas R$ 42,00 (quarenta e dois reais). 
Obs: Nos preços das demais atividades abaixo relacionadas, não se inclui o 

preço de entrada ao Parque, que deverá ser pago separadamente: 
•  Piscina Adulto   R$ 7,00 (sete reais); 
•  Piscina Criança  R$ 4,00 (quatro reais); 
•  Quadra de tênis/boche/mini-golf R$ 7,00 (sete reais). 
Lago: 
•  Pedalinho   R$ 4,00 (quatro reais) cada meia hora; 
•  Cisne   R$ 7,00 (sete reais) cada meia hora. 
Balneário Hidroterápico: 
•  Hidromassagem   R$ 9,00 (nove reais). 
Banhos: 
• Sulfuroso com pérolas de ar  R$ 12,00 (doze reais);  
• Espumante perolado   R$   9,00 (nove reais); 
• Banho turco    R$   9,00 (nove reais); 
• Banho com pérolas   R$   9,00 (nove reais); 
• Banho espumante simples   R$   9,00 (nove reais); 
• Sulfuroso simples   R$   9,00 (nove reais); 
• Ducha escocesa   R$   9,00 (nove reais); 
• Ducha circular    R$   9,00 (nove reais); 
• Sauna finlandesa   R$   9,00 (nove reais); 
• Sauna seca (ala masculina)  R$   9,00 (nove reais); 
• Banho de chuveiro   R$   4,00 (quatro reais); 
• Toalha extra          R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos). 
Centro de Convenções: 
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Utilização para convenções, shows, bailes, desfiles e similares. 
• Foyer  R$  13,00 (treze reais) a hora; 
• Grande Salão  R$  90,00 (noventa reais) a hora; 
• Sala de reuniões R$ 13,00 (treze reais) a hora; 
• Cinema  R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais) a hora. 
 
Art. 2º  - Revogadas as disposições em contrário contidas nas leis 1.381/97 e 

1.433/98, esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000. 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução desta lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 

Caxambu, 29 de dezembro de 2000. 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 

 
Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nº 1534/2000Lei nº 1534/2000Lei nº 1534/2000Lei nº 1534/2000    
 
 

ALTERA O VALOR DA UNIDADE FISCAL DO 
MUNICÍPIO UFM - INSTITUÍDO PELA LEI 1282/1995 E 
DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
 

O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica alterado o valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM), referido no 

art. 2o da Lei 1.282/95, que passa a ser fixado em R$ 118,00 (cento e dezoito reais), a partir de 
1o de janeiro de 2001. 

 
Art. 2º  - O art. 5o da Lei 1.282/95, que sofreu alterações através da Lei 

1.383/97, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 
"Art. 5o  - As taxas pelo exercício regular do poder de polícia administrativa 

serão cobradas de acordo com os seguintes percentuais sobre a Unidade Fiscal Municipal 
(UFM), referida no art. 1o desta lei, a saber: 

III - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES: 
A - Construção e demolição: 0,48% da UFM por m2; 
B - Reconstrução, reforma e obras em andamento (inclusive prédios): 0,20% 

da UFM por m2; 
C - Arruamento e loteamento: 
C.1 - Aprovação de arruamento: 5,84% da UFM por metro linear; 
C.2 - Aprovação de loteamento e desmembramento: 9,74% da UFM por lote; 
D - Renovação de alvará de construção: 0,20% da UFM por m2. 
IV - TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO: 
C - Espaço ocupado por circos e parques de diversões: 48,74% da UFM por 

dia; 
E - Espaço ocupado por barracas em ocasiões comemorativas e festivas no 

município: 34,12% da UFM por metro linear de testada por dia; 
F - Demais usos das vias e logradouros públicos não enumerados e desde que 

devidamente autorizados: 14,62% da UFM por mês. 
V - TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 
B - Ambulante em dias festivos ou comemorativos: 14,62% da UFM por dia; 
VI – TAXA DE CONCESSÃO DE "HABITE-SE": 
A – Edificações em geral: 0,25% da UFM por m2; 
VII - TAXA DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO: 
A - Por linha: 195,01% da UFM por ano." 
 
Art. 3º  - Esta lei entrará em vigor a partir de 1o de janeiro de 2001, revogadas 

as disposições contidas no art. 2o da Lei 1.282/95. 
 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 

Caxambu, 29 de dezembro de 2000. 
 

Marcus Nagib Gadben     Mário Luiz Alves 
    Prefeito Municipal           Secretário de Administração 
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Lei nLei nLei nLei nº 1.538/2001º 1.538/2001º 1.538/2001º 1.538/2001    
 
 

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA 
PREFEITURA, CRIA O SERVIÇO DE FAZENDA E 
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA JUNTO À SECRETARIA 
DE OBRAS 
 
 

O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes decreta e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Executivo Municipal autorizado a criar o Serviço de Fazenda 

junto à Secretaria Municipal de Obras, acrescentando-se ao inciso IV, o sub-item 4.7, do art. 1º 
da Lei 1.285/96, a saber: 

Lei 1.285/96: 
“Art. 1º - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. SECRETARIA DE OBRAS 
4.7 - Serviço de Fazenda e Fiscalização Tributária” 
 
Art. 2º  - Compete ao referido Serviço de Fazenda e Fiscalização Tributária da 

Secretaria de Obras executar as seguintes atribuições: 
I - Executar atividades de fiscalização tributária e fazenda, ligadas ao Setor de 

Obras; 
II - Verificar e fiscalizar o recolhimento de receitas oriundas da concessão de 

alvarás de construção e de outras licenças pertinentes ao setor de obras; 
III - Instruir processos, efetuando levantamentos fiscais e diligências; 
IV - Efetuar revisões para apurar evasão de receitas oriundas de obras 

clandestinas;  
V - Vistoriar imóveis; 
VI - Elaborar relatórios de atividades; 
VII - Executar tarefas afins. 
 
Art. 3º  - As atividades pertinentes ao Serviço de Fazenda da Secretaria de 

Obras serão desempenhadas através de um Fiscal de Rendas e de um Auxiliar de Fazenda, 
subordinados ao Chefe do Departamento de Fazenda da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

Art. 4º  - Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 

Caxambu, 06 de fevereiro de 2001. 
 
 

 
Marcus Nagib Gadben 

Prefeito Municipal 
 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

92 

    
    

Lei nº 1.539/2001Lei nº 1.539/2001Lei nº 1.539/2001Lei nº 1.539/2001    
 
 

INSTITUI PREÇO ESPECIAL DURANTE O 
CARNAVAL 2001 PARA PAGAMENTO DE USO DE 
CERTOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
 
 

O povo do município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes decreta e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica autorizado o Executivo Municipal, sem prejuízo ao disposto na lei 

nº 1.534/2000, a instituir o "preço semiprivado" especial, para instalação de barracas e utilização 
de caixas de isopor com fins à comercialização de produtos durante o Carnaval 2001. 

 
Art. 2º  - Os preços referidos no artigo anterior serão os seguintes: 

I - Barracas medindo 3 x 3 m. . . . . . . . . . . . . R$ 390,56 

II - Caixas de isopor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$   70,56 
 
Art. 3º  - Os preços referidos no artigo anterior serão cobrados pelo período de 

6 (seis) dias (de 22/02/2001 até 27/02/2001). 
 
Art. 4º  - Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

Caxambu, 16 de fevereiro de 2001. 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei Lei Lei Lei nnnnº 1.550/2001º 1.550/2001º 1.550/2001º 1.550/2001    

 
 

AUTORIZA PERMISSÃO GRATUITA DE USO, EM 
CARÁTER PRECÁRIO, DO CENTRO DE 
CONVENÇÕES, CONCEDE ISENÇÃO FISCAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 

O povo do município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais decretou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder a cessão 

temporária de áreas do Centro de Convenções à AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS - ADMG, para a realização do IV CONGRESUL - "Congresso Sul 
Mineiro de Municípios" - e da IV "Exposição de Produtos e Serviços para Municípios". 

§ 1º - Caberá à AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - ADMG - explorar a área geral, onde serão instalados stands. 

§ 2º - As atividades a serem desenvolvidas durante o evento serão de 
responsabilidade da entidade cessionária, que responderá diretamente pela despesa de sua 
respectiva atribuição. 

 
Art. 2º  - O período da presente cessão será de 17 a 20 de abril de 2001. 
 
Art. 3º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Caxambu, 17 de abril de 2001. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben  
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves  
Secretário de Administração 
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Lei nLei nLei nLei noooo     1.552/20011.552/20011.552/20011.552/2001    

 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
DESCONTOS NO IPTU/ITU DO CORRENTE 
EXERCÍCIO 

 
O povo do município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes decretou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1 o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder descontos 
no IPTU/ITU do corrente exercício. 

§ 1o - 20% (vinte por cento) de desconto para pagamento em 4 parcelas nas 
zonas 01, 02, 03 e 04, e 30% (trinta por cento) para pagamento em parcela única nas mesmas 
zonas. 

§ 2o - 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em 4 parcelas nas zonas 
05, 06, 07 e 08, e 55% (cinqüenta e cinco por cento) para pagamento em parcela única nas 
mesmas zonas. 

Art. 2º  - Os descontos são válidos apenas para pagamento até a data de 
vencimento de cada parcela, bem como o da parcela única. 

Art. 3 o - Os contribuintes que tenham efetuado o pagamento do IPTU/2001 
pela primeira emissão das guias terão o direito a restituição nos moldes da presente lei. 

Art. 4 o - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Caxambu, 24 de abril de 2001. 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 

Mário Lu iz  A lves  
Secretário de Administração 
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Lei nº 1.553/2001Lei nº 1.553/2001Lei nº 1.553/2001Lei nº 1.553/2001    
 
 

DISPÕE SOBRE COMPENSAÇÃO PELA RENÚNCIA 
DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2001 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
 
 

A Câmara Municipal de Caxambu, por seus representantes legais aprova, e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a 

compensação pela renúncia de receita ao orçamento de 2001, no valor de R$ 711.800,68 
(setecentos e onze mil, oitocentos reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao 
desconto concedido no lançamento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
- IPTU/ITU. 

 
Art. 2º  - O setor de Contabilidade deverá tomar as providências necessárias 

para a realização da compensação constante do artigo anterior, em especial com a redução de 
dotações orçamentárias necessárias, caso a renúncia comprometa as metas de arrecadação 
constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Parágrafo único - As providências de que trata o caput do artigo serão 
realizadas bimestralmente, devendo ser bloqueadas as dotações orçamentárias, obedecidos os 
critérios constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
Art. 3º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Caxambu, 24 de abril de 2001. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben  
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves  
Secretário de Administração 
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Lei nº 1.582/2001Lei nº 1.582/2001Lei nº 1.582/2001Lei nº 1.582/2001    

 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER 
ISENÇÃO FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 

A Câmara Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder isenção da 

cobrança do ISS, prevista no art. 31, item 35, da Lei nº 585/76, alterada pela Lei nº 1282/95, 
com base ainda no art. 149 c/c 151 da Lei Orgânica Municipal, em favor das pessoas jurídicas 
que vierem a se instalar no município, com fim de ministrar cursos profissionalizantes na área de 
saúde. 

 
Art. 2º  - As pessoas jurídicas beneficiárias oferecerão bolsas de estudo em 

valores equivalentes aos das isenções concedidas. 
 
Art. 3º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução desta lei 

pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 

Caxambu, 11 de dezembro de 2001. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nº 1.589/2001Lei nº 1.589/2001Lei nº 1.589/2001Lei nº 1.589/200178    

 
DISPÕE SOBRE PREÇOS PÚBLICOS E ATUALIZA A 
UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO 
 
 

O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 156 da Lei 

Orgânica, autorizado a fixar os seguintes preços públicos: 

I - Aluguel de Máquinas: 
a) Patrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 50,00 (cinqüenta reais) a hora; 
b) Retroescavadeira . . . . . . . . .  R$ 30,00 (trinta reais) a hora; 
c) Trator agrícola . . . . . . . . . . . . R$ 18,00 (dezoito reais) a hora. 

II - Meio Ambiente: 
a) Venda de mudas (horto) . . . . . . R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos); 
b) Poda e corte de árvores  
em propriedade particular . . .  R$ 48,00 (quarenta e oito reais) por unidade.  

III - Ginásio Poliesportivo: 
a) Utilização sem fins lucrativos: Isento 
b) Utilização para shows, bailes, desfiles e similares . . R$ 14,00 (quatorze 

reais) a hora. 

IV - Equipamentos para eventos: 
·Transformador na Av. Ápio Cardoso: R$ 80,00 (oitenta reais) por dia (a 

utilização do transformador localizado na área de terreno junto à Av. Ápio Cardoso, próximo à 
Escola Wenceslau Braz). 

V - Parque das Águas: 
a) Entrada no Parque . . . . . . . . . R$ 2,00 (dois reais); 
b) Assinatura com 30 entradas . R$ 42,00 (quarenta e dois reais). 
c) Piscina adulto . . . . . . . . . . . . .  R$ 10,00 (dez reais); 
d) Piscina criança . . . . . . . . . . . . R$ 5,00 (cinco reais); 
e) Quadra de tênis/boche/mini-golf . . R$ 10,00 (dez reais); 
f) Rinque de patinação . . . . . . .  R$ 30,00 (trinta reais) a hora; 
g) Utilização sem fins lucrativos:  Isento 

VI - Lago: 
a) Pedalinho . . . . . . . . . . . . . R$ 5,00 (cinco reais) cada meia hora; 
b) Cisne . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 7,00 (sete reais) cada meia hora; 
c) Pescaria na Ilha . . . . . . . . R$ 10,00 (dez reais): das 08:00 às 16:30 h. 

VII - Balneário Hidroterápico: 
·Hidromassagem . . . . . . . . . . . . R$ 12,00 (doze reais). 

VIII - Banhos: 
a) Sulfuroso com pérolas de ar . R$ 15,00 (quinze reais); 
b) Espumante perolado . . . . . . . R$ 12,00 (doze reais); 
c) Banho turco . . . . . . . . . . . . . . R$ 12,00 (doze reais); 
d) Banho com pérolas . . . . . . . . R$ 12,00 (doze reais); 
e) Banho espumante simples . .  R$ 12,00 (doze reais); 
f) Sulfuroso simples . . . . . . . . . . R$ 12,00 (doze reais); 
g) Ducha escocesa . . . . . . . . . .  R$ 12,00 (doze reais); 

                                                           
78 Esta lei foi revogada pela Lei Municipal nº 1.623/2002, de 30/12/2002. 
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h) Ducha circular . . . . . . . . . . . . . R$ 12,00 (doze reais); 
i) Sauna finlandesa . . . . . . . . . . .  R$ 10,00 (dez reais); 
j) Sauna seca (ala masculina) . .   R$ 10,00 (dez reais); 
k) Banho de chuveiro . . . . . . . . .   R$ 4,00 (quatro reais); 
l) Toalha extra . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 3,00 (três reais) 

IX - Centro de Convenções (utilização para convenções, shows, bailes, desfiles 
e similares): 

a) Foyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 20,00 (vinte reais) a hora; 
b) Grande Salão . . . . . . . . . . . . .   R$ 110,00 (cento e dez reais) a hora; 
c) Sala de reuniões . . . . . . . . . , ,   R$ 20,00 (vinte reais) a hora; 
d) Cinema . . . . . . . . . . . . . . .         R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a hora. 

Parágrafo único -  O eventual consumo de energia será requerido e pago 
diretamente pelo interessado à CEMIG. 

 
Art. 2º  - Fica alterado o valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM), referido no 

artigo 2º da Lei nº 1282/95, que passa a ser fixado em R$ 127,62 (cento e vinte sete reais e 
sessenta e dois centavos), a partir de 01 de janeiro de 2002. 

 
Art. 3º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a 

partir de 1º de janeiro de 2002. 
 

Caxambu, 27 de dezembro de 2001. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 

 
Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

99 

Lei nº 1595/2002Lei nº 1595/2002Lei nº 1595/2002Lei nº 1595/2002    
 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DESCONTO NO 
IPTU/ITU DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU-MG 
 
 

O povo do município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais decretou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder descontos no 

IPTU/ITU do corrente exercício, da seguinte forma: 

I - 20% para pagamento à vista nas zonas 01, 02, 03 e 04; 

II - 10% para pagamento em 06 parcelas nas zonas 01, 02, 03 e 04; 

III - 45% para pagamento à vista nas zonas 05, 06, 07 e 08; 

IV - 35% para pagamento em 06 parcelas nas zonas 05, 06, 07 e 08. 
 
Art. 2º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução desta lei 

pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 

Caxambu, 13 de março de 2002. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nº 1595/2002Lei nº 1595/2002Lei nº 1595/2002Lei nº 1595/2002    
 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DESCONTO NO 
IPTU/ITU DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU 
 
 

O povo do município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes decretou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder descontos no 

IPTU/ITU do corrente exercício, da seguinte forma: 

I - 20% para pagamento à vista nas zonas 01, 02, 03 e 04; 

II - 10% para pagamento em 06 parcelas nas zonas 01, 02, 03 e 04; 

III - 45% para pagamento à vista nas zonas 05, 06, 07 e 08; 

IV - 35% para pagamento em 06 parcelas nas zonas 05, 06, 07 e 08. 
 
Art. 2º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução desta lei 

pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
 

Caxambu, 13 de março de 2002. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei Lei Lei Lei nnnnº 1597/2002º 1597/2002º 1597/2002º 1597/2002    

 
 

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO I DO ART. 6º DA 
LEI MUNICIPAL 1.282/95 
 
 

A Câmara Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - O inciso I do art. 6º da Lei municipal no 1.282/95 passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

"Art. 6º  - As taxas pela prestação de serviços municipais 
serão cobradas de acordo com as seguintes percentagens sobre a Unidade 
Fiscal do Município (UFM): 

I - TAXA DE EXPEDIENTE: 
a - Requerimento dirigido a qualquer autoridade municipal: 

3% da UFM; 
b - Emissão de documentos diversos  . . . . . . 5% da UFM; 
c - Averbação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% da UFM; 
d - Emissão de 1ª via de guia de recolhimento de tributos: 

2,5% da UFM; 
e - Emissão de 2ª via de guia de recolhimento de tributos: 5% 

da UFM; 
f - Fornecimento de certidões para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse pessoal : Isento." 
 

Art. 2º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

 
Caxambu, 26 de março de 2002. 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nº 1.600/2002Lei nº 1.600/2002Lei nº 1.600/2002Lei nº 1.600/2002    
 
 

AUTORIZA PERMISSÃO GRATUITA DE USO, EM 
CARÁTER PRECÁRIO, DO CENTRO DE 
CONVENÇÕES, CONCEDE ISENÇÃO FISCAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 

O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais decretou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder a cessão 

temporária de áreas do Centro de Convenções à AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS - ADMG, para a realização do V CONGRESUL - Congresso Sul 
Mineiro de Municípios - e da V Exposição de Produtos e Serviços para Municípios. 

§ 1º - Caberá à AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - ADMG, explorar a área geral, onde serão instalados stands. 

§ 2º - As atividades a serem desenvolvidas durante o evento serão de 
responsabilidade da entidade cessionária, que responderá diretamente pela despesa decorrente 
de sua respectiva atribuição. 

 
Art. 2º  - O período da presente cessão será de 23 a 25 de abril de 2002. 
 
Art. 3º  - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Caxambu, 23 de abril de 2002. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 

 
    
    
    
    
    
    
    

 
 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

103

    
Lei nº 1623/2002 Lei nº 1623/2002 Lei nº 1623/2002 Lei nº 1623/2002 79797979    

 
 
DISPÕE SOBRE VALORES DOS PREÇOS PÚBLICOS 
E ATUALIZA A UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO 
 
 

O povo do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Nos termos do art. 156 da Lei Orgânica, ficam fixados os valores dos 

seguintes preços públicos: 
 
I - Aluguel de Máquinas/Equipamentos: 
a) Patrol  R$ 50,00 (cinqüenta reais) a hora; 
b) Retroescavadeira R$ 33,00 (trinta e três reais) a hora; 
c) Trator agrícola R$ 20,00 (vinte reais) a hora. 
 
II- Meio Ambiente: 
a) Venda de mudas (horto) R$ 5,00 (cinco reais) a unidade; 
b)  Poda e corte de árvores R$ 48,00 (quarenta e oito reais) a unidade. 
 
III- Ginásio Poliesportivo: 
a) Utilização sem fins lucrativos: Isento; 
b) Utilização para shows, bailes, desfiles e similares R$ 15,75 (quinze reais e 

setenta cinco centavos) a hora. 
 
IV- Equipamentos para eventos: 
a) Transformador na Av. Ápio Cardoso: R$ 90,00 (noventa reais) 

 (utilização por dia) 
 
V- Parque das Águas: 
a) Entrada no Parque  R$ 2,00 (dois reais); 
b) Assinatura com 30 entradas R$ 42,00 (quarenta e dois reais). 
c) Piscina adulto  R$ 10,00 (dez reais); 
d) Piscina criança  R$ 5,00 (cinco reais) 
e) Quadra de tênis/boche/mini-golf R$ 10,00 (dez reais); 
f) Rinque de patinação             R$ 30,00 (trinta reais) a hora; 
g) Pedalinho   R$ 5,00 (cinco reais) cada meia hora; 
h) Pedalinho Cisne  R$ 7,00 (sete reais) cada meia hora; 
i) Pescaria na ilha  R$ 10,00 (dez reais) das 8 às  16 h.; 
 
Balneário Hidroterápico: 
a) Hidromassagem  R$ 12,00 (doze reais). 
 
Banhos: 
a) Sulfuroso com pérolas de ar R$ 15,00 (quinze reais); 
b) Espumante perolado  R$ 12,00 (doze reais); 
c) Banho turco  R$ 12,00 (doze reais); 
d) Banho com pérolas   R$ 12,00 (doze reais); 
e) Banho espumante simples R$ 12,00 (doze reais); 
f) Sulfuroso simples  R$ 12,00 (doze reais); 
g) Ducha escocesa  R$ 12,00 (doze reais); 
h) Ducha circular  R$ 12,00 (doze reais); 
i) Sauna finlandesa  R$ 10,00 (dez reais); 

                                                           
79 Esta lei foi alterada pela Lei Municipal nº 1.653/2003, de 29/12/2003. 
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j) Sauna seca (ala masculina) R$ 10,00 (dez reais); 
k) Banho de chuveiro  R$ 4,00 (quatro reais); 
l) Toalha extra  R$ 3,00 (três reais). 
m) Utilização do rinque de patinação sem fins lucrativos Isento 
 
VI- Centro de Convenções - Utilização para convenções, shows, bailes, 

desfiles e similares. 
a) Foyer R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinqüenta centavos) a hora; 
b) Grande Salão  R$ 123,80 (cento e vinte e três reais e oitenta centavos) a 

hora; 
c) Sala de reuniões R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinqüenta centavos) a hora; 
d) Cinema R$ 73,15 (setenta e três reais e quinze centavos) a hora. 
 
Parágrafo único - O eventual consumo de energia elétrica a ser empregado 

na utilização dos espaços e bens públicos do município será requerido e pago diretamente pelo 
interessado à CEMIG. 

 
Art. 2º  - Fica alterado o valor da Unidade Fiscal do Município (UFM), referido 

no artigo 2º da Lei nº 1282/95, que passa a ser fixado em R$ 143,63 (cento e quarenta e três 
reais e sessenta e três centavos) a partir de 01 de janeiro de 2003. 

 
Art. 3º   - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 

no 1589/2001. 
 
Art. 4º  - Esta lei entrará em vigor a partir de 1o de janeiro de 2003. 
 
Caxambu-MG, 30 de dezembro de 2002. 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nº 1629/2003Lei nº 1629/2003Lei nº 1629/2003Lei nº 1629/2003    
 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DESCONTOS 
NO IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O Prefeito Municipal faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele 
sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º  - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder descontos no 
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2003, para pagamento à vista e/ou 
parcelamento em até seis parcelas iguais e consecutivas, da seguinte forma: 

I - 8% (oito por cento) para pagamento à vista nas zonas 01, 02, 03 e 04; 
II - 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento à vista nas zonas 05, 06, 
07 e 08; 
III – 28% (vinte e oito por cento) para pagamento em até 06 parcelas nas 
zonas 05, 06, 07 e 08. 

Parágrafo único  - Para pagamento em até seis parcelas não haverá desconto 
para as zonas 01, 02, 03 e 04. 

Art. 2º  - Os contribuintes do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano que 
optarem pelo parcelamento, deverão solicitar o benefício no Setor de Cadastro da Prefeitura 
Municipal até do último dia estabelecido para o pagamento à vista. 

Art. 3º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Caxambu, 27 de fevereiro de 2003. 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 

 
Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nº 1647/2003Lei nº 1647/2003Lei nº 1647/2003Lei nº 1647/2003    

 
 

AUTORIZA PREMIAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA 
INCENTIVO AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
(ISSQN), DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU, NO 
PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRES DE 2004. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, 
por seus representantes aprovou, e eu sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar o sistema de prêmio, por 

sorteio, mediante a apresentação de notas fiscais a título de incentivo ao recolhimento do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em conformidade ao que dispuser a 
respectiva regulamentação. 

Parágrafo único  - As premiações referem-se à arrecadação do referido 
imposto durante os dois primeiros trimestres de 2004. 

Art. 2º  - Fica o Executivo responsável por afixar em locais públicos lista dos 
serviços com obrigatoriedade de emissão de notas fiscais, bem como os que estão dispensados. 

§ 1º - O setor de arrecadação do município fornecerá, aos prestadores de 
serviços, informações de suas responsabilidades e de seus percentuais, devendo também afixá-
las em locais públicos. 

§ 2º -  O prestador de serviços deve colocar em seu estabelecimento, em lugar 
visível, informação de sua responsabilidade. 

Art. 3º   - A premiação de que trata esta lei, para efeito dos sorteios do primeiro 
trimestre de 2004, constitui-se de: 

I - 1º prêmio - Uma TV 20 polegadas com controle remoto; 
II - 2º prêmio - Um rádio gravador com CD, AM/FM estéreo; 
III - 3º prêmio - Um fogão de 4 bocas com forno auto-limpante, mesa inox; 
IV - 4º prêmio - Uma bicicleta de 18 marchas, aro 26; 
V - 5º prêmio - Um tanquinho - 4 quilos com timer. 

Art 4º  - A premiação de que trata esta lei, para efeito do sorteio do segundo 
trimestre de 2004, constitui-se de: 

I - 1º prêmio - Uma TV 20 polegadas com controle remoto; 
II - 2º prêmio - Um rádio gravador com CD, AM/FM estéreo; 
III - 3º prêmio - Um fogão de 4 bocas com forno auto-limpante, mesa inox; 
IV - 4º prêmio - Uma bicicleta de 18 marchas, aro 26; 
V - 5º prêmio - Um tanquinho - 4 quilos com timer. 

Art. 5º  - As premiações  de que tratam os artigos 3º e 4º serão através de 
sorteios realizados no primeiro domingo do mês seguinte ao de sua apuração, nos dias 
04/04/2004 e 04/07/2004, às 18:00 horas, no calçadão, centro de Caxambu, com a presença de 
membros da comissão instituída por decreto Executivo para tal finalidade, sendo a mesma 
composta de representantes da sociedade civil, Poder Legislativo e Poder Executivo. 

Art. 6º   - Para ter assegurada sua participação no sorteio, o usuário do serviço 
deverá trocar sua notas fiscais de prestação de serviços executados dentro do município de 
Caxambu, em conformidade ao que dispuser a respectiva regulamentação. 
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Art 7º  - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as transferências dos 
prêmios e a entrega para seus respectivos ganhadores. 

Art. 8º  - As  despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 
dotações próprias no orçamento vigente. 

Art. 9º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10  - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Caxambu, 28 de outubro de 2003. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Mário Luiz Alves 
Secretário de Administração 
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Lei nº 1653/2003Lei nº 1653/2003Lei nº 1653/2003Lei nº 1653/2003    

 
DISPÕE SOBRE VALORES DOS PREÇOS 
PÚBLICOS, ATUALIZA A UNIDADE FISCAL DO 
MUNICÍPIO - UFM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, 
por seus representantes aprovou, e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º  - Nos termos do art. 156 da Lei Orgânica, ficam fixados os valores dos 
seguintes preços públicos: 

I - Aluguel de Máquinas e/ou Equipamentos:  
a) Patrol   R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) a hora; 
b) Retroescavadeira  R$ 38,00 (trinta e oito reais) a hora; 
c) Trator agrícola  R$ 23,00 (vinte e três reais) a hora. 
 
II - Meio Ambiente: 
a) Venda de Mudas horto   R$ 5,80 (cinco reais e oitenta 

centavos) a unidade; 
b) Poda e corte de árvores   R$ 55,70 (cinqüenta e cinco reais e 

setenta centavos) por poda e/ou corte. 
 
III - Ginásio Poliesportivo: 
a) Utilização sem fins lucrativos    isento; 
b) Utilização para shows, bailes, desfiles e similares  R$18,00 

(dezoito reais) a hora. 
 
IV - Equipamentos para eventos: 
a) Transformador na Av. Ápio Cardoso   R$ 104,50 (cento e quatro 

reais e cinqüenta centavos) por dia de utilização. 
 
V - Parque das Águas:  
a) Entrada no Parque    R$ 2,00 (dois reais); 
b) Entrada no Parque com direito a retorno  R$ 3,00 (três reais); 
c) Assinatura com 30 (trinta) entradas   R$ 42,00 (quarenta e dois reais); 
d) Banho Piscina Adulto    R$ 10,00 (dez reais); 
e) Banho Piscina Criança    R$ 5,00 (cinco reais); 
f) Quadra de Tênis, Voleibol, Bocha ou Mini-Golfe R$ 10,00 (dez reais) a hora; 
g) Rinque de Patinação    R$ 30,00 (trinta reais) a hora; 
h) Rinque de Patinação sem fins lucrativos . . . . . isento 
i) Pedalinho Simples   R$ 5,00 (cinco reais) cada meia hora; 
j) Pedalinho Cisne   R$ 7,00 (sete reais) cada meia hora; 
k) Pescaria no Lago     R$ 10,00 (dez reais) das 08:00 às 16:00 horas; 
 
Vl) Balneário Hidroterápico 
1) Hidromassagem    R$ 12,00 (doze reais); 
2) Banho sulfuroso com pérolas de ar   R$ 15,00 (quinze reais); 
3) Banho espumante perolado   R$ 12,00 (doze reais); 
4) Banho com pérolas    R$ 12,00 (doze reais); 
5) Banho espumante simples   R$ 12,00 (doze reais); 
6) Banho sulfuroso simples .   R$ 12,00 (doze reais); 
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7) Ducha escocesa    R$ 12,00 (doze reais); 
8) Ducha circular    R$ 12,00 (doze reais); 
9) Sauna finlandesa    R$ 12,00 (doze reais); 
10) Sauna seca (ala masculina)   R$ 12,00 (doze reais); 
11) Banho chuveiro .    R$   4,00 (quatro reais); 
12) Taalha extra .    R$   3,00 (três reais); 
m) Cartão Desconto .    R$ 60,00 (sessenta reais).  
 
VI - Centro de Convenções (utilização para convençõ es, shows, bailes, 

desfiles e similares): 
a) Foyer  R$   26,00 (vinte e seis reais) a hora; 
b) Grande Salão  R$ 143,70 (cento e quarenta e três reais e setenta centavos) 

a hora; 
c) Sala de Reuniões R$ 26,00 (vinte e seis reais) a hora; 
d) Cinema  R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos) a hora. 

§ 1º - O eventual consumo de energia elétrica a ser empregado na utilização 
dos espaços e bens públicos do município deverá ser requerido e pago diretamente pelo 
interessado à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 

§ 2º - A utilização do Cartão Desconto, mencinado na alínea "m" do item V, 
dará direito, ao usuário, de utilização das seguintes atividades no recinto do Parque das Águas, 
até o limite de 10 (dez) atividades: banhos de piscina, quadra de tênis, quadra de voleibol, bocha 
e mini-golfe, pescaria no lago e qualquer das atividades do balneário hidroterápico enumeradas 
na alínea "I" do item V.  

 

Art. 2º  - O consumidor dos serviços oferecidos no balneário e o usuário da 
piscina ficam isentos do pagamento da entrada no Parque das Águas, fixado na letra "a" do 

inciso V do artigo 1o desta lei. 

 
Art. 3º  - Para cobrir os custos de confecção e/ou impressão de talonários de 

bilhetes para as atividades do Parque das Águas, relacionadas no item V do artigo 1o, fica o 
Poder Executivo autorizado a realizar parcerias para a veiculação de propaganda comercial nos 
mesmos, podendo para tanto, inserir as razões sociais e logomarcas de eventuais empresas 
patrocinadoras. 

 
Art. 4º  - Fica alterado o valor da Unidade Fiscal do Município (UFM), conforme 

artigo 2o da Lei no 1.282/95, que passa a ser fixado em R$ 166,83 (cento e sessenta e seis 
reais e oitenta e três centavos), a partir de 01 de janeiro de 2004. 

 
Art. 5º  - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 

no 1.623, de 30 de dezembro de 2002. 
Caxambu, 29 de dezembro de 2003. 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 
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Lei nº 1656/2003Lei nº 1656/2003Lei nº 1656/2003Lei nº 1656/2003    

 
 

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ANEXOS I E II DA LEI 
MUNICIPAL Nº 1.529/2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu 
sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Os Anexos I e II da Lei Municipal nº 1.529, de 29 de dezembro de 2000, 

passarão a vigorar com a seguinte redação: 
   

ANEXO I 
 

VALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO 
 

(RESIDENCIAL)  
CASAS E APARTAMENTOS 

PADRÃO R$ / m2 
Alto 407,41 
Médio 290,60 
Baixo 209,37 
Popular 130,86 
Proletário (p/casa) 78,51 

(COMERCIAL)  
SALAS E LOJAS 

Alto 278,60 
Médio 209,50 
Baixo 181,29 

(INDUSTRIAL)  
GALPÕES 

Alto 184,67 
Médio 138,50 
Baixo 92,33 
 

METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DO IPTU  
 
  Para cálculo dos valores venais dos terrenos (Vvt), a fórmula será expressa da 
seguinte maneira: 
 

Vvt = At . Vlr/m 2 . Fped . Ftop . Fsit . Fgleb 
 
Onde: 
 

At  = Área total do terreno em m2. 
 

Vlr/m 2 = Valor metro quadrado de terreno constante da Planta de Valores. 
 
Fped  = Fator pedológico, em função da geologia do terreno. 
 
Características:      - Normal .....................................  1,00 

 - Rochoso ................................... 0,80 
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- Inundável ................................. 0,70 
- Alagado ................................... 0,60 
- Misto   ...................................... 0,50  
 

 
Ftop = Fator de topografia, em função da conformidade do terreno. 
 
Características:      - Plano ......................................... 1,00 
     - Declive ....................................... 0,70 

                          - Aclive ........................................  0,70 
                                     - Irregular ....................................  0,60  
 
 

Fsit  = Fator de situação, em função do número de testadas do imóvel, também chamado de 
fator esquina. 
 
Características:      - Mais de 01 (uma) frente............1,10 

 - 01 (uma) frente .........................1,00 
 - Meio de quadra ........................1,00 
 - Encravado / Vila ...................... 0,80 
 

 

Fgleb = Fator de gleba, usado apenas para terrenos acima de 2.000 m2. 
 
Características:      -    Gleba ........................................ 0,20 
 
 Para cálculo dos valores venais das edificações (Vve), a fórmula será expressa da 
seguinte maneira: 
 
Vve = Ac . Cc . Ftip . Fdep 
 
 
Onde: 
 

Ac = Área construída em m2 
 

Cc = Custo de construção (valor de m2 de construção), tabelado para os diferentes padrões 
 
Ftip = Fator de tipos e subtipos (tabela) 
 

TIPOS E SUBTIPOS 
CARACTERIZAÇÃO     FRENTE 

 ALINHADA                          RECUADA 
FUNDOS 

CASA ISOLADA 0,90 1,00 0,80 
CASA GEMINADA 0,70 0,80 0,60 
CASA CONJUGADA 0,80 0,90 0,70 
APARTAMENTO 1,00 1,00 0,90 
TELHEIRO 1,00 1,00 1,00 
GALPÃO 1,00 1,00 1,00 
INDÚSTRIA 1,00 1,00 1,00 
LOJA 1,00 1,00 1,00 
ESPECIAL 1,00 1,00 1,00 

 
 
Fdep  = Fator de depreciação física do imóvel 
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Características:     -   Novo/ótimo ................................ 1,00 
  -   Bom ..........................................  0,90 
  -   Regular .....................................  0,70 
  -   Ruim ..........................................  0,50 
  -   Em ruínas ................................... 0,40 
 
 

ANEXO II 
 

PAUTA DE VALORES DE TERRENO 
 

PAUTA PARA AVALIAÇÃO DO IPTU 
(Planta de valores de terrenos - Zona 01) 

 
Logra douro/Loteamento/Outros  Bairro  Complemento  Valor m 2 

Avenida Ápio Cardoso Santa Rita  155,80 
Avenida Camilo Soares Centro Até rua 07 de Setembro 250,00 
Avenida Camilo Soares Centro Da rua 07 de Setembro 

até Pça. Cônego José 
Castilho Moreira 

155,80 

Ladeira Joaquim Pinto Centro  155,80 
Praça Almir Ribeiro Tavares Centro  155,80 
Praça Sargento João Lopes 
Filho 

Centro  200,00 

Rua Antônio Miguel Arnaut Centro  250,00 
Rua Caetano Furquim Centro  250,00 
Rua Costa Guedes Centro  155,80 
Rua Dr. Enout Centro  200,00 
Rua Dr. Mário Milward Centro  155,80 
Rua Dr. Viotti Centro Pça. Almir até Pça. Hélio 

Castilho 
250,00 

Rua Elias Ferreira Centro  155,80 
Rua Ivon Curi Centro  155,80 
Rua João Carlos  Centro Até confr. c/ Rua Dr. Viotti 200,00 
Rua João Constantino Centro  200,00 
Rua José Carlos Mello Centro  155,80 
Rua Monsenhor João de Deus Centro  155,80 
Rua Oliveira Mafra Centro  200,00 
Rua Paul Harris Centro  200,00 
Rua Plínio Motta Centro  200,00 
Rua Prefeito Paes Leme Centro  200,00 
Rua Prefeito Renato Maurício e 
Silva 

Centro  155,80 

Rua Teixeira Leal Centro  155,80 
Rua Teodureto Nascimento Centro  155,80 
Rua Wenceslau Braz Centro  250,00 
Travessa Anamelia Centro  155,80 
Travessa Conselheiro Mayrink Centro  155,80 
Travessa Nossa Senhora dos 
Remédios 

Centro  200,00 

Praça 16 de Setembro Centro  250,00 
Praça Alfredo Pinto Centro  250,00 
Rua Conselheiro Mayrink Centro  155,80 
Rua João Pinheiro Centro Até confluência Dr. Viotti 250,00 
Rua Américo de Macedo Centro  155,80 
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Rua Major Penha Centro Até confluência Dr. Viotti 250,00 
 
 
 

PAUTA PARA AVALIAÇÃO DO IPTU 
(Planta de valores de terrenos - Zona 02) 

 
Logradouro/Loteamento/Outros  Bairro  Complemento  Valor m 2 

Avenida Getúlio Vargas Centro  102,13 
Avenida João Pessoa Centro  130,00 
Praça Cônego José de Castilho 
Moreira 

Centro Da Rua 07 de Setembro 
até ela 

102,13 

Praça Hélio de Castilho Moreira Centro  150,00 
Praça Quintino Bocaiúva Centro  102,13 
Rua Cesário Alvim Centro  102,13 
Rua Comendador Pereira Centro  102,13 
Rua Dr. José Capistrano de 
Paiva 

Centro  102,13 

Rua Dr. Polycarpo de 
Magalhães Viotti 

Centro  102,13 

Rua Dr. Viotti Centro Pça. Hélio até Avenida 
João Pessoa 

155,80 

Rua João Carlos Centro Da Dr. Viotti à Virgílio 
Esaú 

102,13 

Rua Princesa Isabel Centro  102,13 
Rua Tufy Matuck Centro  102,13 
Vila Olga Centro Ao lado Dr. Polycarpo M. 

Viotti 
102,12 

Rua 07 de Setembro Centro  130,00 
Rua João Pinheiro Centro Rua Dr. Viotti à Avenida 

Antônio Ferreira da Silva 
155,80 

Rua Major Penha Centro Da Dr. Viotti à Rua 
Cesário Alvim 

155,80 

 
 
 

PAUTA PARA AVALIAÇÃO DO IPTU 
(Planta de valores de terrenos - Zona 03) 

 
Logradouro/Loteamento/Outros  Bairro  Complemento  Valor m 2 

Avenida Dr. Acácio de Almeida Vista Alegre Ruas principais do 
Loteamento  

55,00 

Avenida Gabriel Alves 
Fernandes 

Centro  70,00 

Avenida Magalhães Pinto Centro  70,00 
Avenida Olímpio de Almeida Vista Alegre Ruas principais do 

Loteamento  
55,00 

Praça Rafle Rafael Parque dos Ipês  55,00 
Praça 03 Parque dos Ipês  55,00 
Rua Adamastor Pimenta Centro Loteamento Adilson 55,00 
Rua Benjamin Constant Centro  70,00 
Rua Dom Ximenes Bosque Rua principal 70,00 
Rua Domiciano Noronha Sá Vista Alegre Ruas principais do 

Loteamento 
55,00 
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Rua Dr. Carlos Bustamante Centro  70,00 
Rua Eugênia de Almeida Vista Alegre Ruas principais do 

Loteamento 
55,00 

Rua Francisco Lopes Martins Vista Alegre Ruas principais do 
Loteamento 

55,00 

Rua João Paulo II Parque dos Ipês  55,00 
Rua José de Paula Pereira Parque dos Ipês  55,00 
Rua Manoel Joaquim Centro  70,00 
Rua Professor José Marcos da 
Motta 

Centro  44,46 

Rua Professor José Marcos da 
Motta 

Parque Bela Vista  70,00 

Rua Professor Mário Lício Parque Bela Vista  70,00 
Rua Ruth Martins de Almeida Vista Alegre Principais ruas do 

Loteamento 
55,00 

Rua Salvador Consentino Bosque Principal 55,00 
Rua Venâncio Figueiredo Parque Bela Vista  70,00 
Travessa Salvador Consentino Bosque Principal 55,00 
 
 
 
 

PAUTA PARA AVALIAÇÃO DO IPTU 
(Planta de valores de terrenos - Zona 04) 

 
Logradouro/Loteamento/Outros  Bairro  Complemento  Valor m 2 

Alameda das Acácias Vista Alegre Demais ruas do 
Loteamento 

34,77 

Alameda das Begônias Vista Alegre Demais ruas do 
Loteamento 

34,77 

Alameda das Magnólias Vista Alegre Demais ruas do 
Loteamento 

34,77 

Alameda das Rosas Vista Alegre Demais ruas do 
Loteamento 

34,77 

Avenida Coronel Juca Leite Vista Alegre Demais ruas do 
Loteamento 

34,77 

Avenida D. Pedro II Jardim Belvedere  45,00 
Avenida Galdino Machado Jardim Belvedere  45,00 
Avenida Henrique Monat Caxambu Velho  34,77 
Avenida Joaquim Pereira Jardim Belvedere  45,00 
Avenida Henrique Monat Jardim Belvedere  45,00 
Rua Adão Augusto Gomes Vista Alegre  55,00 
Rua Afonso Pena Centro  34,77 
Rua Benedita Ferreira da Silva Observatório  34,77 
Rua Bias Fortes Jardim Belvedere  45,00 
Rua Carmem Serra Vista Alegre  34,77 
Rua Cônego José Silvério Observatório Rua principal 34,77 
Rua Dolores Serra Vista Alegre  34,77 
Rua Dr. Raul Sá Jardim Belvedere  45,00 
Rua Frei Leopoldo Vista Alegre Demais ruas do 

Loteamento 
34,77 

Rua Irmã Raimundo Vista Alegre Demais ruas do 
Loteamento 

34,77 

Rua Jamila Niman Santa Rita Rua principal lado Ápio 
Cardoso 

70,00 
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Rua José Brochado Ribeiro Observatório  34,77 
Rua José Geraldo Cerny Centro Antiga Travessa Paulo 

Alves 
34,77 

Rua Maestro Bras Pepe Jardim Belvedere  45,00 
Rua Marechal Deodoro Santa Cruz  44,46 
Rua Maria de Jesus Gonçalves Jardim Imperial Rua principal 34,77 
Rua Maria Eugênia Vista Alegre Demais ruas do 

Loteamento 
34,77 

Rua Martinho Lício Santa Cruz  34,77 
Rua Nelson Maciel Pereira Centro Antiga Travessa Pinto de 

Moura 
34,77 

Rua Paulo Alves Santa Cruz  34,77 
Rua Pinto de Moura Centro Da ladeira Luiz 

Guimarães ao 
Loteamento Alvorada 

34,77 

Rua Praxedes Costa Santa Cruz  34,77 
Rua Prefeito Joubert Guimarães Jardim Belvedere  45,00 
Rua Rita Adelaide Vista Alegre Demais ruas do 

Loteamento 
34,77 

Rua Rui Barbosa Santa Cruz Até Rua Martinho Lício 34,77 
Rua Silvestre Ferraz Centro  44,46 
Rua Tancredo Martins Vista Alegre Demais Ruas do 

Loteamento 
34,77 

Rua Virgílio Esaú Observatório  34,77 
Travessa Maria da Conceição 
Lopes 

Caxambu Velho Ao lado da Henrique 
Monat 

45,00 

Rua Maria Staell Vista Alegre Demais ruas do 
Loteamento 

34,77 

 
 
 

PAUTA PARA AVALIAÇÃO DO IPTU 
(Planta de valores de terrenos - Zona 05) 

 
Logradouro/Loteamento/Outros  Bairro  Complemento  Valor m 2 
Avenida Antônio Ferreira da 
Silva 

Caxambu Velho Até Rua Luiz Gomes 
Ferreira 

28,20 

Avenida Barão do Rio Branco Trançador  28,20 
Avenida Floriano Peixoto Bosque Avenida principal 28,20 
Avenida Imperatriz Leopoldina Jardim Belvedere  45,00 
Avenida Joaquim dos Santos Trançador  28,20 
Desmembramento Pedro Sene Centro  28,20 
Loteamento Flamboyant Centro  28,20 
Loteamento Santa Terezinha Caxambu Velho Depende da rua 28,20 
Praça Virgílio Gomes Correia Santa Rita Principal 28,20 
Rua 21 de Abril São Januário  28,20 
Rua Amâncio Pinto Santa Rita Rua principal 28,20 
Rua Antônio Firmino Teixeira São Januário  28,20 
Rua B São Januário  28,20 
Rua das Goiabeiras Centro Jardim Flamboyant 28,20 
Ruas das Laranjeiras Centro Jardim Flamboyant 28,20 
Rua das Laranjeiras - Esquina Centro Jardim Flamboyant 28,20 
Rua das Orquídeas Centro Jardim Flamboyant 28,20 
Rua das Pitangueiras Centro Jardim Flamboyant 28,20 
Rua das Pitangueiras - Esquina Centro Jardim Flamboyant 28,20 
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Rua Guilherme Vilela Gouvea Santa Rita Até a ponte (Rua 
principal) 

28,20 

Rua João Mancilha Neto Santa Terezinha Rua principal 28,20 
Rua Joaquim dos Santos Trançador  28,20 
Rua José Juvêncio Sacramento Santa Tereza Rua principal 28,20 
Rua José Timotheo Nogueira São Januário  28,20 
Rua K São Januário  28,20 
Rua L Perp. Joaquim dos 
Santos 

Trançador  28,20 

Rua Lázaro Ramos Pereira São Januário  28,20 
Rua Major José Ribeiro Santa Rita Rua principal 28,20 
Rua Marcos Rosental Jardim Imperial  28,20 
Rua Maria da Conceição 
Nogueira 

Jardim Imperial  28,20 

Rua Olímpio de Almeida Santa Cruz  28,20 
Rua Palmiro Moreira Santa Rita Rua principal 28,20 
Rua Projetada Perp. Joaquim 
dos Santos 

Trançador  28,20 

Rua Projetada Perp. Joaquim 
dos Santos 

Trançador  28,20 

Rua Rangel Pereira Jardim Imperial  28,20 
Rua Rui Barbosa Santa Cruz Da Martinho Lício até o 

fim 
28,20 

Travessa Barão do Rio Branco Trançador  28,20 
Travessa Guilherme Vilela 
Gouveia 

Santa Rita Rua principal 28,20 

Travessa Joaquim dos Santos Trançador  28,20 
Travessa José Juvêncio 
Sacramento 

Santa Tereza Travessa principal 28,20 

Travessa Marcos Rosental Jardim Imperial  28,20 
Avenida José Pereira Leite Bosque Loteamento São 

Cristóvão 
28,20 

 
 
 

PAUTA PARA AVALIAÇÃO DO IPTU 
(Planta de valores de terrenos - Zona 06) 

 
Logradouro/Loteamento /Outros  Bairro  Complemento  Valor m 2 

Ala dos Ipês Mirim Vila Verde Demais ruas da cidade 25,86 
Ala dos Magistrados Bosque  25,86 
Alameda das Acácias Mimosas Vila Verde  25,86 
Alameda das Acácias Mimosas Vila Verde  25,86 
Alameda das Leucenas Vila Verde  25,86 
Alameda das Sibipirunas Vila Verde  25,86 
Alameda dos Flamboyants Vila Verde  25,86 
Alameda dos Ipês Mirim Vila Verde  25,86 
Alameda esqu. c/ rua 02 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Antiga Estrada do Potreiro Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Avenida 01 Jardim Exposição  25,86 
Avenida Antônio Ferreira da 
Silva 

Caxambu Velho Da Luiz Gomes Ferreira 
até o fim 

25,86 

Avenida Evaristo Sá Guedes Caxambu Velho  25,86 
Avenida Evaristo Sá Guedes Santa Tereza  25,86 
Beco da Rua 01 Novo Horizonte  25,86 
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Chácara Santa Luzia São Januário  25,86 
Estrada Campo do Meio Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Estrada da Pedreira Santo Antônio  25,86 
Estrada Olho D’Água Caxambu Velho  25,86 
Estrada Projetada Santo Antônio  25,86 
Estrada Velha Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Estrada Volta Grande Alto Santa Rita  25,86 
Loteamento Alice Santa Rita  35,00 
Loteamento Beira Alta Santa Rita  25,86 
Loteamento Gutemberg Alto Santa Rita  25,86 
Loteamento Jardim Alvorada Caxambu Velho  25,86 
Loteamento Santa Rita Santa Rita  25,86 
Loteamento Santa Terezinha Caxambu Velho Depende da rua 25,86 
Loteamento Umuarama Campo do Meio  25,86 
Portal de Caxambu Campo do Meio Todas as ruas 25,86 
Praça 15 de Novembro Santa Terezinha  25,86 
Praça Alvorada Caxambu Velho Loteamento Alvorada 25,86 
Praça Jardim Exposição Jardim Exposição  25,86 
Prolongamento Avenida 
Evaristo Sá Guedes 

Vila Verde  25,86 

Prolongamento da Rua Major 
Penha 

Caxambu Velho Loteamento Alvorada 25,86 

Rodovia BR 267 Alto Santa Rita Loteamento Gutemberg 25,86 
Rodovia BR 267 Santa Rita Loteamento Beira Alta 25,86 
Rodovia BR 354 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rodovia BR 354 Campo do Meio Zona de expansão 

urbana 
3,99 

Rodovia Caxambu - Baependi Jardim Exposição  25,86 
Rodovia do Contorno Jardim Exposição  25,86 
Rodovia do Contorno São Januário Chácara Santa Luzia 25,86 
Rodovia do Contorno (L. Direito 
Quin. 4) 

São Januário Chácara Santa Luzia 25,86 

Rua 01 Bosque Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 01 Santo Antônio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 02 Novo Horizonte  25,86 
Rua 03 Ferraz Caldas  25,86 
Rua 03 Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 04 Ferraz Caldas  25,86 
Rua 04 Santo Antônio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 05 Novo Horizonte  25,86 
Rua 06 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 07 Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 08 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 09 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 09 Caxambu Velho  25,86 
Rua 10 Novo Horizonte  25,86 
Rua 11 Caxambu Velho Loteamento Jardim 

Alvorada 
25,86 

Rua 12 Alto Santa Rita  25,86 
Rua 12 de Outubro Caxambu Velho  25,86 
Rua 13 Caxambu Velho Loteamento Jardim 

Alvorada 
25,86 

Rua 13 de Maio Caxambu Velho  25,86 
Rua 14 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 15 Alto Santa Rita  25,86 
Rua 16 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
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Rua 17 Caxambu Velho Loteamento Jardim 
Alvorada 

25,86 

Rua 18 Alto Santa Rita  25,86 
Rua 19 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 2 Bosque Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 20 Alto Santa Rita  25,86 
Rua 21 Alto Santa Rita  25,86 
Rua 22 Alto Santa Rita  25,86 
Rua 23 Alto Santa Rita  25,86 
Rua 24 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 25 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 25 de Dezembro Caxambu Velho  25,86 
Rua 25 de Março Caxambu Velho  25,86 
Rua 26 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 27 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 28 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 29 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 30 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 31 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 32 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 33 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 34 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 35 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 36 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 37 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 38 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 39 Campo do Meio Portal de Caxambu 25,86 
Rua 40 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 41 Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua 43 Campo do Meio Demais ruas da cidade 35,00 
Rua A Santa Rita Loteamento Alice 25,86 
Rua A Santa Rita Loteamento Beira Alta 25,86 
Rua Adão Marcelino David Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Afonso Rodrigues Filho Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Alfredo Mota Santos Jardim Exposição  25,86 
Rua Alice América  Oliveira Observatório Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Alice Junqueira de 
Azevedo 

Santa Rita Loteamento Santa Rita 25,86 

Rua Ananias Alves de Moura Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Antônio Ferreira dos 
Santos 

Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 

Rua Antônio Ferreira Filho Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Antônio Maurício Ferreira Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Antônio Rosa Campos Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Aristides Junqueira Cotti Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua C Santa Rita Loteamento Beira Alta 25,86 
Rua D Água Branca Demais ruas da cidade 25,86 
Rua D Santa Rita Loteamento Alice 35,00 
Rua Dario José de Moura Bosque Demais ruas da cidade 25,86 
Rua das Acácias Trançador Cohab 25,86 
Rua das Acácias Mimosas Vila Verde  25,86 
Rua das Andorinhas Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua das Azáleas Trançador Cohab 25,86 
Rua das Bauhineas Vila Verde  25,86 
Rua das Dálias Trançador Cohab 25,86 
Rua das Hortênsias Trançador Cohab 25,86 
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Rua das Magnólias Vila Verde  25,86 
Rua das Murtas Vila Verde  25,86 
Rua das Palmas Trançador Cohab 25,86 
Rua Delcides Ribeiro de 
Andrade 

Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 

Rua Delfim Moreira Ramos Observatório Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Demétrio Jamal Jardim Exposição  25,86 
Rua Dídimo Nicomedes Pereira Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Domiciano Noronha de Sá Santa Tereza  25,86 
Rua dos Faveiros Vila Verde  25,86 
Rua dos Hibiscos Vila Verde  25,86 
Rua dos Ipês Rosas Vila Verde  25,86 
Rua dos Jasmins Tançador Cohab 25,86 
Rua dos Pardais Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua dos Sabiás Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua dos Sabiás (R.G. 4671 L. 
3D/102) 

Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 

Rua Dr Evaldo Bustamante Parque Bela Vista Demais ruas da cidade 25,86 
Rua E  Loteamento Alice 35,00 
Rua Edmundo Pereira Dantas Santa Rita Santo Antônio 25,86 
Rua Emerenciana Cândida de 
Jesus 

Bairro Jardim Demais ruas da cidade 25,86 

Rua F Santa Rita Loteamento Alice 35,00 
Rua Felipe Antônio de Miranda Alto Santa Rita  25,86 
Rua Florentino Aníbal Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Florinda Santo Antônio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Florinda Zaine Bairro Jardim Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Francisco Alves Bairro Jardim Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Francisco dos Santos Filho Santa Rita Loteamento Beira Alta 25,86 
Rua Francisco Saldones Alto Santa Rita  25,86 
Rua Francisco Saldones Alto Santa Rita  25,86 
Rua G Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Gentil Afonso Costa Trançador Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Geralda dos Santos  Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Gloria Tereza de Jesus  Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Guanabara  Loteamento Beira Alta 25,86 
Rua Guanabara   25,86 
Rua H  Loteamento William 25,86 
Rua dos Ipês Rosas   25,86 
Rua João Cassiano  Demais ruas da cidade 25,86 
Rua João Dario de Araújo  Demais ruas da cidade 25,86 
Rua João Gomes Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua João Salustiano Pereira Centro Demais ruas da cidade 25,86 
Rua João Teodoro Silva Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Joaquim Amaro Tobias Alto Santa Rita  25,86 
Rua Joaquim Fernandes Observatório Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Jonas de Sá Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua José Fernandes Filho Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua José Jorge Filho Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua José Jorge Pereira Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua José Teodoro da Silva Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Josias Domingos Caetano Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Juscelino Vieira Machado Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua L Santa Tereza  Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Laudelino de Souza 
Azevedo 

Santa Rita Loteamento Alice 25,86 
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Rua Laudelino de Souza 
Azevedo 

Santa Rita Loteamento Santa Rita 25,86 

Rua Lírios do Vale Trançador Cohab 35,00 
Rua Luiz Gomes Ferreira Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Luiz Mancilha Santa Terezinha  25,86 
Rua Luiz Silveira Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua M Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Manoel Teodoro Trançador  Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Maria da Cruz Pereira Pinto Santa Rita Loteamento Beira Alta 25,86 
Rua Maria Luiza Castilho 
Zeferino 

Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 

Rua Maria Ribeiro Sacramento Jardim Exposição  25,86 
Rua Maximiano Guimarães Santo Antônio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Nhá Chica Trançador Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Nossa Senhora Aparecida Santo Antônio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua P Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Pastor José Manoel de 
Oliveira 

Observatório Demais ruas da cidade 25,86 

Rua Paulo Pereira Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Pernambuco Santa Terezinha  25,86 
Rua Primo Joaquim Teodoro São Januário Chácara Santa Luzia 25,86 
Rua Projetada Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Projetada Chácara Joazal Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Projetada Demétrio Jamal Jardim Exposição  25,86 
Rua Projetada Saré Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Prolong. Pinto de Moura Caxambu Velho Loteamento Jardim 

Alvorada 
25,86 

Rua R Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Rio de Janeiro Caxambu Velho Santa Terezinha 25,86 
Rua Rosas de Saron Trançador Cohab 25,86 
Rua Salete Custódio Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Salvador Soler Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Santa Bárbara Vila Verde  25,86 
Rua São Paulo Santa Terezinha  25,86 
Rua Saulo Rosaline Observatório Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Sebastião Alves Bernardes Alto Santa Rita  25,86 
Rua Sebastião Augusto 
Bernardes 

Alto Santa Rita  25,86 

Rua Sergipe Santa Terezinha  25,86 
Rua Treze de Maio Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Vera Cruz Santo Antônio Bairro Jardim 25,86 
Rua Waldemir J. da Silva Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua X Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Yolanda de Azevedo 
Arantes 

Santa Rita Loteamento Santa Rita 25,86 

Rua Z Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Zuleika Pereira da Silva Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa 04 Caxambu Velho Loteamento Jardim 

Alvorada 
25,86 

Travessa 15 de Agosto Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa 20 de Janeiro Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa 21 de Abril Centro Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa A Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa Anselmo Centro Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa Antônio Arantes Caxambu Velho  25,86 
Travessa Antônio Ferreira da Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
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Silva 
Travessa Antônio Pereira 
Arantes 

Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 

Travessa B Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa Benedito de Souza 
Maximo 

Centro Demais ruas da cidade 25,86 

Travessa da Rua Paulo Pereira Campo do Meio Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa Demétrio Jamal Jardim Exposição  25,86 
Travessa Edgar Marques 
Santos 

Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 

Travessa José Gonçalves da 
Silva 

Santa Rita Demais ruas da cidade 25,86 

Travessa Manoel Teodoro Trançador Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa Particular Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa Particular São Januário  Chácara Santa Luzia 25,86 
Travessa Raimundinho Trançador Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa Rua G Trançador Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa São Domingos Caxambu Velho Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa São Paulo Santa Terezinha  25,86 
Travessa Vovó Candinha Trançador Demais ruas da cidade 25,86 
Travessa 6-A Caxambu Velho Loteamento Jardim 

Alvorada 
25,86 

Travessa 6-B Caxambu Velho Loteamento Jardim 
Alvorada 

25,86 

Rua 01 Caxambu Velho Jardim Alvorada 25,86 
Rua 03 Caxambu Velho Jardim Alvorada 25,86 
Rua C Santa Rita Loteamento Alice 35,00 
Rua Jose Correa Filho Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua José Custódio da Silva Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua Manoel Spinelli Santa Tereza Demais ruas da cidade 25,86 
Rua C Campo do Meio Água Branca 25,86 
Rua 18 Campo do Meio Portal de Caxambu 25,86 
 

PAUTA PARA AVALIAÇÃO DO IPTU 
(Planta de valores de terrenos - Zona 07) 

 
Logradouro/Loteamento/Outr os Bairro  Complement o Valor m 2 
Avenida Paulo Abraão Santo Antônio Loteamento Jardim Vera 18,80 
Avenida Ricardo Bezerra Trançador  18,80 
Estrada Municipal Glória  18,80 
Loteamento Jardim das Nações Glória  18,80 
Loteamento Jardim Paulo Maia Trançador  18,80 
Loteamento Jardim Vera Cruz Santo Antônio  18,80 
Loteamento Thalismã Santo Antônio  18,80 
Rua Acre Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Amazonas Traçador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Argentina Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Austrália Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Austrália Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Áustria Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Bahia Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Brasil Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Canadá Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Ceará Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Chile Glória Jardim das Nações 18,80 
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Rua Colômbia Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Dalira Menezes de Jesus Santo Antônio Loteamento Thalismã 18,80 
Rua Equador Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Estrada Municipal Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Grécia Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Itália Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Júlia Lopes Santo Antônio Loteamento Thalismã 18,80 
Rua Maranhão Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Maria Stael Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Mato Grosso Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua México Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Minas Gerais Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Paraguai Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Paraná Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Piauí Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Portugal Glória Jardim das Nações 18,80 
Rua Rio Grande  Trançador Jardim Paulo Maia 18,80 
Rua Sagrado Coração de Jesus Santo Antônio Loteamento Thalismã 18,80 
Rua Geraldo Alves Maciel Santo Antônio Loteamento Thalismã 18,80 
 

PAUTA PARA AVALIAÇÃO DO IPTU 
(Planta de valores de terrenos - Zona 08 

 
Logradouro/Loteamento/Outros  Bairro  Complemento  Valor m 2 

Alameda das Quaresmeiras Santo Antônio Loteamento Vale das 
Colinas 

4,59 

Beco 01 Observatório   4,59 
Beco 02 Santa Tereza  4,59 
Beco 03 Alto Santa Rita  4,59 
Beco 04 Santa Rita  4,59 
Beco 05 Santa Tereza  4,59 
Beco 07 Santa Tereza  4,59 
Beco 08 Santa Tereza  4,59 
Beco 2 Bosque  4,59 
Beco A Santa Tereza  4,59 
Beco Cônego José Silvério Observatório   4,59 
Beco da Amizade Santa Tereza  4,59 
Beco Projetado Alto Santa Rita  4,59 
Beco Rua G Santa Tereza  4,59 
Beco M Santa Tereza  4,59 
Loteamento Vale das Colinas Santo Antônio  18,80 
Rua 01 Santo Antônio Vale das Colinas 12,00 
Rua 04 Santo Antônio Vale das Colinas 12,00 
 

Art. 2º  - Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2004. 
 
Art. 3º  - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Caxambu, 29 de dezembro de 2003. 
 

Marcus Nagib Gadben        Mário Luiz Alves 
       Prefeito Municipal     Secretário de Administração 
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Lei nº 1.664/2004Lei nº 1.664/2004Lei nº 1.664/2004Lei nº 1.664/2004    

 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DESCONTOS 
NO IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL - E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 

O Prefeito Municipal faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele 
sanciona a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder descontos no 

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2004, para pagamento à vista e/ou 
parcelamento em até seis parcelas iguais e consecutivas, da seguinte forma: 

I - 8% (oito por cento) para pagamento à vista nas zonas 01, 02, 03 e 04; 
II - 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento à vista nas zonas 05, 06, 07 

e 08; 
III - 28% (vinte e oito por cento) para pagamento em até 06 parcelas nas zonas 

05, 06, 07 e 08. 

Parágrafo único  - Para pagamento em até seis parcelas não haverá desconto 
para as zonas 01, 02, 03 e 04. 

 
Art. 2º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Caxambu, 15 de abril de 2004. 
 
 
 
 

Marcus Nagib Gadben 
Prefeito Municipal 
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Lei nº 1691/2004Lei nº 1691/2004Lei nº 1691/2004Lei nº 1691/2004    

 
DISPÕE SOBRE INCENTIVO FISCAL A CINEMAS QUE 
FUNCIONEM EM IMÓVEIS CUJO ACESSO SEJA POR 
LOGRADOUROS PÚBLICOS, MEDIANTE 
CONTRAPARTIDAS SÓCIO-CULTURAIS 
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, por seus representantes 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Esta lei concede incentivo fiscal a cinemas que funcionem em imóveis 

cujo acesso direto seja por logradouro público, mediante contrapartidas sócio-culturais, com a 
finalidade de: 

I - Estimular a manutenção e a instalação de áreas destinadas à difusão 
cultural; 

II - Facilitar e ampliar o acesso aos alunos da rede pública municipal, à cultura 
e obras cinematográficas; 

III - Formar público para o cinema. 
Parágrafo único  - Somente serão beneficiados por esta lei os cinemas que 

exibam obras cinematográficas que atendam a todas as faixas etárias em sua programação 
normal. 

 
Art. 2º  - Ficam isentos de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, os 

imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como cinema e atividades acessórias 
correlacionadas à exibição de filmes que cumpram as contrapartidas de caráter sócio-cultural 
estabelecidas no art. 5º desta lei. 

Parágrafo único - Fica vedada a concessão da isenção prevista nesta lei aos 
cinemas que funcionem em "shopping centers", hotéis ou em qualquer situação que não atenda 
ao disposto no "caput" do art. 1º desta lei. 

 
Art. 3º  - Ficam isentas de Imposto Sobre Serviços - ISS, as atividades 

indicadas no artigo anterior, desde que cumpram, da mesma forma, as contrapartidas 
estabelecidas no art. 5º desta lei. 

 
Art. 4º  - A isenção prevista nesta lei é anual, mediante a entrega de termo de 

opção à Secretaria Municipal de Finanças, até o dia 30 de dezembro do ano imediatamente 
anterior ao que deva vigorar a isenção fiscal. 

 
Art. 5º  - O benefício fiscal estabelecido por esta lei fica condicionado à 

exibição, a título gratuito, de 05 (cinco) sessões semestrais, destinadas aos alunos das escolas 
da rede pública municipal. 

Parágrafo único - Ao final de cada ano fiscal, o contribuinte isento deverá 
entregar relatório de cumprimento das contrapartidas ao Executivo Municipal. 

 
Art. 6º  - O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 60 

(sessenta) dias da data de sua publicação, inclusive quanto à fiscalização das contrapartidas e 
as penalidades, em caso de seu descumprimento. 

 
Art. 7º  - A isenção fiscal prevista nesta lei passará a vigorar a partir do primeiro 

dia do exercício seguinte ao da data de sua publicação. 
 

Caxambu, 28 de dezembro de 2004. 
 

Marcus Nagib Gadben    Rafael Pinto Filho 
Prefeito Municipal    Secretário de Governo 
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Lei nº 1728/2005Lei nº 1728/2005Lei nº 1728/2005Lei nº 1728/2005    

 
 

DISPÕE SOBRE VALORES DOS PREÇOS PÚBLICOS, 
ATUALIZA A UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO – UFM, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, 
por seus representantes aprovou, e eu sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Nos termos do art. 156 da Lei Orgânica, ficam fixados os valores dos 

seguintes preços públicos: 
 
I - Aluguel de Máquinas e/ou Equipamentos:  
a) Patrol  R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a hora; 
b) Retroescavadeira R$ 43,00 (quarenta e três reais) a hora; 
c) Trator agrícola  R$ 26,00 (vinte e seis reais) a hora. 
 
II - Meio Ambiente: 
a) Venda de Mudas (horto) por unidade: pequenas R$ 3,00 (três reais); 
                      grandes: R$ 5,00 (cinco reais). 
b) Poda e corte de árvores  R$ 61,00 (sessenta e um reais) poda 

e/ou corte. 
 
III - Ginásio Poliesportivo: 
a) Utilização sem fins lucrativos   isento; 
b) Utilização para eventos, desfiles e similares: por evento R$ 300,00 

(trezentos reais); 
c)Utilização para atividades esportivas, sem cobrança de ingressos R$ 20,00 

(vinte reais) por hora. 
 
IV - Equipamentos para eventos: 
a) Transformador na av. Ápio Cardoso  R$ 116,00 (cento e 

dezesseis reais) por dia de utilização. 
 
V - Parque das Águas:  
a) Entrada no Parque   R$ 3,00 (três reais); 
b) Entrada no Parque com direito a retorno R$ 5,00 (cinco reais); 
c) Assinatura com 30 (trinta) entradas  R$ 70,00 (setenta reais); 
d) Banho Piscina Adulto   R$ 12,00 (doze reais); 
e) Banho Piscina Criança   R$ 6,00 (seis reais); 
f) Quadra de Tênis - por hora: diurno   R$ 12,00 (doze reais) 
                  noturno  R$ 17,00 (dezessete Reais); 
g) Quadra de Voleibol  R$ 12,00 (doze reais) por hora; 
h) Quadra de Bocha  R$   6,00 (seis reais) por hora; 
i) Rinque de patinação para festas ou atividades R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) por evento; 
j) Rinque de patinação sem fins lucrativos   isento 
k) Pedalinho simples   R$ 7,00 (sete reais) cada 

meia hora; 
l) Pedalinho Cisne   R$ 9,00 (nove reais) cada 

meia hora; 
m) Pescaria no Lago   R$ 12,00 (doze reais) das 

08:00 às 16:00 horas; 
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n) Balneário Hidroterápico 
1) Hidromassagem   R$ 15,00 (quinze reais); 
2) Banho sulfuroso com pérolas de ar  R$ 19,00 (dezenove reais); 
3) Banho espumante perolado  R$ 15,00 (quinze reais); 
4) Banho com pérolas   R$ 15,00 (quinze reais); 
5) Banho espumante simples  R$ 15,00 (quinze reais); 
6) Banho sulfuroso simples   R$ 15,00 (quinze reais); 
7) Ducha escocesa   R$ 15,00 (quinze reais); 
8) Ducha circular    R$ 15,00 (quinze reais); 
9) Sauna finlandesa   R$ 15,00 (quinze reais); 
10) Sauna seca (ala masculina)  R$ 15,00 (quinze reais); 
11) Banho chuveiro   R$    5,00 (cinco reais); 
12) Taalha extra    R$    3,00 (três reais); 
m) Cartão desconto   R$  90,00 (noventa reais).  
 
VI - Centro de Convenções (utilização para convençõ es, shows, 

bailes,desfiles e similares): 
I - Para cessão de todas as dependências 
a) Utilização de todas as dependências   R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais) por evento. 
II - Para cessão parcial - por dependências 
a) Foyer     R$ 29,00 (vinte e nove 

reais) a hora; 
b) Grande Salão    R$ 159,50 (cento e 

cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos) a hora; 
c) Sala de Reuniões   R$ 29,00 (vinte e nove 

reais) a hora; 
d) Cinema    R$ 94,00 (noventa e 

quatro reais) a hora. 
§ 1º - O eventual consumo de energia elétrica a ser empregado na utilização 

dos espaços e bens públicos do município deverá ser requerido e pago diretamente pelo 
interessado à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 

§ 2º - A utilização do Cartão Desconto, mencinado na alínea "m" do item V, 
dará direito, ao usuário, de utilização das seguintes atividades no recinto do Parque das Águas, 
até o limite de 10 (dez) atividades: banhos de piscina, quadra de tênis, quadra de voleibol, bocha 
e mini-golfe, pescaria no lago e qualquer das atividades do balneário hidroterápico enumeradas 
na alínea "I" do item V.  

§ 3º - Será concedido um desconto de 50% no preço da hora diurna, da quadra 
de tênis, quando utilizada por praticantes iniciantes com a presença de instrutor. 

 
Art. 2º  - O consumidor dos serviços oferecidos no balneário e o usuário da 

piscina ficam isentos do pagamento da entrada no Parque das Águas, fixado na letra "a" do 

inciso V do artigo 1o desta lei. 
 
Art. 3º  - Para cobrir os custos de confecção e/ou impressão de talonários de 

bilhetes para as atividades do Parque das Águas, relacionadas no item V do artigo 1o, fica o 
Poder Executivo autorizado a realizar parcerias para a veiculação de propaganda comercial nos 
mesmos, podendo para tanto, inserir as razões sociais e logomarcas de eventuais empresas 
patrocinadoras. 

Art. 4º  - Fica alterado o valor da Unidade Fiscal do Município - UFM, conforme 

artigo 2o da Lei no 1.282/95, que passa a ser fixado em R$ 190,00 (cento e noventa reais) a 
partir de 01 de janeiro de 2006. 

Art. 5º  - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 

no 1.653, de 29 de dezembro de 2003. 
 

 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

127

Caxambu, 07 de dezembro de 2005. 
 
 
 

Isaac Rosental 
Prefeito Municipal 

 
 

Antônio Padrão Gomes 
Secretário Municipal de Administração 
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Lei Complementar Lei Complementar Lei Complementar Lei Complementar nnnnº 26/2005º 26/2005º 26/2005º 26/2005    
 
 

ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 
ATINENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO - IPTU, CRIANDO INCENTIVO FISCAL 
SELETIVO PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU 
 
 

A Câmara Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º  - Fica acrescida, a título de incentivo fiscal seletivo para o 

desenvolvimento turístico, a alínea denominada "d", na redação do artigo 15, da Lei Municipal 
sob nº 585/76, com a seguinte redação: 

 
 "d) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco) tratando-se de prédios destinados a 

atividades de hospedagem de qualquer natureza em hotéis, hospedarias, flat, apart-hotéis, 
motéis e pensões. 

 
Art. 2º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
Caxambu, 01 de junho de 2005. 
 
 
 

Isaac Rosental 
Prefeito Municipal 

 
 

Antônio Padrão Gomes 
Secretário Municipal de Administração 
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Lei Complementar Lei Complementar Lei Complementar Lei Complementar nnnnº 32/2005º 32/2005º 32/2005º 32/2005    
 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 585, DE 
29 DE DEZEMBRO DE 1976 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, 
Minas Gerais, aprovou, e eu, sanciono a seguinte lei Complementar. 

 

  Art. 1º  - O capítulo III da lei municipal nº 585, de 29 de dezembro de 1976 - 
Código Tributário do Município de Caxambu, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

CAPÍTULO III 
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR: 

            Art. 29  - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tem como fato 
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam 
como atividade preponderante do prestador. 

         § 1º - O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou 
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. 

          § 2º - Ressalvadas as exceções expressas na lista do art. 33, os serviços nele 
mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 

          § 3º - O imposto de que trata esta lei complementar incide ainda sobre os serviços 
prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente 
mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio 
pelo usuário final do serviço. 

          § 4º - A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço 
prestado. 

         § 5º - A incidência do imposto independe: 

  a) da existência de estabelecimento fixo; 

  b) do recebimento do preço ou do resultado financeiro do efetivo exercício 
da atividade; 

  c) do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 
administrativas, relativas à atividade, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

  d) da destinação dos serviços. 

 
SEÇÃO II 

DA INCIDÊNCIA E DA BASE DE CÁLCULO 

          Art. 30  - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, 
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exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX abaixo, quando o imposto será devido no 
local: 

          I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. 

          II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso 
dos serviços descritos no sub-item 3.04 da lista do art. 33 desta lei; 

          III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.02 e 7.17 
da lista do art. 33 desta lei; 

          IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.04 da lista do art. 
33 desta lei; 

          V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no sub-item 7.05 da lista do art. 33 desta lei; 

          VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso 
dos serviços descritos no sub-item 7.09 da lista do art. 33 desta lei; 

          VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no sub-item 7.10 da lista do art. 33 desta lei; 

          VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no 
caso dos serviços descritos no sub-item 7.11 da lista do art. 33 desta lei; 

          IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes 
físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.12 da lista do art. 33 
desta lei; 

          X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no 
caso dos serviços descritos no sub-item 7.14 da lista do art. 33 desta lei; 

          XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.15 da lista do art. 33 desta lei; 

          XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.16 da 
lista do art. 33 desta lei; 

          XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços 
descritos no sub-item 11.01 da lista do art. 33 desta lei; 

          XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, 
no caso dos serviços descritos no sub-item 11.02 da lista do art. 33 desta lei; 

          XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, 
no caso dos serviços descritos no sub-item 11.04 da lista do art. 33 desta lei; 

          XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, 
no caso dos serviços descritos nos sub-itens do item 12, exceto o 12.13, da lista do art. 33 desta 
lei. 

          XVII - do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços 
descritos pelo sub-item 16.01 da lista do art. 33 desta lei. 

          XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo sub-item 
17.05 da lista do art. 33 desta lei. 
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          XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o 
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo sub-item 17.09 
da lista do art. 33 desta lei; 

          XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, 
no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista do art. 33 desta lei. 

          § 1º - No caso dos serviços a que se refere o sub-item 3.03 do art. 33 desta lei, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território 
haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, 
objetos de locação, sub-locação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não. 

          § 2º - No caso dos serviços a que se refere o sub-item 22.01 do art. 33 desta lei, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território 
haja extensão de rodovia explorada. 

          Art. 31  - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure 
unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo, as denominações de 
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas.  

 Art. 32 - O imposto não incide sobre: 

           I - as exportações de serviços para o exterior do país; 

          II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, 
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 

          III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito 
realizadas por instituições financeiras. 

          Parágrafo único  - Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por 
residente no exterior. 

  Art. 33  - Sujeitam-se ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
os serviços constantes dos itens e sub-itens da lista abaixo com as correspondentes 
alíquotas.         

         
                 

ITEM / SUB-ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALÍQUOTA %  
 

1 - Serviços de informática e congêneres.  
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.             3% 
1.02 - Programação.             3% 
1.03 - Processamento de dados e congêneres.             3% 
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos. 

            3% 

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

            3% 

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.             3% 
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 
configuração e manutenção de programas de computação e bancos 
de dados. 

            3% 

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de             3% 
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páginas eletrônicas. 
2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer  natureza.  

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer 
natureza. 

            3% 

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

            5% 

3.02 - 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. 

            5% 

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

             5% 

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

            5% 

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.  
4.01 - Medicina e biomedicina.             5% 
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres. 

            5% 

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 
de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e         congêneres. 

            5% 

4.04 - Instrumentação cirúrgica.             5% 
4.05 - Acupuntura.             5% 
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.             5% 
4.07 - Serviços farmacêuticos.             5% 
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.             5% 
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 
orgânico e mental. 

5% 

4.10 - Nutrição.             5% 
4.11 - Obstetrícia.             5% 
4.12 - Odontologia.             5% 
4.13 - Ortóptica.             5% 
4.14 - Próteses sob encomenda.             5% 
4.15 – Psicanálise             5% 
4.16 - Psicologia. 5% 
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 
congêneres. 

5% 

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 5% 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e  
congêneres. 

3% 

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

3% 

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

5% 

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

5% 

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. 

5% 

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e co ngêneres.  
5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 5% 
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-socorros e 5% 
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congêneres, na área veterinária. 
5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. 5% 
 5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 5% 
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 5% 
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 
biológicos de qualquer espécie. 

5% 

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

5% 

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

5% 

 5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 5% 
6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades  físicas e congêneres.  

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 2% 
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 3% 
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 3% 
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 
atividades físicas. 

3% 

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 3% 
7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geolo gia, urbanismo, construção 

civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamen to e congêneres . 
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 
urbanismo, paisagismo e congêneres. 

3% 

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, 
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). 

3% 

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% 

7.04 - Demolição. 3% 
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% 

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% 

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

3% 

7.08 - Calafetação. 3% 
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 
quaisquer. 

3% 

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

3% 

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 3% 
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 
agentes físicos, químicos e biológicos. 

3% 

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 
higienização, desratização, pulverização e congêneres 

3% 

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

3% 

7.15 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 3% 
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7.16 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, 
lagoas, represas, açudes e congêneres. 

3% 

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

3% 

7.18 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 
mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

3% 

7.19 - 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. 

3% 

7.20 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 3% 
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% 
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

2% 

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e  congêneres.  
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, 
suíte-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). 

5% 

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

5% 

9.03 - Guias de turismo. 5% 
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. 

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

10.06 - Agenciamento marítimo. 5% 
10.07 - Agenciamento de notícias. 5% 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 
agenciamento de veiculação por quaisquer meios.  

5% 

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 5% 
10.10 - Distribuição de bens de terceiros. 5% 
11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento , vigilância e congêneres.  
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, 
de aeronaves e de embarcações. 

5% 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 5% 
11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5% 
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 
guarda de bens de qualquer espécie. 

3% 

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e cong êneres.  
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12.01 - Espetáculos teatrais. 
12.02 - Exibições cinematográficas. 5% 
12.03 - Espetáculos circenses. 2% 
12.04 - Programas de auditório. 5% 
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 5% 
12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. 5% 
12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 
recitais, festivais e congêneres. 

5% 

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. 5% 
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.  5% 
12.10 - Corridas e competições de animais. 5% 
12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 
com ou sem a participação do espectador. 

5% 

12.12 - Execução de música. 5% 
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 
espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 
teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

13 - Serviços relativos a fonografia, fotog rafia, cinematografia e reprografia.  
13.01 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 
dublagem, mixagem e congêneres. 

2% 

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

2% 

 13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. 2% 
13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 
litografia, fotolitografia. 

2% 

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% 

14.02 - Assistência técnica. 3% 
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

3% 

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 1% 
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de 
objetos quaisquer. 

3% 

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

3% 

14.07 - Colocação de molduras e congêneres. 3% 
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres. 

3% 

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

3% 
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14.10 - Tinturaria e lavanderia. 3% 
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 3% 
14.12 - Funilaria e lanternagem. 3% 
14.13 - Carpintaria e serralheria. 3% 

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financei ro, 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% 

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% 

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

5% 

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

5% 

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% 

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% 

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% 

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% 

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% 

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% 

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

5% 

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 5% 
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, 5% 
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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. 
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção 
de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão 
salário e congêneres. 

5% 

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% 

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. 

5% 

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 

5% 

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. 

5% 
 

16 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal. 3% 

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. 

3% 

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

3% 

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

3% 

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

3% 

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

3% 

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

5% 

17.07 - Franquia (franchising). 5% 
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 5% 
17.09 - Planejamento, organização e administração de feiras, 
exposições, congressos e congêneres. 

5% 

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

5% 

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

5% 

17.12 - Leilão e congêneres. 5% 
17.13 - Advocacia. 3% 
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17.14 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 3% 
17.15 - Auditoria. 3% 
17.16 - Análise de Organização e Métodos. 3% 

17.17 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 3% 
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 3% 

17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 3% 
17.20 - Estatística. 3% 

17.21 - Cobrança em geral. 3% 
17.22 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, 

cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de 
contas a receber ou a pagar e, em geral, relacionadas a operações 

de faturização (factoring ). 

3% 

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

3% 

18 - Serviços de regulação de sinistros vi nculados a contratos de 
seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobert ura de 

contratos de seguros, prevenção e gerência de risco s seguráveis 
e congêneres. 

 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 
seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos 

de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

5% 

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e dema is 
produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupo ns de 

apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrente s de títulos de 
capitalização e congêneres. 

 

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% 

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuário s, de terminais rodoviários, 
ferroviários e metroviários. 

20.01 - 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% 

20.02 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas 

operações, logística e congêneres. 

3% 

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notar iais.  
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 5% 

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. 

3% 

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

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

3% 

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placa s, sinalização visual, 
banners, adesivos e congêneres.  

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

3% 

25 - Serviços funerários.   
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25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes, 
aluguel de capela, transporte do corpo cadavérico, fornecimento de 

flores, coroas e outros parâmentos, desembaraço de certidão de 
óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos, embalsamento, 

embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 

5% 

25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 5% 
25.03 - Planos ou convênio funerários. 5% 

25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 5% 
26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspon dências, 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% 

27 - Serviços de assistência social.   
27.01 - Serviços de assistência social. 3% 

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

natureza. 
5% 

29 - Serviços de biblioteconomia.  
29.01 - Serviços de biblioteconomia. 5% 

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.   
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 5% 

31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletr otécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres . 

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

5% 

32 - Serviços de desenhos técnicos.  
32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 3% 
33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, des pachantes e congêneres.  

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

5% 

34 - Serviços d e investigações particulares, detetives e congênere s. 
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e 

congêneres. 
5% 

35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jor nalismo e relações 
públicas.  

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

5% 

36 - Serviços de meteorologia.  
36.01 - Serviços de meteorologia. 5% 

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins . 
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 5% 

38 - Serviç os de museologia.   
38.01 - Serviços de museologia. 5% 

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.  
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 
fornecido pelo tomador do serviço). 

5% 

40 - Serviços relativos a obras de arte sob encome nda.  
        40.01 - Obras de arte sob encomenda. 5% 
         
 
  Art. 34  - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

          § 1º - Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da lista do art. 33, forem 
prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o 
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caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de 
qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. 

 § 2º - No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista do art. 33, a 
base de cálculo do imposto será proporcional à extensão de rodovia explorada.       

 § 3º - Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 
7.05 da lista do art. 33 desta lei complementar. 

  Art. 35  - O valor do imposto será calculado aplicando-se ao preço do serviço a 
alíquota correspondente fixada no artigo 33 desta lei complementar. 

  § 1º: Quando os serviços a que se referem a lista do artigo 33 desta lei 
Complementar, forem prestados por sociedade uniprofissionais, cujos sócios estejam habilitados 
para o exercício da respectiva atividade e não possuam mais de 3 (três) empregados, o imposto 
será calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste 
serviços em nome da sociedade; o imposto será a razão de duas Unidade Fiscal do Município 
(UFM) por ano, por profissional habilitado ou sócio. 

  § 2º: O disposto no parágrafo anterior não se aplica as sociedades 
uniprofissionais que: 

 a) Prestem serviços previstos em mais de um item da lista do art. 33. 

 b) Possuir em seu quadro societário sócio pessoa jurídica ou sócio pessoa física 
não habilitado para o exercício da atividade da sociedade. 

 c) Possuir mais de 3(três) empregados, prestadores de serviços ou colaboradores 
não sócios não habilitados para o exercício da atividade.  

  Art. 36  - Quando o imposto se der sobre a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, o imposto corresponderá: 

 a)Quando a realização do serviço exigir formação em nível superior de ensino o 
imposto será a razão de uma Unidade Fiscal do Município (UFM), por ano. 

 b) Quando a realização do serviço exigir formação em nível médio de ensino ou 
obrigatoriedade de registro em órgão de classe, na forma da lei, o imposto será a razão de 
60% (sessenta por cento) da Unidade Fiscal do Município (UFM), por ano. 

 c)Quando se tratar de serviços de artistas, atletas, modelos e manequins o 
imposto será a razão de 20% (vinte por cento) da Unidade Fiscal do Município (UFM), por 
ano. 

 d) Os demais prestadores de serviços que não se enquadrem nas alíneas a, b, e 
c deste artigo, ficam sujeitos ao imposto a razão de 30 (trinta por cento) da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), por ano. 

  Parágrafo Único : Considera-se trabalho pessoal do próprio contribuinte a 
simples execução de trabalho profissional autônomo, que não tenha a seu serviço empregados 
que participem diretamente da atividade, e não seja subordinado, direta ou indiretamente, à 
intervenção de terceiros.  

  Art. 37  - Na hipótese de prestação de serviços enquadráveis em mais de um dos 
itens e subitens do artigo 33, o imposto será calculado com base no preço do serviço, de acordo 
com as diversas incidências e as alíquotas estabelecidas. 

  Parágrafo Único : O contribuinte deverá apresentar escrituração idônea que 
permite diferenciar as receitas específicas das várias atividades, sob pena de o imposto ser 
calculado pela aplicação da alíquota mais elevada. 
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  Art. 38  - O preço do serviço é o valor total da operação a ele correspondente, 
sem quaisquer deduções, ainda que a título de materiais aplicados, sub empreitada de serviços, 
fretes, despesas acessórias ou impostos, salvo os descontos incondicionais concedidos e 
incluídos na Nota Fiscal. 

  Parágrafo Único:  O disposto neste artigo não se aplica ao fornecimento de 
mercadorias sujeitas ao ICMS. 

  Art. 39  - A apuração do preço será efetuado com base nos elementos em poder 
do sujeito passivo. 

  Art. 40  - A apuração do preço será arbitrado, fundamentalmente, quando: 

a) O contribuinte não possuir livros fiscais de utilização obrigatória ou estes não se 
encontrarem com sua escrituração em dia. 

b) O contribuinte, depois de intimado, deixar-se de exibir os livros fiscais de utilização 
obrigatória. 

c) Ocorrer fraude ou sonegação de dados julgados indispensáveis ao lançamento. 

d) As declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo 
sujeito passivo sejam omissos ou não mereçam fé. 

e) O preço for notoriamente inferior ao corrente no mercado, ou de conhecimento 
pela autoridade administrativa. 

f) Não puder ser conhecido o valor efetivo do preço do serviço. 

  Art. 41  - Quando não puder ser conhecido o valor efetivo da receita bruta 
resultante da prestação de serviços ou quando os registros relativos ao imposto não merecerem 
fé pelo fisco tornar-se-á para base de cálculo a receita bruta arbitrada, a qual não poderá, em 
hipótese alguma, ser inferior ao total das seguintes parcelas, acrescido de 50% (cinqüenta por 
cento): 

I. Valor das matérias-primas, insumos e outros materiais consumidos ou aplicados. 

II. Valor da mão de obra aplicada nos serviços, incluindo salários, adicionais, 
serviços de terceiros, honorários dos diretores e retiradas de proprietários, sócios 
ou administradores. 

III. Valor do aluguel do imóvel e equipamentos utilizados na atividade. 

IV. Valor das despesas com consumo de água, energia elétrica, telefone, imposto, 
taxas e demais encargos mensais obrigatórios do contribuinte. 

SEÇÃO III 
SUJEITO PASSIVO 

Art. 42  - Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. 

Parágrafo Único:  Não são contribuintes os que prestem serviço em relação de emprego, 
os trabalhadores avulsos, os diretores e membros de conselhos consultivos ou fiscais de 
sociedades. 

Art. 43 - O tomador do serviço é responsável pelo recolhimento do imposto, inclusive 
multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, 
quando o prestador do serviço não emitir nota fiscal ou outro documento permitido pela 
legislação tributária ou, quando desobrigado, não fornecer recibo no qual esteja expresso o 
número de sua inscrição no Cadastro Tributário do Município. 

§ 1º - Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, são responsáveis: 
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a) O tomador ou intermediário, de serviço proveniente do exterior do País ou 
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

b) 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, estabelecidos ou sediados no Município, tomadores ou intermediários 
dos serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 
7.14, 7.15, 7.17, 11.02, 17.05 e 17.09 da lista do art. 33.  

c) Os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central, tomadores ou intermediários dos serviços 
descritos nos subitens 7.02, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do art. 33. 

d) Incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de obras de 
construção civil, tomadores ou intermediários dos serviços descritos nos 
subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista do art. 33. 

§ 2º - O tomador do serviço e responsáveis, referidos no caput do artigo e nas alíneas “a” 
a “d” do § 1º, deverão repassar, ao Tesouro Municipal, o valor do imposto, inclusive multa e 
acréscimos legais, na forma e nos prazo definidos na legislação tributária. 

SECÃO IV 
CADASTRAMENTO 

  Art. 44  - Fica criado o Cadastro Fiscal Econômico do Município - CFEM, que sem 
prejuízo de outros elementos obtidos pela fiscalização, será formado pelos dados da inscrição 
do contribuinte sujeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN., ficando sua 
manutenção sob a responsabilidade do Departamento de Fazenda Municipal. 

  Art. 45  - O contribuinte será identificado, para efeitos fiscais, pelo número do 
Cadastro Fiscal Econômico do Município - CFEM, o qual deverá constar em todos os seus 
papéis e documentos fiscais. 

  Parágrafo Único: A administração municipal conservará, no Cadastro Fiscal 
Econômico do Município - CFEM, os números dos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN que já constavam nos cadastros do Departamento de Fazenda 
Municipal em data anterior à vigência desta lei. 

  Art. 46  - O pedido de inscrição deverá ser promovido pelo contribuinte, em 
formulário próprio, mencionando os dados necessários à perfeita identificação dos serviços a 
serem prestados. 

  § 1º - A inscrição será efetuada antes do inicio da atividade do contribuinte. 

  § 2º - Estão obrigados a se inscreverem no Cadastro Fiscal Econômico do 
Município - CFEM, as pessoas físicas ou jurídicas cujas atividades estejam sujeitas à incidência 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos do art. 33, desta lei. 

  § 3º - Na hipótese de o contribuinte deixar de promover a inscrição, esta será 
procedida “de ofício”, sem prejuízo de aplicação de penalidades. 

  § 4º - A cada estabelecimento ou local de atividade, corresponderá uma inscrição, 
ainda que pertençam à mesma pessoa, salvo em relação ao ambulante, que fica sujeito a 
inscrição única. 

  § 5º - Na inexistência de estabelecimento fixo, a inscrição será única, pelo local 
do domicilio do prestador do serviço. 

  § 6º - Somente após vistoria “in loco” da fiscalização, no estabelecimento ou local 
de atividade, o Departamento de Fazenda Municipal poderá proceder a baixa “de ofício” nas 
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atividades desenvolvidas pelo contribuinte registradas no Cadastro Fiscal Econômico do 
Município - CFEM. 

  Art. 47  - O contribuinte fica obrigado a comunicar, ao Departamento de Fazenda 
Municipal, toda a alteração cadastral no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência do fato 
ou circunstâncias que possam afetar o lançamento do imposto. 

  Parágrafo Único: A administração poderá promover, “de ofício”, qualquer 
alteração cadastral ou baixa de inscrição do contribuinte. 

  Art. 48  - Sem prejuízo da inscrição da inscrição e respectivas alterações, o poder 
executivo poderá sujeitar o contribuinte à apresentação de uma declaração de dados para fins 
estatísticos e de fiscalização. 

SEÇÃO V 
DO LANÇAMENTO 

  Art. 49  - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, será lançado: 

a) Uma única vez ou em parcelas no exercício em que corresponder o tributo, com 
vencimentos previstos em decreto, quando o serviço for prestado sob a forma de 
trabalho pessoal do próprio contribuinte ou pelas sociedades uniprofissionais, ou 
ainda, por prestadores eventuais. 

b) Mensalmente, quando a base de cálculo for o preço do serviço. 

         § 1º - A apuração mensal do imposto a recolher será feita pelo próprio 
contribuinte, mediante lançamentos em sua escrita e o respectivo pagamento, o qual ficará 
sujeito a posterior homologação pela Autoridade Fiscal. 

  § 2º - Quanto ao profissional autônomo o lançamento será feito com base nos 
dados cadastrais. 

  § 3º - A sociedade uniprofissional terá o lançamento efetuado com base nos 
dados cadastrais do contribuinte, conjuntamente com documentos dos sócios, registro de 
empregados e outros que se fizerem necessários. 

  § 4º - Os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras farão a 
apuração e recolhimento com base nos dados constantes dos balanços analíticos, a nível de 
subtítulo interno, padronizado quanto à nomenclatura e destinação das contas, conforme 
normas instituídas pelo Banco Central e constantes do Demonstrativo de Apuração do ISSQN. 

SEÇÃO VI 
DA FORMA DO PAGAMENTO  

  Art. 50  - O imposto será recolhido na rede bancária credenciada pelo Município, 
na forma e prazos regulamentares. 

  Parágrafo único  - Tratando-se de lançamento de ofício, o imposto será pago no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação. 

SEÇÃO VII 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE  

  Art. 51  - Os prestadores de serviços, inclusive os isentos ou não tributados, são 
obrigados a manter em uso documentário fiscal próprio. 

  § 1º - O documentário fiscal compreende os livros comerciais e fiscais, notas 
fiscais e demais documentos que se relacionarem com operações tributáveis. 

  § 2º - Emitir notas fiscais de serviços ou outro documento admitido pela 
administração por ocasião da prestação dos serviços. 
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  § 3º - Apresentar mensalmente, ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura, 
cópias das notas fiscais de serviços emitidas no mês anterior, juntamente com demonstrativo de 
apuração do ISSQN.  

  § 4º - Comunicar a cessação, paralisação ou alteração de suas atividades no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua ocorrência.  

Art. 52  - O Poder Executivo, através de decreto, estabelecerá modelo de livros e notas 
fiscais, a forma de sua escrituração, podendo ainda dispor sobre o seu prazo de validade, a 
dispensa e obrigatoriedade de seu uso, tendo em vista a natureza dos serviços ou ramo de 
atividade exercida no estabelecimento. 

   § 1º - A critério do Departamento de Fazenda Municipal, desde que o sistema não 
prejudique a fiscalização do imposto, poderá ser autorizado adoção de Regime Especial de 
emissão de documentário fiscal, previsto no Caput deste artigo, devendo ser previamente 
solicitado sua aprovação. 

  § 2º - O Departamento de Fazenda Municipal poderá autorizar a emissão de 
notas fiscais avulsas, de acordo com critérios estabelecidos em regulamento. 

  § 3º - Sempre que necessário adequar o documentário fiscal exigido pela 
legislação municipal, às novas tecnologias desenvolvidas, o Poder Executivo o fará através de 
Decreto. 

  § 4º - Os livros e documentos fiscais são de exibição obrigatória ao agente do 
fisco, devendo ser conservados, pelo contribuinte, pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 
contados de sua utilização. 

  § 5º - Os livros fiscais não poderão ser retirados do estabelecimento, salvo como 
previsto em ato administrativo, presumindo-se retirados quando não exibidos à fiscalização. 

  Art. 53  - Quando julgar necessário, o Poder Executivo poderá adotar instrumentos 
ou documentos especiais necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita 
auferida e do Imposto devido. 

SEÇÃO VIII 
DO REGIME DE ESTIMATIVA  

  Art. 54  - O valor do imposto poderá ser fixado, por determinação da autoridade 
competente, 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 emití-los com regularidade. 

IV. Quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, 
modalidade ou volume de negócios ou de atividades aconselhe, a exclusivo 
critério da autoridade competente, tratamento fiscal específico. 

§ 1º - No caso do inciso I, deste artigo considera-se de caráter provisório as atividades 
cujo exercício seja de natureza temporária e estejam vinculadas a fatores ou acontecimentos 
ocasionais ou excepcionais. 

§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá ser pago antecipadamente 
sob pena de inscrição em Divida Ativa e imediata execução judicial. 

  Art. 55  - A fixação da estimativa ou sua revisão, será feita mediante processo 
regular em que constem os elementos que fundamentem a apuração do valor da base de 
cálculo estimada, levando-se em consideração conforme o caso: 
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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 ser tomadas como base de cálculo as receitas de outros 
contribuintes de idêntica atividade. 

IV. A localização do estabelecimento. 

  Art. 56  - Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa poderão, no prazo 
de 30(trinta) dias, a contar da publicação do ato normativo ou da ciência do respectivo 
despacho, impugnar o valor estimado. 

  § 1º - A impugnação prevista no “caput” deste artigo não terá efeito suspensivo e 
mencionará, obrigatoriamente, o valor que o interessado reputar justo, assim como os elementos 
para sua aferição. 

  § 2º - Julgada procedente a impugnação, a diferença a maior, recolhida na 
pendência da decisão será aproveitada nos pagamentos seguintes ou restituída ao contribuinte, 
se for o caso. 

  Art. 57  - Os valores fixados por estimativa constituirão lançamento definitivo do 
imposto, ressalvado contudo ao fisco o direito de a qualquer tempo: 

I. Rever valores estimados, mesmo n curso do período considerado. 

II. Cancelar a aplicação do regime de forma geral, parcial ou individual. 

  Parágrafo Único: O despacho da autoridade que modificar ou cancelar de oficio 
o regime de estimativa produzirá efeitos a partir da data em que for cientificado o contribuinte, 
relativamente às operações ocorridas após o referido despacho. 

  Art. 58  - Os contribuintes sujeitos ao regime da estimativa poderão ser 
dispensados do cumprimento de obrigações acessórias, a critério da autoridade competente. 

SEÇÃO IX 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

  Art. 59  - Constitui infração às normas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, toda ação ou omissão que importe em inobservância às suas disposições. 

  § 1º - Para as infrações a esta lei, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 a) R$.50,00 (cinqüenta reais) pela falta de inscrição ou comunicação de suas 
alterações nos prazo estabelecidos nesta lei. 

b) R$.R$.80,00 (oitenta reais), por livro fiscal, não apresentado ou com 
escrituração irregular. 

c) R$.80,00 (oitenta reais), por irregularidades na emissão de documentos fiscais, 
na escrituração fiscal do contribuinte ou omissão do número de inscrição no 
CFEM em documentos fiscais 

d) R$. 100,00 (cem reais), por documento fiscal, não apresentado nos prazos 
estabelecidos pela administração ou apresentados com erros ou omissão de 
dados. 

e) R$.100,00 (cem reais), por documento fiscal, não apresentado nos prazos 
estabelecidos pela administração ou apresentados com erros ou omissão de 
dados. 
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 f) R$.200,00 (duzentos reais) pela falta de emissão de nota fiscal ou outro 
documento fiscal; recusa na exibição de livros e documentos fiscais; não 
apresentação de documentos para apuração do preço dos serviços ou fixação da 
estimativa; dificultar a ação fiscal. 

   g) Multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto apurado   
  por sonegação fiscal. 

h) Multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto, no caso de sua não 

retenção na fonte, quando obrigado, ou o não recolhimento do imposto retido.   

  § 2º - Os valores das penalidades de que tratam o parágrafo anterior serão 
atualizados anualmente pelo Índice oficial de inflação. 

  Art. 2º  - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, as leis municipais 
nºs. 677/81, 802/85 e art. 4º da lei municipal nº 1.282/95 

  Art. 3º  - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006. 

          Caxambu, 29 de dezembro  de 2005.          

 

Isaac Rozental 
Prefeito Municipal 

 
 

Antônio Padrão Gomes 
Secretário Municipal de Administração 
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Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I    
VALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃOVALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃOVALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃOVALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO    

    
VERIFICAR LEI 1656/2003VERIFICAR LEI 1656/2003VERIFICAR LEI 1656/2003VERIFICAR LEI 1656/2003    
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Lei Complementar nº 39/2009Lei Complementar nº 39/2009Lei Complementar nº 39/2009Lei Complementar nº 39/2009    

 
 

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITOS FISCAIS (REFIC) E REGULAMENTA 
NOVAS FORMAS DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS PELO MUNICÍPIO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, Minas 

Gerais, aprovou, e eu, sanciono a seguinte lei Complementar. 
 
 

CAPITULO I 
DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – REFIC 

 

Art. 1o - Fica instituído e estabelecido o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais 
(REFIC), destinado a promover a regularização de créditos do Município de Caxambu, 
decorrentes de débitos de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, com exigibilidade 
suspensa ou não, inclusive decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.  
 
Parágrafo único - A adesão ao REFIC implica a inclusão da totalidade dos débitos do 
contribuinte para com a Fazenda Municipal, inclusive os que tenham sido objeto de 
parcelamentos anteriores não integralmente quitados, ainda que cancelados por falta 
de pagamento, e se dará mediante termo de declaração espontânea, em atenção 
ao princípio normativo inserto no art. 155-A do Código Tributário Nacional. 

 

Art. 2o - O REFIC alcança todos os créditos tributários ou não, definitivamente 
constituídos até 31 de dezembro de 2008, inclusive aqueles: 

I - ajuizados ou não; 

II - parcelados, inadimplentes ou não; 

III - não constituídos, desde que confessados espontaneamente; 

IV - decorrentes de aplicação de multa ou pena pecuniária; 

V - constituídos por meio de ação fiscal. 
  

Art. 3o - Os débitos apurados serão atualizados monetariamente e incorporados os 
acréscimos previstos na legislação vigente, até a data da opção, podendo os mesmos 
ser liquidados em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas. 

 
Parágrafo único - A correção monetária será feita mediante aplicação do percentual 
de variação da UFM – Unidade Fiscal do Município entre o exercício do lançamento do 
crédito tributário e o exercício da adesão do contribuinte ao REFIC.  

 

Art. 4o - A apuração e consolidação dos débitos tributários que tenham ocorrido até 31 
de dezembro de 2008 obedecerão aos seguintes critérios: 

I - para pagamento à vista até o dia 30 de setembro de 2009 serão excluídos 100% 
(cem por cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas; 

II - para pagamento em até 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, os acréscimos 
decorrentes de juros e multas serão reduzidos em 90% (noventa por cento); 

III - para pagamento em até 12 (doze) parcelas, mensais e sucessivas, os acréscimos 
decorrentes de juros e multas serão reduzidos em 80% (oitenta por cento); 
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IV - para pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos decorrentes de juros e multas serão reduzidos em 60% (sessenta por cento); 

V - para pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos decorrentes de juros e multas serão reduzidos em 50% (cinquenta por 
cento). 

 
§ 1º - As reduções de que trata este artigo não se acumulam com outras previstas na 
legislação tributária em razão da data de pagamento, nem com nenhum outro 
benefício de mesma natureza. 

 
§ 2º - Os benefícios de que trata este artigo não incluem a exclusão da atualização 
monetária do débito, que deverá ser apurada e cobrada de acordo com o parágrafo 

único do artigo 3o. 
 

Art. 5o - Na apuração e consolidação dos débitos cujos fatos geradores ocorreram 
depois de 31 de dezembro de 2008, não serão permitidas exclusões ou reduções de 
nenhum acréscimo previsto na legislação vigente, independentemente da forma 
escolhida para liquidação, aplicando-se-lhes as regras ordinárias de parcelamento 
previstas no art. 105 do Código Tributário Municipal. 

 

Art. 6o - A opção pelo REFIC considera-se formalizada com o pagamento integral do 
crédito consolidado ou com a formalização do Termo de Acordo de Parcelamento do 
Crédito Tributário e quitação da primeira parcela. 

 

§ 1o - Deferido o parcelamento de débito ajuizado, o Procurador Jurídico do Município 
requererá a suspensão da ação de execução fiscal enquanto o mesmo estiver sendo 
cumprido. 

 

§ 2o - Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a concessão do 
benefício de que trata esta lei fica condicionada à desistência da ação. 

 

§ 3o - Cada contribuinte optante por qualquer das formas de parcelamento reguladas 
neste programa, adimplente ou não, somente poderá aderir ao REFIC, na modalidade 
de parcelamento, uma única vez. 

 

Art. 7o - O crédito tributário abrangido pelo REFIC será atualizado até a data da opção, 
e ainda acrescido de juros, à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre cada uma das 
parcelas vincendas, calculados até a data do vencimento de cada uma delas. 

 
§ 1º - Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 20,00 (vinte reais) para pessoa física e 
R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa jurídica. 

                        
§ 2º - O pagamento da parcela única será exigido no prazo de até 10 (dez) dias após a 
formalização do Termo de Confissão de Dívida. 

                        
§ 3º - O pagamento da primeira parcela será exigido no prazo de até 15 (quinze) dias 
após a formalização do Termo de Acordo de Parcelamento, e as demais a cada 30 
(trinta) dias. 

 
§ 4º - Sobre a parcela paga em atraso incidirá a aplicação de juros e multa nos termos 
do artigo 102, incisos II e III, do Código Tributário Municipal. 
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Art. 8o - Não incidirão honorários advocatícios na fase administrativa do processo 
tributário. 

 

Art. 9o – Fica atribuída ao Chefe do Departamento de Dívida Ativa a competência 
para despachar os pedidos de parcelamento, deferindo-os de imediato caso estejam 
plenamente de acordo com as condições exigidas nesta lei. 

 
Art. 10 - O crédito tributário recuperado poderá ser liquidado: 

I - através de boleto bancário expedido pelo Departamento de Dívida Ativa do 
Município; 

II - pela transação, a critério da Administração e na forma a ser regulamentada em lei 
específica; 

III - pelo instituto da compensação, a critério da Administração, na forma estabelecida 
no capítulo II desta lei; 

IV - pela dação de imóveis em pagamento, a critério da Administração e na forma 
regulada no capítulo III a seguir tratado. 

 
Parágrafo único - É permitida a utilização de créditos da dívida ativa do sujeito passivo 
optante do REFIC como forma de pagamento parcial ou integral da verba 
indenizatória proveniente de eventual desapropriação que ocorrer em imóvel(is) 
pertencente(s) a tais contribuintes. 

 
Art. 11 - A adesão ao programa sujeita o contribuinte à aceitação plena e irretratável 
de todas as condições estabelecidas nesta lei complementar, e constitui confissão 
irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos. 

  
§ 1º - O contribuinte será excluído do REFIC diante da ocorrência de qualquer das 
seguintes hipóteses: 

I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei complementar; 

II - constituição de crédito tributário, lançado de ofício, correspondente a tributo 
abrangido pelo REFIC e não incluído na confissão a que se refere o parágrafo único do 

artigo 1o desta lei complementar, salvo se integralmente pago em 30 (trinta) dias 
contados da constituição definitiva ou, quando impugnado o lançamento, da 
intimação da decisão administrativa ou judicial que o tornou definitivo; 

III - prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir 
ou a subtrair receita do contribuinte optante; 

IV - atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento de qualquer das parcelas 
estipuladas no Termo de Acordo de Parcelamento; 

V - o não-pagamento do débito confessado para pagamento único, nos termos do art. 

4o, I c/c art. 7o, § 2o desta lei. 
 

§ 2º - A exclusão do contribuinte do REFIC acarretará a imediata exigibilidade da 

totalidade do débito tributário confessado e não pago, apurado nos termos do art. 3o 
desta lei e atualizado até a data da exclusão, e procedendo-se à imediata execução 
pela via judicial. 

 
§ 3º - O pedido de adesão ao REFIC poderá ser feito até o dia 30 de setembro de 2009. 
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CAPITULO II 
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

 
   

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a compensação de crédito 
tributário ou fazendário com crédito líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda 
Pública Municipal, nas condições previstas neste capítulo, inclusive como forma de 
liquidação de crédito inserida no contexto do REFIC, instituído pelo capítulo I desta lei. 

 
§ 1º - A compensação poderá incidir total ou parcialmente sobre os débitos do 
contribuinte para com a Fazenda Municipal, não incidindo sobre o saldo remanescente 
de eventual parcelamento em curso. 

 
§ 2º - O disposto no caput deste artigo não se aplica nos casos de dolo, fraude ou 
simulação do contribuinte ou de terceiro em benefício daquele. 
 
§ 3º - A compensação do crédito tributário, nos termos deste artigo, estende-se ao 
responsável solidário pela obrigação tributária. 

 
Art. 13 - Poderá ser objeto de compensação o crédito tributário ou fazendário: 

I - contencioso ou não, desde que vencido há mais de seis meses; 

II - inscrito ou não em dívida ativa. 
 

Art. 14 - Os prazos e as condições de admissibilidade dos créditos do contribuinte contra 
a Fazenda Pública, para fins da compensação prevista neste capítulo no âmbito do 
REFIC, serão os mesmos observados no § 4º do art. 11 desta lei. 

 
Art. 15 - A compensação de crédito tributário poderá realizar-se por iniciativa do 
contribuinte ou da Secretaria Municipal de Finanças. 

 
§ 1º - Quando a iniciativa for da Secretaria Municipal de Finanças, o contribuinte será 
notificado para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer à Secretaria para dar quitação 
do crédito contra a Fazenda Pública ou expressamente discordar da compensação. 

 
§ 2º - O pedido de compensação feito pelo contribuinte não gera direito adquirido à 
sua realização e não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem a fluência dos 
juros de mora e demais acréscimos legais. 

 
Art. 16 - A realização da compensação fica condicionada à análise, pela Secretaria 
Municipal de Finanças, de sua viabilidade econômico-financeira, sobretudo para os fins 
principiológicos traçados no Programa de Recuperação de Créditos de que trata o 
capítulo I. 

 
Art. 17 - Compete ao Chefe do Poder Executivo autorizar a realização da 
compensação de que trata esta lei. 

 
 

CAPITULO III 
DA DAÇÃO EM PAGAMENTO 

  
 
Art. 18 - Consideram-se bens hábeis para a operação da dação em pagamento os 
bens imóveis, localizados no território de Caxambu, livres de encargos ou ônus de 
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qualquer natureza, que atendam à necessidade do Município na consecução de seus 
objetivos e finalidades. 
 
Art. 19 - A extinção, parcial ou integral do crédito tributário e não tributário, inscrito em 
dívida ativa, mediante dação em pagamento, deve efetivar-se na forma e nas 
condições estabelecidas nesta lei complementar. 

  
Parágrafo único - A dação em pagamento judicial ou administrativa importa em 
confissão irretratável da dívida ou da responsabilidade, com renúncia expressa a 
qualquer revisão ou recurso.  

 
Art. 20 - O recebimento de bens em dação em pagamento para a extinção de crédito 
da Fazenda Pública Municipal fica condicionado, expressamente, à existência interesse 
público e conveniência da Administração quanto a essa modalidade de pagamento, 
devendo o processo ser instruído com os seguintes elementos: 

I - indicação do interesse ou da necessidade do Município para a consecução de seus 
objetivos e finalidades; 

II - justificativa do preço. 
 

§ 1o - A análise da conveniência da Administração quanto ao recebimento de bens 
imóveis em dação em pagamento compete ao Secretário Municipal de 
Administração, subsidiada por parecer da Procuradoria Jurídica do Município, 
conforme o caso, e sempre norteada pelo interesse público. 

 

§ 2o - A aceitação dos bens oferecidos pelo devedor em dação em pagamento 
dependerá de prévia e expressa aquiescência do Prefeito Municipal, depois da 
avaliação dos mesmos por comissão constituída para tal finalidade. 

 

§ 3o - Na determinação do interesse público e da conveniência administrativa na 
aceitação do bem oferecido em dação em pagamento, devem ser considerados os 
seguintes fatores: 

I - utilização do bem para: 

a) oferecimento em dação em pagamento de débito do Município, nos termos da Lei 

no 8.666/93 e suas atualizações subsequentes; 

b) o serviço público municipal da administração direta ou indireta, para a consecução 
de seus objetivos e finalidades; 

c) utilização do bem em permuta por outro imóvel de interesse para uso do Município; 

II - viabilidade econômica, em face dos custos estimados para sua adaptação ao uso 
público ou para a alienação do mesmo. 

III - justificativa do preço. 
 

§ 4o - Para os fins do inciso III do § 3º deste artigo, considera-se justificado o preço 
quando comprovado que o bem ofertado em pagamento não tenha valor superior ao 

valor apurado pela comissão avaliadora de que trata o § 1o deste artigo. 
 

§ 5o – Se, realizada a dação em pagamento, resultar crédito remanescente, este deve 
ser cobrado nos próprios autos de execução fiscal, caso ajuizado, e se não houver 
ação ou execução em curso, esta deve ser proposta pelo valor do saldo apurado. 
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§ 6o – Caso a dação em pagamento se concretize dentro do prazo previsto no § 3o do 

art. 11, o crédito remanescente de que trata o § 5o poderá ser pago mediante opção 
pelo REFIC, nos termos do capítulo I desta lei. 

 
Art. 21 - O objeto da dação em pagamento deve: 

I - ser de propriedade do devedor; 

II - ser previamente avaliado pela comissão referida no § 2o do art. 20 ou por pessoa 
física ou jurídica por ela credenciada, segundo padrões técnicos definidos 
especificamente para esta finalidade ou por organismos de normatização ou 
avaliação e certificação reconhecidos nacionalmente; 

III - ter valor menor ou próximo ao montante do crédito tributário cuja extinção é 
pretendida, observado o disposto no art. 27 e parágrafos. 

 
§ 1º - Tratando-se de imóvel pertencente a pessoa física ou titular de firma individual, a 
proposta de dação deve atender aos seguintes requisitos: 

I - estar assinada também pelo respectivo cônjuge do proponente; 

II - comprovação de localizar-se o bem dentro do município de Caxambu; 

III - estar devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis, livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus ou dívidas, excluídas apenas as relativas ao crédito 
tributário objeto do pagamento; 

IV - estar apto à imediata imissão de posse pelo Município. 
 
§ 2º - Conforme a natureza e o valor do bem objeto da dação em pagamento, poderá 
ser exigida do contribuinte proprietário, a critério da Administração, a apresentação 
das seguintes certidões atualizadas em seu nome: 

I - certidão vintenária de inteiro teor, contendo todos os ônus e alienações referentes ao 
imóvel, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente; 

II - certidão do Cartório Distribuidor de Protesto de Letras e Títulos da Capital do Estado, 
de Caxambu e dos municípios onde o devedor e o terceiro interessado, quando for o 
caso, tenham tido sede ou domicílio nos últimos 5 (cinco) anos; 

III - certidão do Cartório Distribuidor Cível da Comarca da Capital, de Caxambu e dos 
municípios onde devedor e o terceiro interessado, quando for o caso, tenham tido sede 
ou domicílio nos últimos 5 (cinco) anos, inclusive relativas a execuções fiscais; 

IV - certidão negativa da Justiça Federal, inclusive relativa a execuções fiscais, e da 
Justiça do Trabalho;  

V - certidões de "objeto e pé" das ações eventualmente apontadas, inclusive embargos 
à execução. 

 
§ 3º - No caso do devedor ou terceiro interessado tratar-se de pessoa jurídica, poderão 
também, a critério da Administração Pública, ser exigidas as certidões previstas nos 
incisos II, III, IV e V do parágrafo anterior, dos municípios onde a empresa tenha 
exercido atividades nos últimos 5 (cinco) anos. 

 
Art. 22 - Consideram-se devedores, para aceitação do bem em dação em 
pagamento, o solidário, o responsável e o sucessor, nos termos dos artigos 131 a 135 do 
CTN. 
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Art. 23 - Na dação em pagamento é vedada a aceitação de bem imóvel único de 
devedor utilizado para fins de residência própria, em razão das disposições contidas na 

Lei no 8.009/1990.  
 

Art. 24 - A dação em pagamento deve ser efetivada pela lavratura de Escritura Pública 
de Dação em Pagamento. 

 
Art. 25 - A dação em pagamento de bem imóvel produzirá seus efeitos plenos após o 
seu registro no Cartório de Registro de Imóveis, momento em que se considera extinto o 
crédito tributário, até o limite do valor da avaliação, devendo ser providenciada a 
baixa da inscrição em Dívida Ativa. 

 
Art. 26 - As despesas e tributos relativos à transferência do imóvel dado em pagamento 
devem ser suportados pelo devedor-contribuinte, assim como, se houver, as despesas 
decorrentes da avaliação do imóvel. 

 
Art. 27 - Na hipótese de o valor do bem ser superior ao do débito tributário, a 
Administração Pública poderá aceitar a dação, desde que haja a devida 
aquiescência do devedor. 

 

§ 1o - A pedido do interessado, o Departamento de Dívida Ativa poderá emitir um 
certificado cujo valor de face será representativo de crédito em favor do devedor, 
para quitação de tributos devidos ao Município de Caxambu, até o limite de 40% 
(quarenta por cento) do montante apurado na avaliação.  

 

§ 2o - Se o devedor não solicitar a emissão do certificado de que trata o caput, não 
haverá, em nenhuma hipótese, saldo credor ou valor a ser-lhe restituído, devendo 
renunciar a qualquer importância que porventura exceda ao valor da dívida 
atualizado. 
 

§ 3o - A efetivação da dação em pagamento prevista nesta lei complementar não 
gera direito à restituição de quaisquer valores em favor do contribuinte. 

 
Art. 28 - Os imóveis recebidos em dação em pagamento passam a integrar o 
patrimônio do Município sob o regime de disponibilidade plena e absoluta, como bens 
dominicais, devendo ser cadastrados e averbados pelo Departamento de Patrimônio 
do Município. 

 
Art. 29 - Recebido o bem dado em pagamento, será dada ciência à Secretaria 
Municipal de Administração, com remessa de cópia do Termo de Dação em 
Pagamento ou da Escritura Pública de Dação em Pagamento, para registro e 
incorporação ao patrimônio do Município. 

 
Art. 30 - Se o Município for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á 
a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada. 

 
Art. 31 - O Poder Executivo somente poderá alienar os bens recebidos em dação em 
pagamento mediante prévia avaliação e autorização legislativa. 

 
 

CAPITULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 32 - Qualquer que seja a modalidade de pagamento, são de responsabilidade do 
devedor-contribuinte da obrigação tributária os pagamentos de eventuais custas 
judiciais, honorários advocatícios e periciais, devidos nos processos referentes a créditos 
tributários ajuizados cuja extinção se pretenda. 

 
Art. 33 - O pedido de pagamento, através de qualquer das formas previstas nos 
capítulos I, II e III desta lei, deverá ser formulado pelo sujeito passivo da obrigação 
tributária ou fiscal ou: 

I - por procurador devidamente constituído; 

II - em se tratando de espólio, pelo inventariante ou por qualquer dos herdeiros; 

III - por qualquer dos promitentes, no caso de compromisso de compra e venda do 
imóvel objeto do tributo; 

IV - em se tratando de imóvel objeto de locação, pelo proprietário ou pelo inquilino, 
caso o contrato atribua a este a obrigação de pagamento do IPTU. 

 
Art. 34 - Para os débitos parcelados nos termos do capítulo I desta lei, a taxa de 
expediente, prevista no Código Tributário Municipal, fica reduzida para R$ 3,00 (três 
reais) por boleto bancário emitido. 

 
Art. 35 - Os institutos da compensação e da dação em pagamento, regulamentados 
por esta lei, ficam acrescidos aos dispositivos do Código Tributário Municipal, podendo 
ser aplicados a qualquer tempo, observada a regulamentação prescrita nos capítulos II 
e III desta lei, respectivamente. 

 
Parágrafo único - Para os contribuintes que fizerem opção pelo REFIC até 30 de 
setembro de 2009 na modalidade de pagamento à vista, será facultado realizar o 

pagamento do débito com os descontos previstos no art. 4o, I, por meio de 
compensação ou dação de imóveis em pagamento, nos termos desta lei. 

 
Art. 36 - Os prazos e condições para aplicação do instituto da transação, previsto no 
art. 10, II desta lei, serão regulamentados por decreto, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias a partir da publicação. 

 
Art. 37 - Os prazos e as condições de admissibilidade dos créditos do contribuinte contra 
a Fazenda Pública, para fins da compensação prevista no capítulo II, serão 
regulamentados em decreto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta lei. 
 
Art. 38 - Decreto do Executivo, a ser publicado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
partir da publicação desta lei, estabelecerá dispositivos regulamentadores da norma 
do art. 27 e seus parágrafos, especificamente, que visem estabelecer critérios acerca: 

I - do prazo máximo para o devedor solicitar a emissão do certificado; 

II - do prazo máximo para o devedor fazer uso do valor constante do certificado; 

III - da unidade responsável pela emissão, controle e baixa do valor constante do 
certificado;  

IV - da forma como será efetuada a quitação dos tributos; 

V - da fórmula ou indicador de atualização monetária do valor constante do 
certificado; 
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VI - do procedimento formal e do prazo a serem obedecidos pelo devedor para 
renunciar ao valor; 

VII - do excedente, quando houver. 
 

Art. 39 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS PINTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

AUGUSTO CÉSAR PINTO 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código Tributário do Município de Caxambu-MG 
 

157

Lei Complementar nº 39/2009Lei Complementar nº 39/2009Lei Complementar nº 39/2009Lei Complementar nº 39/2009    
 
 

MODIFICA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 39/2009, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS (REFIC) E 
REGULAMENTA NOVAS FORMAS DE 
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PELO 
MUNICÍPIO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, Minas 

Gerais, aprovou, e eu, sanciono a seguinte lei Complementar. 
 

Art. 1º- Ficam modificados os incisos do art. 4º- da Lei Complementar nº. 39/2009, 
passando a constar com a redação seguinte: 
 
"Art. 4º-  A  apuração e consolidação dos débitos tributários que tenham ocorridos até 
31 de dezembro de 2008 obedecerão ao seguintes critérios: 
I - para pagamento à vista até dia 30 de setembro serão excluídos 100% (cem por 
cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas. 
II - para pagamento em até 6 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, os acréscimos 
decorrentes de juros e multas serão reduzidos em 95% (noventa e cinco por cento); 
III - para pagamento em até 12 (doze) parcelas, mensais e sucessivas, os acréscimos 
decorrentes de multas e juros serão reduzidos em 90% (noventa por cento); 
 IV - para pagamento em até 24 (vinte e quatro)  parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos decorrentes de juros e multas serão reduzidos  em 85% ( oitenta e cinco por 
cento); 
V - para pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos decorrentes de juros e multas serão reduzidos em 80% (oitenta por cento)." 
 
Art. 2º - Fica modificado o caput do art. 7º da Lei Complementar nº. 39/2009, passando 
a constar com a seguinte redação: 
 
" Art. 7º - O crédito tributário abrangido pelo REFIC, será atualizado até a data da 
opção, e ainda acrescido de juros, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre 
cada uma das parcelas vincendas, calculados a partir da data da opção até a data 
do vencimento de cada uma delas. 
...................................................................................................." 
 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 

LUIZ CARLOS PINTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

AUGUSTO CÉSAR PINTO 
Secretário de Administração 
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Lei Complementar nº 74Lei Complementar nº 74Lei Complementar nº 74Lei Complementar nº 74/20/20/20/2017171717    
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
585/76 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, COM AS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, Minas 

Gerais, aprovou, e eu, sanciono a seguinte lei Complementar. 
 
Art. 1º .  Os subitens 1.03, 1.04, 7.14, 11.02, 13.04, 14.05, 16.01 e 25.02 da Lista de 

Serviços constante do artigo 33 da Lei Complementar n° 585, de 29 de dezembro de 1976 
passam a ter as seguintes redações: 

 
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, 

vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e 
congêneres.          3% 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, 
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, 
incluindo tablets, smartphones e congêneres.            3% 

7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, 
plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para 
quaisquer fins e por quaisquer meios.       3% 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.           
5% 

13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior 
operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a 
outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, 
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao 
ICMS.        2% 

14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus         2% 
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, 
plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.         3% 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros.        3% 

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos 
cadavéricos.            5% 

 
Art. 2°.   A Lista de Serviços constante do artigo 33 da Lei Complementar n° 585, de 

29 de dezembro de 1976 fica acrescida dos subitens 1.09, 6.06, 14.14, 16.02, 17.24 e 25.05, a 
viger com as seguintes redações: 

 
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 

imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos 
(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de 
que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).      3% 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.     3% 
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.      3% 
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.  3% 
17.24 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 

publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).        5% 
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25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.         5% 
Art. 3°.   O artigo 30 da Lei Complementar n° 585, de 29 de dezembro de 1976, 

passa a viger com as seguintes alterações e acréscimos: 
 
Art. 30 O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, 
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII abaixo, quando o imposto será devido no 
local: 

................................................................................ 
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, 

plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para 
quaisquer fins e por quaisquer meios; 

................................................................................ 
XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 

monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do art. 33 desta lei; 
................................................................................ 
XVII - do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços 

descritos pelo item 16 da lista do art. 33 desta lei; 
................................................................................ 
XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;  
XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas 

administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;  
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. 
 
Art. 4°.   A Lei Complementar n° 585, de 29 de dezembro de 1976, fica acrescida do 

seguinte artigo: 
 
Art. 41-A O  Imposto  Sobre  Serviços  de Qualquer  Natureza não será objeto de 

concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução 
de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que 
resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da 
alíquota mínima de 2% (dois por cento), exceto para os serviços a que se referem os subitens 
7.02, 7.05 e 16.01 da lista de serviços desta Lei Complementar. 

 
Art. 5°.   O artigo 43 da Lei Complementar n° 585, de 29 de dezembro de 1976, 

passa a viger acrescido do § 3° com a seguinte redação: 
 
Art. 43 ............................................................................ 
....................................................................................... 
 
§ 3° No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e 

débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações 
efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. 

 
Art. 6°.   Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 7°.   Esta Lei Complementar entra em vigor no exercício financeiro de 2018 e, no 

que couber, após 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 
 
 

DIOGO CURI HAUEGEN 
Prefeito Municipal 

 
 

LUIZ HENRIQUE DIÓRIO DE SOUZA  
Secretário de Administração Interino 

 


