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HILDEBERTO CARNEIRO DA CRUZ 

ATOS DO PODER 

EXECUTIVO 

DECRETO NP 0019 DE 07 DE JANEIRO DE 1992 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXV da Constituição do Estado do Ama-
pá, e tendo em vista o disposto no Artigo 7' do De-
creto n' 85.712, de 16 de fevereiro de 1981, 

CONSIDERANDO, o disposto no Decreto (P) n 9  
1301, de 03 de outubro de 1988, e no Parecer n 9  FC-
3, de 21 de novembro de 1989, da Consultoria Geral 
da República; 

CONSIDERANDO, o disposto no Decreto (N) nP 
0094, de 14 de junho de 1991, publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, em 17 de junho de 1991. 

RESOLVE: 

Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL VER'- 
TICAL, de acordo com o sub-item 3.5. da Portaria n 9  
330/MEC, de 04 de maio de 1981, no Quadro de Pes-
soal do extinto Território Federal do Amapá, na cate-
goria Funcional de Professor de Ensino de 1P e 2 9  
Graus, Código: M-601, com efeitos financeiros a 
contar de 01.12.91, conforme quadro abaixo. 

Macapá-Ap, em 07 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

l:■"\JE X3 .20 -.:E=RETO N:Q. 0019 de 07 

de jane:Lro de 19 22 

SECRETARIADO 
Secretário de Estado da Administração 
PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

Secretario de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA 

Secretário de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

catado do Trabalho e da Cidadania 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

DECRETO N9  0032 DE 09 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXII da Constituição do Estado do Ama-
pá, e o contido n 9  § 1 2, Artigo 5 9  do Regimento Inter-
no, aprovado pelo Decreto (N) n °  0281, de 18.12.91, 

RESOLVE: 

Nomear ALBERTO MAGNO DANTAS, Major 
PM, para exercer o cargo de Presidente do Conselho 
Estadual de Trânsito do Amapá-CETRAN. 

Macapá-Ap, em 09 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N 9  0033 DE 09 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXII da Constituição do Estado do Ama-
pá, 

RESOLVE; 

Designar DEUZIMAR DA SILVA NASCIMENTO, 
ocupante do emprego de 2P Tenente, pertencente ao 
Quadro da Polícia Militar do Estado do Amapá, para 
exercer a função de confiança de Ajudante de Or-
dens, Código: CDI-3, da Casa Militar do Governo do 
Estado do Amapá, a contar de 06 de janeiro de 1992. 

Macapá-Ap, em 09 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO NP 0034 DE 09 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXV da Constituição do Estado do Amapá 

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA 

Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos 
EDILSON MACHADO DE BRITO 

Procurador Geral do Estado do Amapá 
ALDENOR SALES DA SILVA FONSECA 

Defensor Geral do Estado 
LOURIVAL QUEIROZ ALCANTARA 

e tendo em vista o que consta dos Processos nPs 
28770.003847/91, 28800.004082/91, 
28750.001425/91 e 28820.02467/91-SEJUSP, 

RESOLVE: 

Conceder, três (03) meses de Licença Prêmio, 
por assiduidade nos termos do Artigo 87, combinado 
com o Artigo 245, da Lei n 9  8.112, de 11.12.90, aos 
servidores constantes no anexo do presente Decre-
to. 

Macapá-Ap, em 09 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Anexo do Decreto n 9  0034 de 09 de janeiro de 1992 

RAIMUNDA ALVES BALIEIRO 
Função: Auxiliar de Enfermagem 
Lotada: SESA 
PERÍODO: 
21.02 à 20.05.92/ 
01.07.84 a 01.07.89 
5= Quinquênio 

AFONSO MORAIS PINHEIRO 
Função; Artífice de Mecãnica 
Lotado: SOSP 
PERÍODO: 
01.02. à 30.04.92/ 
04.04.55 a 04.04.60 
1' Quinquênio 

JOÃO CRISÓSTOMO DUARTE DE SOUZA 
Função: Químico 
Lotado: SEAGA 
PERÍODO: 
03.02 à 30.04.92/ 
04.03.76 a 04.03.81 
3 9  Quinquénio 
MARIA RUTE OLIVEIRA DOS SANTOS 
Função: Agente de Polícia 
Cotada: SEJUSP 

CATEGORIA FUNCIONAL/SERVIDOR 
DA PARA 

N9. CADASTRO 
CLASSE PADRÃO CLASSE 

. 
PADRÃO 

MAGIS 	T".::R 	10 	1.,'..-01 

JO St GU IL HE= BATISTA :.:-.72RA 

MAR IA 	DO SOCORRO DOS 3TOS wcç A 
__..L.L 

/17'11 

110,t 

1 

_, ',Eu 1 

73575,-= 

72317- -  

(REPUBUCADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES) 

PERÍODO: 	 Árnapá - CODAP os Senhores JOSÉ DELMAR OLI- 	SILVA e LUCICLE1DE DO CARMO PINTO, 01.01 à 31.03.92/ 	 VEIRA QUINTAS, LUIZ ALBERTO FREITAS PEREI- 
São indicados para compor a Diretoria da Com- 01.03.85 a 01.03.90 	 RA, SÉRGIO PAULO DE SOUZA JORGE, VERA 

1 9  Quinquénio 	 LÚCIA DA SILVA MONTEIRO PONTES e VITOR 	panhia de Desenvolvimento do Arnapá-CODAP os 
— 	 JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS, sob a presidência 	

Senhores JOSÉ DELMAR OLIVEIRA QUINTAS como 
Diretor Presidente, RONALDO DA SILVA MOY como DECRETO N° 0035 DE 09 DE JANEIRO DE 1992. 	do primeiro. 
Diretor de Operações e LUIZ CELSO LEITE como Di- 

O Governador do Estado do Amapá, usando 	 São indicados para compor o Conselho Fiscal 	retor de Administração e Finanças.  
das atribuições que lhe são conferidas peto Artigo 	da Companhia de Desenvolvimento do Amapá-CO- 	 Ficam sem efeitos os Decretos (P) nes 3323 e 
119, Inciso ll da Constituição do Estado do Amapá, 	DAP, sob a presidência do primeiro citado, os Senho- 	3324, de 16 de dezembro de 1991, publicados no 

res JOEL NOGUEIRA RODRIGUES, JOÃO FER- 	Diário Oficial do Estado do Amapá n 9  0241, de 17 de 
RESOLVE: 	 NANDES NETO e JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE 	dezembro de 1991, respectivamente. 

ARAÚJO, como titulares e, como suplentes dos titu- 	 Macapà-Ap, em 09 de janeiro de 1992. 
São indicados para compor o Conselho de Ad- 	lares, na ordem de citação, os Senhores MARIA 	 ANNIBAL BARCELLOS ministração da Companhia de Desenvolvimento do 	DALVA FIGUEIREDO, 'OSVALDO FERREIRA DA 	 Governador 
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Macapá-AP, 04 de dezembro de 1991. 

COMISSU PerM211.11eüte 

de Liceitaç:eo 
CRISALIS FONSECA ARAÚJO 

Secretária SulbzMuta 

Casa RALifitur 

PORTARIA NP 001/92-CAM1. 

O Chefe da Casa Militar do Governo do Estado do 
Amará, usando das atribuições que lhe são con fendas pelo 
Dewane (N) n9 0291 da 18.12.91, 

RESOLVE: 

Autonzar o Cap. PM VALDECI GUEDES RODRI-
GUES, Subchefe da Casa Militar do Governo do Estado do 
Amapá, Cóofigo: CDS-3, a Frequentar o Curso de Aperfei-
çoamento de Oficiais, a ser realizado na cidade de Goiânia-
GO, no período de 03 de fevereiro a 11 de setembro de 1992, 

Chefia da Casa Militar do Governo do Estado do Ama-
pá, em Macapá-Ap, 09 de janeiro de 1992. 

JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE ARAÚJO 
Maj, PM - Chefe da Casa Militar do GEA 

PORTARIA N 9  002/92-CAML 

O Chefe da Casa Militar do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) n 9  0291 de 18.12.91; 

70MADA DE mEços Ng 060/91-OPL/PUbL1CAÇÁO 
DE RESULTADOS. 

1 - DADOS GEFiAIS 

1.1 - Prozesso ng 2R790.017406/91 

1.2 - Objeto; Serviços de MarLterça- o 	e 

Limpeza das Piscinas do GE.A 

1.3 - Dia na Atertura:.12.J.2,91 Hora: 10:09 

1,a = Julcamento 

2 - RESULTADOS FINAIS ADJUDICADOS 	_PELA 
CPL/SEAD, 

FIRMAS PARI- 	ITENS ADJUD:T.: 
ORDEM 	CIPANFES 	 G\DOS 

21 	PISCINAJTISA LTCA  

PORTARIA (P) N2 214-A/91-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E CIDADANIA, usando das atri-
buições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que consta do Ofício n 9  0683/91-SE-
TRACI; 

RESOLVE: 

Art. 1 9  - Designar MANOEL BENEDI-
TO DA SILVA RÉGIO, Agente de Portaria, 
Ref. NA-22, pertencente ao Quadro de Pes-
soal do ex-Território Federal do Amapá, lo-
tado nesta Secretaria de Estado do Traba-
lho e Cidadania, para viajar da sede de suas 
atividades - Macapá, até a localidade de 

, ltaubal no Município de Amapá, a fim de 
conduzir viatura, no período de 02 a 07 de 
dezembro do corrente ano. 

RESOLVE:. 

Designar o 1 9  Ten PM GIOVANNI TAVARES 
MACIEL FILHO, ocupante da Função de Ajudante de 
Ordem, Código: CD!-3, para exercer, acumulativa-
mente e em substituição o cargo de Subchefe da Ca-
sa Militar do Governo do Estado do Amapá, durante a 
ausiância do respectivo titular, que estará frequen-
tando o CAO-92, no período de 03 de fevereiro a 11 
de setembro de 1992. 

Chefia da Casa Militar do Governa do Estado do 
Amapá, em Macapá-Ap, 09 de janeiro de 1992. 

JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE ARAÚJO 
Maj. PM - Chefe da Casa Militar do GEA 

PORTARIA N9  003/92-CAMI. 

C Chefe da Casa Militar do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) n 7 0291 de 18.12.91, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do Cb PM JOSÉ 
BATISTA DE OLIVEIRA, Secretário Administrativo 
CDI-1, pertencente a Policia Militar do Amapá, lotado 
e com exercício nesta Casa Militar, que se deslocou 
da sede de suas atividades em Macapá, até os Muni-
cípios de Amapá e Calçoene, no período de 04 a 07 
de janeiro do corrente ano, a disposição da Comia-
sgo Operação Cólera. 

Casa Militar, em Macapá-Ap, 09 de janeiro de 
1992. 

JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE ARAÚJO 
Maj. PM - Chefe da Casa Minar do GEA 

Secretaria de Estado 
da Administração  

SÉRGIO RODOLFO TEIXEIRA 

Presidente da CPL/SEAD 

Secretaria de Estado s' 
do Traballto e da 
Cidadania 

PORTARIA (P) N9 214/91 -SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E CIDADANIA, usando das atri-
buições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que consta do Ofício n 2  

RESOLVE: 

Art. 1 2  - Designar os servidores MA-
RIA ANESIA NUNES, Diretora da Regional 
de Macapá, Código CDS-2 e ANTONIO DO 
ESPIRITO SANTO DA SILVA, Chefe do Cen-
tro de Convivência Perpetuo Socorro, Códi-
go CDI-3, lotados nesta Secretaria de Esta-
do de Trabalho e Cidadania, para viajarem 
de Macapá, sede de suas atividades, até a 
cidade de Curitiba-PR, a fim de participarem 
do 1 9  Encontro Continental dos Movimentos 
Comunitários, no período de 04 a 09 de de-
zembro do corrente ano. 

Art. 22  - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ES-
TADO DO TRABALHO E CIDADANIA, em, 

GABINETE DA SECRETARIA DE ES-
TADO DO TRABALHO E CIDADANIA, em 
Macapá-AP, 02 de dezembro de 199'i . 

MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 
Secretária 

PORTARIA (P) N9 215/91-SETRACI 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E CIDADANIA, usando das atri-
buições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que consta do Processo ng 
28780.02686/91-SETFIACI; 

RESOLVE: 

Art. 1 9- - Designar a servidora ISA 
MARIA PACHECO RIBEIRO, ocupante do 
cargo de Datilógrafo, NI-28, pertencente ao 
Quadro de Pessoal do ex-Território Federal 
do Amapá, lotada nesta Secretaria de Esta-
do do Trabalho e Cidadania, para viajar de 
Macapá, sede de suas atividades, até a ci-
dade de Belém-PA, a fim de participar de um 
treinamento de Psicomotricidade e Re-
creação na Fundação Leão XXIII, no período 
de 09 a 13 de dezembro do corrente ano. 

Art. 2 2  - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ES-
TADO DO TRABALHO E CIDADANIA, em 
Macapá-AP, 05 de dezembro de 1991. 

MARIA DA GLÓRIA DE OUVEIRA AMORIKI 
Secretária 

Art. 22 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Maeap-Ap, 00 Je janeiro de 1992 

'5,)21tr 

PAULO ROBERTO PENHA TAVARES 
Diretor 

JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 
Cheb da Divisão Industrial 

RUTH ENEIDA N. ANAICE DA SILVA 
Chefe da Divisão Administrativa 

TELMA Mt CALXTO DOS S. DE OLIVEIRA 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Sede: Rua Cándido Mendes, 458 - Centro 
Fone: (396) 222-5364 - (096) 222-3444 
Ramais: 176 - 177 - 173 
Fax: (096) 222-4321 
Telex: 96 - 2351 
Cep 68.900 - Macapá-AP  
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PREÇOS DE ASSINATURAS . 

- Assinatura TrinestraliMacapá  	Cr$ 29.200,00 
- Assinatura Trimestral/Outros Estados e 

Mblicfp:os  	Cr$ 43.800,00 
PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃO 

- Modelo 	  Cr$ 25,00 
- Modelo II 	  Cr$ 50,03 
- Modelo III 	Cr$ 100,00 

REMESSA DE MATÉRIA 

As matérias a serem publicadas no Diário Oficial 
somente serão aceitas se aprese2ntadas nas laudas pa- 

dráo do DIO (Modelo 1, II e III), encaminhadas através 
de Ofício ou Memorando 

PREÇO DE VENDAS AVULSAS 

Preço Exemplar 	 . 
Cr$,  450,00 

Exemplar atrasado 	  Cr$ 500,00 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 

Publicações centímetro por coluna 	CrS 	6.000,00 
Preço por página 	  Cr5 900.000,00 
Proclama de Casamento 	  C r5 15.030,03 

O DIO reserva-se o direito de recusar a publica-
ção de matérias apresentadas em desacordo com suas 
normas. 

HCRÁRIO DE ATENDIMENTO 
Horário: das 07:30 às 13:30 horas 
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COORDENADORIAS 
ESTADUAIS 

Coord. Estadual 
do Meio Ambiente 

PORTARIA 
(p) N2  2A i  /91- CEMA/AP 

do Estado do Amapa, ~DOO BAS WtritiuiçOes 
que lhe são conferidas por lei e pelo Regi 
sento Interno, 

Considerando o decidido pelo Egré 
gio Pleno Administrativo, em sessao de 19 de 
dezembro p.findo; 

Resolve: 

1R. Declarar vagas as la Vara Cível 
e la Vara Criminal da Comarca de Santana, em 
virtude da exoneraçao do Doutor SIDNEY DE 
MELLO e da desistencia do Doutor AUGUSTO MO 
RAES BRAGA, respectivamente. 

2 2 . Determinar a publicação de edi 
tal abrindo inscrições para a remoção de Jui 
zes de 2 1  entrancia para prover as vagaS 
abertas em Santana. 

3 2 . Publique-se e Cump se. 

Macapá-AP.,,t: 	j: 	o d= '92. 
I 

Des. DOG 	. STA RAMOS 
Presidente 

00NERIE0 DA MierI8TRAT3A 

PAUTA FJUIGAMENTO  

NEGOLVE I 

Ari. 29 - Da-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

3ASINETE CO COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, em Macapá-Ap., 30 de Dezem 

ora os 1.551. 

De ardem do Eicelentissimo Senhor Desembargador DOglas 
Evangelista Ramos, Presidente do Conselho da Magistratura do 
Egrágio Tribunal de Justiça do Estado, faço ciente a todos os 
interessados e aos que virem o presente EDITAL ou dele conheci 
mentc tiverem, que no dia 15 (Quinze) de janeiro de 1992 (glip.r  

ta-feira), às 08:00 horas, no 1 2  andar da Sede ProvisOria do 
TJAP, na sa:a de sessee's do Plenário, realizar..se-ão osjulga, 
mentos dos seguintes processos: 

FARRAS  GORPUS:  
11 0  307/91 - Irmetrante: MARCO AURÉLIO MIRANDA NOCTUEIRA (ADVOGA 
DO) - Paciente: PAUIC RENR/QUE SANTANA BRITO - Relator: Desem-
bargador Melo Caetro. 

RAMAS CORPUE  
N2 004/91 - I=petrante: Pedro Petoov (advogado) - Paciente: Se- 
bastiao Conta da Silva - Autoridade Coatora: afia de Direito ,  

da 51  Vara Criminal de MaoapÁ - Relator: Des. Melo Castro. 

Yacaae 9 de 	e ro de 1992.. 

Bel. JOSJ 	 : El 

Dir. Cons..:no da Magistratura 

PORTARIA' NI 001/92 

GAB/CORREGEDORIA 

O DESEMBARGADOR MOMILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO, CORREGEDOR GERAL DE 

JUSTIÇA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 

LHE SÃO CONFERIDAS PELO DECRETO (N) 

N2  0069, DE 15 DE MAIO DE 1991, ART . 

16, INCISO VII E A RESOLUÇÃO N 2  001, 

DE 23 DE AGOSTO DE 1991, ART: 30, IN 

CISO VII DO REGIMENTO INTERNO DO TJAP. 

O COORDENADOS ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, usando das atribuições 

legais, conferidas pelo Decreto ( N ) N2 0161 de 01 de Outubro de 1991, que 

reestruturau a Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente, no Estado do Amapá,re 

vogando o Decreto ( E ) NS 0045 de 15 de Novembro de 1989, 

Art. le - Designar FÁTIMA D3 SOCORRO MASOLES ROCRIGLES, Dati15- 

grafo, classe "A", referencia NI-15, lotada e cem desempenho de suas ativida-

des Funcionais nesta Coordenadoria, para responder em substituição pelo ex-

pediento da Secretária Administrativa do Departamento de Controle e Fiscaliza 

çeo desta CEMA/AP, na ausência de seu titular Que estará em g5zo de ferias re 

gulamentares no perlado da 02 a 21.01.92. 

;ANTONIO CARLOB .DA BILVA,EAR 

Coordenador - CEMA/AP. 

meeemenemmiefflel• TRImeBUnNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO: 

PORTARIA N2  002 /92-GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, usando de suas atribui 
çoes legais e ao amparo do disposto no item 
XXXIII, art. 26 do Regimento Interno desta 
Corte. 

Resolve. 

1 2 . Tornar sem efeito a Portaria n 2  
075/91-TJAP, de 11 de junho de 1991. 

2 2 . Designar os bachareis 	NILSON 
MONTORIL DE ARAUJO, ELIAS NASCIMENTO DE MO 
RAES e GILBERTO ANTONIO DE OLLIVEIRA, pari 
comporem, sob a presidencia do primeiro, a 
Comissão Permanente de Licitsçao do Tribunal 
de Justiça do Estado 00 Amapa. 

3 2 . Designar como membros substitu 
tos da Comissão ora designsda, os servidores 
HELENO RABELO FRAZÃO e JOSE EDMUNDO DA SILVA 

4 2 . Publique-se, registre- e e cum 
pra-se. 

"caPíiçe  4/4:ã1C10iihr .  

Presidente 

PORTARIA N2  003 /92 -GAB/PRESIDÊNCIA 

O Presidsnte do Tribunal de Justiça 

RESOLVE: 

Designar o serventuário ANTÔNIO ORA 

VEIRO DA CUNHA, pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal, exercendo o cargo de Auxiliar 

Judiciário, lotado na Comarca de Macapá, para responder pela 

Secretaria do FOrum de Laranjal do Jari, a partir do dia 02 

de janeiro de 1992 ate Outra deliberação. 

Publique-se, Registre-se e De-se Can 

cia. 

Macapá(AP), 02 de janeiro de 1992. 

Des. 	AMARAL DE MELLO CASTRO 

Corregedor Geral 

EDITAL DE CITAÇXO, COM PRAZO DE 15 DIAS, NI ?CENA APAIKO: 

O DCUTCR REO/RAZDO OCEMS DE ANDRADE, Wo  JUIZ DE 

DIREITO DA VARA DO TRIICNAL DO ÉRI E margo I 

PENAL, NA PORRA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER, a todos os que o presente EDITAL com 

prazo de 15 aias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo corre 
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I seus tràmites num processo em que é acusado ANTONIO GOMES DA SIIVa, o,....Lied-

ro, casado, guarda vigilante, filho 1) Ananias Vieira da Silva e nlija Gomes 

da Silva, residente na Rua Leopoldo Machado, 74 - Beirol; como tenha o Ofici-

al de Justiça deste Juizo certificado n2e haver o encontrado, cluw-w pelo 1 

presente a °emparedar neste Juizo, sito á Av. FAB .  s/n - Bairro Santa Rita, na 

Secretaria àa Vara do Tribunal do Tilri e Eia  caço Penal, a fim de ser inter= 

do no dia 13.02.92 ás 900 horas. Para oonhecimento de iodos, á passado o 

presente Edital, cuja 2° via ficará afixada no lugar de costume. Dado e passa 

do nesta cidade de Macapá, 4pit o)stado dO\4mapà, aos oito dias do 

de janeiro de 1992. Eu, 671//‘042-7.. 1.-  - MáRELDE CCRDULA DE OLIVEIRA' 

/7  
5 

SOARES, Diretora de Secretar'a, o bscrevo. 	5 

5 
1 

''. 5 ,,,. 

, -, 

D2 AMAM'. 	, 

Juiz, 4 Direi .to  

de 1992, à. aadigncia de instrução e julgamento da reclamaçO apre 

sentada por rin4m0 MODESTO DE0IIV21E4 FINO.que pleiteias levas 

temento de FGTS por Alvará Judicial e ilqUido. 

Nesse aadiencia deverá' a reclamada-ofe 

recer as provas que julgar neceseáriaa, constantes de documentos 

ou testemunhas, estae no Áximo.de...3(trís).. 

0.não comparecimento da reclamada à re 

ferida audiencie importar no julgamento da questão à seu' revelia 

e na aplicação da pena de confissão quanto a materia:de feto. 

Nessa audi'encia dever‘ a reclamada es 

ter presente, independente do comparecimento de seus_representan-

tes sendo-lhe facultado fazer-se substituir por preposto que te 

nha conhecimento dc fato e cujas declaraçães obrigarão o proponen 

te. 
Secretaria da Janta de Concilieço 	e 

Julgametto de Maoapj, 11 de dezembro de 1991. 

MARIA ruplcE MONTORII 3E ARAÚJO 
Dlretora de Secretaria' 

'Justiça do TFabalho, 	
J111 7,JULGAMENTO DE ISI,CAK 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 
PRAZO DE 06(DITO) DIAS  

EM-TA DE nOTIFICAÇÃO  

Polo presente edital fica NOTIFICADO o Se 

nhor GAERIEL MACIEL DIAS, atualmente am lugar incerto e não sabido, 

raclanante nos autos do Processo nQ 2858/91-JCJAJ0P, em que EQUADOR-

- INMJSTRIA 2 COMÉRCIO DE CONSERVAS LTDA, é reclamada, de que foi de 

signado o prOximo dia 16.04.92, às. 12:00 horas, para audiência inau 

gural dos referidos autos. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julga 
to de maoapá, 18 de dezembro de 1991. 

, 310,./À05..(4è 
MARIA 111U1ÇCE MONTOU DE ARAWO 

Diretora de Secretaria 

JUKA 	ccremiAzU J LGET0 D.7.: :nau!, 

EDITAI DE NO2IFICAÇÃ0 

Il:RAZC 12 03(0120) DIAS 

Pele presente edital fica NOTI:ICADO o Se 

nhor MAURICIO SCUZA OLITMA, atual -lente en luc;ur incerto e não na 

bido, reclonante-as=ado nos autes doe Precoscos n2s. 2~91-303/ 

MCP (AI n2 L573/01-J0J-0P, em que OICERO V=MINC DE LIMA e recla 

nado-agravante, para oincia do que foi ilnerposto AGRAVO EE INSTRU 

ML:TO na reclamação cor viSs apresentada contra o reclanade cupra,pe 

lo que tem o prazo de 08(eito) dias para, querendo, contraminutr o 

referido Agravo. 

Secretaria da Junta de ConciliaZu e Ju -.à, 

zamente ;$.e Me..carA, 16 de dezembro de 1991. 

. ITMWvei 
:EIÁICE 	CRU DE ARA'jJ0 

Diretora de Secretaria 

JUNTA DE COR01,41A2P_E JULGAMENTO  DE MACAPÂ 

ErIT41j., DE NOTIFICAÇZQ 

Pelo presente.editol fica, NOTIFICADA a 

FUNDA40 EDUCAR extin:ta FUNDA0C BRASILEIRA DE ALFA3ETIZAÇg0 = MC 

BRAL, atualmente em lugar incerto e não sabido, reclamada ,on 

tos do Processo JOJ-MCP,5270/91, a comparecer perante a Junta da 

Conciliação e Ralgamento de Meosp,, na Av. Duque de Caxias, 	UP 

116, central;  em Maespg, *JET 0900(nove) horas, do . dia 07 de. MeiD 

Pelo presente edital fica NOTIFICADO a em 

presa FURIR2L-PURIFIOADORES DE ÁGUA DE BEDÊM LUPA e os S.:.ns. (a) DUR 

VAI A. FIGUEIREDO.; ALANDER M. FIGUEIREDO e FRANCISCA S. D1 4  FIGUEIRE 
DO, atuaImentes em lugares incertos e não sabidos .; reclamados nos 

autos do Processo riQ 1499/91-JCJ-MC4 em que JOSÉ CARLOS CCEES PI 

NHEIRO reclamante, para cignoia de decisão proferida por esta Jwa 
ta, em audigncia de 07.06.91, as . 11:30 horas e cujo inteiro teor e: 

o - seguinte; ANTE O EXPOSTO, A ME:. JOJ DE MACAPÁ RESOLVE À UNA 

NIMIDADE¡ JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO PARÁ CONDENAR 

AS RECLAMADAS AO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS DEFERIDAS A TíTUI°' 

DE SALÁRIO RETIDO, COMISSCES RETIDAS, AVISO PRÉVIO; 132 SALÁRIO, FÉ 

RIAS.; FGTS , 11120 CONFORME ACIMA FUNDAMENTAM, COM OS AORESCIMOS DE 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ANOTAÇÃO; RETIFICAÇÃO E BAIXA NA CIPS 

DEVERA SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA COMUNICANDO-SE ÀS AUTORIDADES 

COMPETENTES,, Custas pelos reclamados, sobre o valor da condenação ; 

que se arbitra em Cr$ 400.000,00, estas em Cr$ 8.638,05. A PRESENTE 

CONDENAÇÃO Ê SOLIDÁRIA AOS RECLAMADOS, RESPONDENDO CADA UM DE . PER 

SI PELOS ONUS DECORRENTES?, 

Secretaria da JCj de Macapá', 18.12 4 91, 

MARIA EONICE MavOREI DE ARAIJJO 
Diretora de Secretaria 

pN.T.A. DE çopluukUo E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

E2IIAL2IRJUTIncA.U.9. 

Pelo rresente edital fica NOTIFICADA a ez 

presa SOUZA JÚNIOR ENGENHARIA E CONSTRUOFS LTDA.; atualmente em lu 

,g-ar incerto e não sabido, reclamada nos autos do Processo nc 4814/91 

/J0J/MCP, em que IZAidEL DA CONCEIÇXO CORREIA e reclamante, a compare 

cer perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá, na Av. Du 

que de Caxias, n2 116, bairro Central, nesta cidade, às 11(onze) ho 

ras do dia 16(dezesseis) do môo de abril/92, è eudigncia relativa à 

reclamação das seguintes parcelas: Aviso Prévio; 132 SalÁxic Propor 

ciona1/91, 10/12; Férias Simples 90/91 - 12/12; Ferias Proporcionais 

/91, R/12; 1/3 das ferias; Multa Lei 7.855/89; Salário Retido e Abo 

no(mgs de setembro/91)1 Salário Fam -flia - 07 dependentes; FGTS .; Ho 

iras Extras(todo o período); Diferenças Consectárdae(Aviso Prévie',132 

Salário, Férias e FGTS); Juros e Correção Monetária, ata valores 

quidos. 
Nessa audignoia deverá a reclamada ofere 

cor as proves que jfflgar necessárias, oonstanten de documentos 	ou 

testemunhes, estas no máximo de 03(trgs), devendo estar presente, in 

dependengemente do oomparecimento de seus repreeententes, sendo-Be 

.a..oultado fazer-se substituir pelo gerente ou por Qualquer outro pre 

;posto que teáha conhecimento do fato e cu jas declaraçães obrigarão o 
proponente, 

O não comparecimento da reclamada à refe 
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~anela importará no julgamento da questao à sua revelia e na 

aço da pena de confissle quanto a matária de fato. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Jal 

to de Macapá, 18 de dezembro de 1991, 

MARIA MUNI M T 	DB ALOJO 
Diretora de Secretaria 

JUNTA no CONOIZIACÃO E ;MAMEM DE goárá 

Polo presente edital fica NOTIFICADA a em 

presa SOUZA JeNIOR ENGENHARIA E OONSTRUOES autalaente aa la 

'gar incerto e mio sabido, reolamada nos autos do Processo ns 4813/91 

/J0J-WIP, em qae EDNA NAZA12 SARAIVA DE SOUZA 4 reclamante, a campa 

rocer perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá, na Av, 

Dava de Camdas1 ns 116, bairro Central, nesta cidade', às 1030( dez 

e trinta) horas do dia 16(dezesseis) do mãe de abril/92, à audigncia 

relativa à reclamação das eeguintee parcelas: Aviso prévio; 13s Balá 

rio proporciaal /911 10/12; férias simples 90/91, férias paporcionaia 

/91',' 3/12, com acréaaimo de 1/31 Multa Lei 7.855/89; abonos referem-

bes aos meses de Julho a Setembro/91; salários retidos referentes 

aos meses de Julho, Agosto e Setembro/91; horas extras; diferenças 

consectárias(avieo prévio, 13s salário, f4riaa e FGTS); reembolso de 

despesas efetuadas p/firma; FGTS 4- 40% e baixa na OTPS; serviços prea_ 

tadoe à empresa, 18 dias de Datubro7. juros e correção aonetária, em 

valores iliquidos. 

Nessa audigneia deverá a reclamada afere 

per as provas que julgar neceseárias, constantes de documentos ou tal 

tamanhas, estas no máximo de 03(tres), devendo estar presente, inda 

pendentemente do comparecimento de seus representantes, sendo-lhe fp, 

ailtado fazer-se aubstituir pelo gerente ou por qualquer outro pre 

posto que tenha conhecimento do fato e cujas declaraçãee obrigarão o 

proponente. 
O não comparecimento da reclamada à refa 

hda audikcia importará no julgamento da questão à suga revelia e na 
aplicação da pena de confissão quanto a matdria de fato. 

Secretaria da JCJ de Macapá, 17.12.91. 

MARIA EU/ 	01R11, DE ARAÚJO 
Diretora de secretaria 

JUNTA DE C0NCIIIAO.3.0 E J -.TIGAMENTO DE LCkP  

EDITAL DE N0TI2I0A07,0  

PRAZO DE OCCOITC DIAS  

Pele presente edital fica :OTIFICADA a em 

presa SOUZA a= ENGENrARIA E C0NSTREO2S ITDA, ataalmente cm lu 

gar incerto e no sabido, reclamada nos autos do Processo n2JCJ/M3.: 

t/2903/91, em que JOSÉ LUIZ PINTO SOARES FILHO 6 reclamante, para ci 

enci: da decisao proferida por esta Junta, em aadincia de 10.12.91, 

C:00 horas e cujo inteiro teor é o seguinte: "... ANTE O =0120, 

=IDE A MM. JCJ DE MACA2á, POR UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDE 

PARTE A mcialAçn, PARA CONDENAR SOUZA JólIOR ENGENEARIA E =TRU 
çrns rTDA, A PAGA2 AO RECLAMANTE JCSÉ LUIZ Pr710 SOAM FILHO, OS 

YAIC2ES A SEREM APURADOS EM IIQUIDAÇãe DE SENTENÇA, POR 011CUIe De 

CONTADOR DO JUIN A TITub0 DE 132 SALÁRIO PROPOCIONAL, FÉRIAS 

PORCIONAIS MAIS UM TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS Ne CÓDIGO 01 	MAIS 

40%, ASSEGURADOS JUROS DE MORA E CeRRE00 MONETÁRIA, DEVENDO ASECRE 

TARIA PROC'WER A BAIXA NA CTPS, APÓS O TRINSITO DM JULGADO. 

CA.NI4 S AUT. OaID:.t.DE S .ADla 11 I STRATIVAS C O aDrIL.72.2S, sEno ril>ncer.D2T 

TES OS DEMAIS PEDIDOS, POR FALTA DE AMPARC LEGAL, NOS TEMOS TV. 77n 
DAMENTAÇXO. Custas de Cr$ 6.636,05, pel;. reclamada calculadas sobro 

s valor da condenaçao que se arbitra em Cr$ 300.000,C0. Custas de 

2r$ 4.638,05, nele reclamante, calculadas cobre o valor da alçada./ 

Secretaria da JOJ de Macapá, 17.12.91. 
/ 

MARIA EUN4,1r-242I DE ARAÉrJO 
Diretora de Secretaria 

JUNTA DE CorCI.Mae E 3ULGALEW20 DE MACAp4 

EDITAM DE ;TOTIPICACaC  

PRAZ nip8(onio) DIAS  

Pelo presente edital fica NOTIFICADO o Sg 

nhor JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS LIMA, atualmente em lugar inerto e não 

sabido, reclamado nos autos do Processo n2 715/91-JCJ-MCP, em que JO 

SÉ RAIMUNDO SANTOS PADILHA e reclamante, para ciencia de decisao pr2 

ferida ror esta Junta, em audiOncia de 14.11,91, e.s 08:45 horas e 

cujo inteiro teor 4 o seguinte: " •.. ANTE O EXPOSTC, A 1131..JOJ DE 

1:7,CALi, =SOM À UNANIMIDADE, JULGAR PROCE=TE A RECLAMAÇXO PARA 

CO=T22. O RECLAMADO REVEI E CONFESSO AO PAGAMENTe DE 100 GRANAS DE 

OURO PELO VALOR DE MERCADO TOMADO À ÉPCOA DA LIQUIDAÇÂO PELO PREÇO 

REGIONAL. IMPRWEDENTES AS PARCELAS DE AVISO PRtvio, 102.RIAS, 13a SA 

FGES, NORAS EXTRAS, REPOUSO REMUNERADO, JUROS E OCRREÇXO MONE 

N AINDA DIÁRIAS E MULTA. Custas pelo reclamado sobre o valor 

da condenaçao que se arbitra em CrS 1.000.000,00, estas de Cr$ .... 

20.638,09: 

Secretaria da Junta de Oonciliaçao e Julga. 

mento de Macapá, 16 de dezembro de 1991. 

'OJANm 
MARIA =ICE * ORII DE ARA/JO 

Diretora de Secretaria 

TRIBUNAL REGIONAL  ELEITORAL  

CARTÓRIO ELEITORAL DA SEGUNDA ZONA DE MACAPÁ 

EDITAL N 2  010/91-CEM. 

O DOUTOR RAIMUNDO NONATO FONSECA VALES, MM. Sr. 

Luiz Eleitoral da Segunda Zona de Macapá, Estado do Amapá, no uso 

das atribuiçOes etc ... 

FAZ SABER a todos quanto virem o presente Edi - 

tal ou dele tiverem conhecimento, que as pessoas abaixo relacionadas 

tiveram deferidas suas transfertncia de domicilio Eleitoral para es-

ta Zona. 

Nn DEI 	 i N2 DO 
ORDEMI 

NOME 	
I Tíruo 

001 - 

002 

003 

Wanderley das Neves Brito 

- Maria Iraide Marinho Nascimento 

- Cecilia Pinheiro de Farias 

19524925/85 

19023825/50 

19023625/93 

004 - Luciara Barbosa Vinhas 19023925/34 

005 - Jose Ribamar Nascimento Lopes 19024225/34 

006 - Maria do Socorro de Oliveira Lopes 19024525/85 

007 - Jose Maria da Silva Lopes 8819025/26 

008 - Lauro Marreiros da Silva 19024125/50 

009 - Regina Coeli Silva dos Santos 19024425/00 

010 - Maria das Graças de Almeida Silva 19024725/42 

011 - Vera Lúcia Alcantara Anthony 19025125/26 

012 - Sergio Monteiro da Fonseca 19050325/18 

013 - Manoel da Conceição Silva 19022425/50 

014 - Jeremias Magno Barroso 9238425/26 

015 - Manoel do Espirito Santo Pantoja.Vilhena 19032925/26 

016 
017 .- 
018 
019 
020 
021 
022 
023 

- Ney Guarany Pennafort 
Francisco'Costa Nogueira 

- Afonso de Alcantara Carvalho 
- Antonio Pantoja Fernandes 
- Arcila Silva dos Santos 
- Carlos Eliomar Chagas de Aragão 
- Casar Augusto Pereira de Carvalho 
- Delcio Deniur Nunes 	. 

1977125/85 
19035625/00 
1589925/26 
807225/18 

1231025/26 
3912525/50 
1626225/00 

19925/69 
024 - Dioneide Gemaque Andrade 261525/85 
025 - Edivaldo Fernandes dos Reis 833625/42 
026 - Eloisa Barros Vales 837525/50 
027 - Eneias Lemos Barbosa 4279725/77 
028 - Eraldo Neves Pereira Gomes 8244125/34 
029 - Joaquim Laurindo Banha Picanço 432125/42 
030 - Jorge Likiz Çardomo Bitencourt 5355425/00 
031 - José 	ris dba Santos 5504725/77 
032 - Joaii- kibagalw, Ailreu 40 Arfellale , 7240725/69 
033 - LiOdate Oliveira de iiouaa 19053325/34 
034 - Niria Costa da Silva 1746325/77 
035 - Maria Fortuna de Carvalho 'Barbosa 4467425/26 
036 - Mário Induacelino Silva doe Santol 5372625/85 
037 - Pedro Costa Silva t3S.6025/00 
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038 a Raimundo Santos Carvalho 1500125/00 
• 039 - Benedito Pereira Ribeire 2068425/00 
040 - Claumir Guedes Rocha 19051625/34 
041 - Divaláo Neves Nunes 	• 90064-25/85 
042 - Edson Candcira de Oliveira 834425/50 
043 - Eulalio Modesto de Oliveira Filho 4949125/77 
044 - Isaac Amazonas Diniz 2445525/42 

• 045 - Jonas Mira Moraes 114425/93 
046 - José Mátias da Silva Brandão 19052525/26 
047 - Judas Tadeu de Almeida Medeiros 447525/00 
048 - Judith Guimarães Medeiros 5360225/42 
049 - Lourimar Sidóes Paes 9107525/93 
050 - Lucivania Mira Coelho 19054225/26 
051 - Luiz Marques Paes 4406625/34 
052 - Maria da Luz Querino da Costa Borges 19054525/77 
053 - Márlúcio Dias Gomes 2297125/77 
054 - Raimundo Cordeiro 7464825/77 
055 - Rita Maria Freire de Oliveira 5848251X4 
056 - Adalberto Maia Barros 19024925/00 
057 - Dagmar Martins Barros 	, 190246,25/69 
058 - Francisco Alves do Nascimento 13587025/77 
059 - Joaquim Vieira dos Santos Filho 2869125/50 
060 - Mansueto Braga dos Santos 1738325/50 
061 - Moises de Nazaré Ipiranga a_ 19060625/26 
062 - Petranio Alves da Silva 

19024325/18 
063 ... Raimundo Ferreira DrAlmeida 

5545825/85 064 - Lucival do Couto Cabral 
19063825/00 

065 - VAldenor Cardoso de Oliveira 
19063025/50 

066 - Alfredo Mendes da Silva Neto 10642725/42 . 067 - Gessilene de Aquino 19061025/00 
068 - Joelma Maximinno de Souza Barrozo 9708225/42 
069 - Jose Maria da Silva Mota 

704525/93 070 - Raimundo Cardoso Pereira 9113225/18 
071 - Alzira Costa de Souza 2704325/18 
072 - Elpidio Trajano Maia 
073 	Hamilton 6890025/93 - 	Bousse do Carmo 79.4025/69 
074 - Laurinda dos Santos Lemos 

7241725/34 
075 - Manoel Sena dos Santos 

19062225/42 
076 - Maria Joelma Pereira Soares 

13420325/77 
077 - Maria Oneidc Ramos Melo 
078 5590525/50 

- Pedro Henrique Motta Lenzi 
19061425/34 079 - Alzira Viana Pereira Miranda 

080 5574025/42 
- Ester Oliveira da Silva 	 • 

081 19062825/34 
- Jose Genésio Ferreira 

082 8001325/93 - Vilmar Gomes de OLiveira 19062325/26 
083 - Waldecira da Silva Monteiro dos Santos 
084 19063425/85 

- Ronaldo Brazão do Rosário 
085 - Robson Alves Saraiva 
086 

13539825/50 
3563425/42 

- 4imundo Monteiro de Souza 
5303825/77 087 - Mauro Antonio de Oliveira Bentas 1452225/00 

088 - Lindoval Lima Ferreira 12216325/93 
089 - Josué Amoras Rabelo 

4336925/18 
090 - josuá Ubiratan Fonseca da Silva 2196825/18 
091 - Jose Sacramento da Luz 

3697325/00 
i092 - Jose Maria Monteiro de Soizza 

4995625/00 i093 -.Jose Guilherme de Souza Corte 
440325/26 

094 - Jorge Gomes de Souza 
3276625/26 

095 - Joel Ramos dos Reis 
096 - Jeová Brito dos Reis 

3682325/77 
4336925/18 

097 - Haroldo Josá Monteiro de Andrade 366172.5/00 
098 - Geraldo Silva 

3992925/93 099 -. Francisco da Costa Barriga 1292725150 
100 - Evaldo dos Anjos Vaz 

1657525/18 
101 - Rinaldo de Souza Ideltrudes 

11505125/00 102 - . EdinaldcaGomes Ideltrudes 15240425/69 103 - Candido Baia dos Santos 
2746225/34 104 - Benedito Mato a Dax 

105 - Adriana Moura Mendes 13511125/77 
15075925/18 106 - Adailton Pastana Brito 
17258925/00 

107 - Violete Vinagre de Sá 18502525/34. 
108 - Sehaatiana Costa Moreira 5139025/34 
109 - Rute Helena Ferreira Pantoja• 17002525/18 
110 - Rosana do Amparo da Costa Santana 12439325/42 
111 - Onete Leite Ferreira 76625/85 
112 - Maria Osvaldina Furtado dos Santos 17259925/85 
113 - Maria Margarete Ribeiro de Abreu 3765525/85 
114 - Maria Eunice Almeida de Oliveira 4164525/26 
115 - Maria Emilia Batista Ferreira • 2981025/77 
116 - Maria Edna 	da Costa Pacheco 5265225/50 
117 - Maria do Carmo Oliveira dos Anjos 5262325/18 
118 - Maria de Jesus Lima de Moreira 9134425/85 
119 - Doranilde Batista Ferreira 8819525/34 
120 - Dinair Andrade Ferreira ,36•287'23/50 
121 - Angela Maria de Souza Oliveira 5474125/77 
122 - Ana Ligia Barriga de Souza 1215225/50 
123 - Adriana Alves Santarém 11579325/00 
124 - Lucas Alves Santarém 19073025/18 
125 - Luiz Paulo Alves Santarém 19072125/26 
126 -. Juarez•Alves SantaréM 19072725/18 
127 -9 J05e de Ribamar Silva 19068925/50 
128 - Itaguara Coelho da Cruz 19069325/34 
129 - Nina Aranha Santarém 19073325/69 
L30 - Maria do. Carmo Santos Barbosa 19071825/26 
131 - Lucideia-Albuquerque 19072425/77 
L32 - Ana Célia da Silva Barros 19073125/00 
L33 - Geovani Pinheiro Borges 3464625/26 
L34 - Antonia Rosana de Almeida Lima 19081725/00 
L35 - Antonio Silvestre Cordeiro Gomes 1900525/26 
L36 - Arlindo Dorival Silva Lima 1027325/34 
.37 - Ernandes Gonçalves de Oliveira 190657.25/77 
.38 a  Feliciano Santos da Silva 5196725/77 
.39 - Francisco NapoleãO Ximenes Neto 9637425/77 
40 a Francisco Pedroso Filho 19066025/77 

... 41 	Manoel Loureiro Picanço 

. 
19068225/85 

42 - Maria de Lourdes Ferreira 6544925/00 
.43 - Miguel de Oliveira Guimarães 3021025/42 

. 44 - Milta Barbosa da Silva 514825/93 
.45 - Raimunda Oliveira dos Santos, 15278925/42 
46 - Raimundo Lopes Pena 766025/00 
47 - Rosa Maria Alves de Holanda 19081525/42 

•Ea- para conhecimento de todos expede-se 

o presente Edital com prazo de cinco (050 dias na forma e fina de 

Art. 57 do Cédigo Eleitoral que será afixado no lugat de costume 

e.publicado no Diário Oficial deste Estado. Dado e passado nesta 

cidade de Macapá, aos dezoito dias de Jata de dezembro de hum mil 

novecentos 'e noventa e hum . (18.12.91). Be--12=5;  

LEANDRO MARQUES ALBERTO, Escrivão Eleitoral subscrevo-me. 

RAIMUNDO NONATO FONSECA VALES' 

at Juiz Eleitoral = 

:MUNICIPALIDADES 
	 de, 	  

Prefeitura de. Santana 

Decreto( P 	 58 	de 03 de janeiro de 19  92  

C) F'reieito Municipal de Santana, usando das atribui 
iZes que lho ao conferidas p010,A2.-1. 34 da 1Pi n 9  6448 de :1 de outubro de 1977, lor 

força de disposto na Lei na 7639 de 17 de dezembro de 1977 e, 

COES11=M10 cumpriaan ae exigóncias da Lei•n 0C53 de 28 

de fevereiri de 1991, pare provimento de cargos, aprovado pela Lei na 069 de 26 de se 

bembro de 1991, bem como a conclusão do prooeseo sele avo executado atraves do Concur 
sc PUblico instituidc pelo Edital n 2  01/91-PUS. 

DECRUA:  

Art. 1 0  - Nomear para provimento de Cargos Metives cens 

tantas do Q.tadro de Pessoal da Prefeiura do XUniclpio de Santana, os cidadãos 	inte 

grentes da liszagem do Anexa úhico deste Decre -.3, conforme os 2rupos Coupaciónais 	e' 
respectivas Categorias Funcionais. 

Ar i;. 2a - ESté DecreL;c,  entra os vigor na data de sua 1:41 

blicação, revogadas as disposigães em contrário. 

Santana(AP), 03 de janeiro d 

er 'll'acCHA (14E00 is L. saia. 
P:WUJ • MUNICIPAL ME BANTWA 

ANEXO dmx1) IX) DËCRE1U (r) il"5b}h2; -  

1.1- GRUPO DE AnVI1MDES DE NIr.T.M, 0ulT2I0a CdDIGO .GLS - 200 
a) ASSISTENTE JURIDICO - HS.201 

a.1 - Maria Cristina Dias Awiful Espindola 

a.2 Odnuete das Neves Ribeiro Duarte 
a.3 - Júlio César Firmino Alves 

b) 3WENHEI1bO ClVIL - ws.2a0 
b.1 	Jose da Silva Gonçalves 
.1).2 - Marih Sulley Antunes. Aguiar 

c) FARMaUTICO - NS.216 

c.1 - Jose Maria Ferreira Faro 

d) MEDICO NS.219 
d.1 - Antonio Luiz Cardose EMA 

e) ODCNTóLOGO 	('13.222 
e.1 - Usou Fernandes de Souza 
e.2 - Roberio Ribeiro de Azevedo 

1.2- GRUPO W.1 ATIVIWDES NIVEL MÉDIO - CÓDIGO GNM - 300 
a) AGENTE ADMINISTRATIVO - 1M.301 

a.1 Suzivaldo de Almeida Monteiro 
. a.2 Eloiza Coelho Vasques 
a.3* - Iran Neves.Bahla 
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a.4 - Maria do Socorro Silva debliveira 

.5 - Carlos Jgse Bonfim Pereira.  
a.0 - Eliann Mia Alves de Sousa 

b) AGENTE DE TRIBUTOS - NM.303 

b.1 - Rilde da Graça Lobato 

b.2 - Geovanny Rodrigués da Silva 

b.3 Edilene Nascimento Barbosa 

c) DESENHISTA - NM.304 

c.1 - Darei da Costa Carvalho 

d) TÉCNICO EM ENFERMAGEM - MM. O9 

- Maria Silva do Carmo 
d.2 - Ana Lticia Fernandes de Rrito 
d.5 - Andréa Conceição Silva Rilieiro 

e) TÉCNICO EM LADORATHIO 

e.1 - Adenilson Lobato Pinheiro 

e) VIGILANTE - AUX.410 
e.1 - Armando do Socorro Lemos Vieira 

e.2 - Everaldo Augusto de Oliveira 

e.3 - Manoel da Silva Ferreira 
e.4 - Ozas Souza Rangel 

e:5 - Ronaldo Castro Corra 

e.6 - José Almir Silva da Silva 

b) MOTORISTA - OP.507 

b.1 - Antonio Miguel Afonso Pantoja 

b.2 - Irivaldo Quaresma UchiSa 
b.3 - Antonio Carlos Silva do Sardinha 

b.4 - Francisco Queiroz_dos Santos 

1.4- GRUPO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS OP - 500 

a) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 01..501 

a.1 - Benedito Allpeida Sanches 

a.2 - Deuzuite Oliveira Modesto 

1.5- GRUPO MAGISTÉRIO.- GM - 600 

a) PROFESSOR - M.601 - CLASSE A ( i a 4a SÉRIE ) 
a.1 - Liana Rodrigues Sardinha 

a.2 - Margarida Maria Oliveira de Souza 

a.3 - Robenita Silva Guedes 
a.4 - Maria Raimunda do Carmo Trindade 

a.5 - Zacarias Pereira Alves 

a.6 - Magna Moraes Luz 
a. - Gorete Gonçalves Viana Alves :  
a.8 - Necy Neves Monteiro 

a.9 - Marcos Borges de Aguiar 

a.10- Geny de Oliveira Souto 

1.3- GRUPO DE ATIVIDADES AUXILIARES - CAX - 400 

a) AUXILIAR DE DISCIPLINA EncuLAR Aux.402 
a.1 - Dione Barbosa Palheta 

a.2 - Evaldo Albuquerque Nogueira 
a.3 - Luiz Pinheiro Nery 

a.4 - Marcilene Souto de Oliveira 

- Claudia Regina dos Santos Silva 

b) AUXILIAR PE. ENFERMAGL• - AU ;:,403 

b.1 - Maria das Graças de Saaza SauZa 
b.2 - Aldenorn Partilho doa :irados 

b.j - In Conceição da Sliva Rodriguea 
b.4 - Maria Alice Almeida Ribeiro 

c) AUXILIAR DE LIMPEZA E CMURVAÇX - AUX.405 
c.1 - Maria Davina dos Santos Monteiro 
c.2 - Alice dos Santos Pinwntol 

c.3 - Sónia Maria Lima Nasalurn:4 
c.4 - Edinn Nascimento i3arbo!„1 

c.5 - Raimunda Gomes Coutinho 
c.6 - Maria de Oliveira Neto 

c.7 - Merz-ana Costa da Silv) 

c.B - 011via de Souza Carga 
c.9 - Neide Santos da Cruz 
e.1D- Faustinn Pantoja de Souza 
c.11-Graça Maria Marte]. 
c.12- Maria Franclaca B0rae.:2 Matos 
c.13-Benedita de Almeida Sanches 
c.14-Maria Gonçalves Freitas 

c.15-Raimunda Rodrigues dos Sanlos 

e..16- Deuzalinda Xavier Barbosa 

c.17- Beida dp Ftima Farias dos Santos 

d) COZINHEIRO - AUX.407 
d.1 - fiaria Dobros Fernandos doa Santos  

a.11-Xngela Maria Pantoja Amaral 

a.12-Lecy Cardoso. da Silva 

a.13-Edilene Macedo Corra de Freitas 

a.14-Francisca do Socorro Viana de Araújo 

a.15-Vitorina Acácia Casta Ladeira 

a.16-Maria de Fátima Rodrigues 3entes 

a.17- ROSali AmSncio Peixoto 

a.18-Sandra Maria Sanches Nobre 

a..19-  Maria Gracineide Silva de Almeida 

a.20- Regina Lúcia dos Santos Sanches 
s.21- Maria de Fátima Soares Ferreira 

b) rRoFison - M.601 - CLASSE C 
b.1 - ESTUDOS SOCIAIS - 111STCRiA 

b.1.1 - Jorge Carmona Santos :?ilho 

b.2 EDUCAÇX FiSICA 

b.2.l - Paulo Nazareno Laga Fonseca 

;/‘:6:;a:::eires 

Prefeito 

R2 	INTERESSADO ENDEREÇO INSCRIO10 CADASTRAI 

SETOR QUADRA LOTE 
01 - Luisa Fausto dos Santos Av. 15 de Novembro, n2 1577 04 23 24-Ant.12 
02 - Neusa Cardoso da Silva Av. D. Pedro I, n2 598 05 46 32 
03 - Cleide Sampaio da Silva Tv. 04, na 1993 06 79 09 

04 - Maria Joed Costa doe Santos Rua. Incena de Azevedo, n2 247 13 57 07 
05 - Audelia Alves Nogueira Av. Walter Lopes da Cruz 1 n2 1359 01 95 04 
06 - Pedro Rodrigues Baiano 'jia Avenida 13 21 76 
07 - Jorge dos Santos Brito Av. Coelho Neto 03 19 51 
08 - Maria "acedo 61 Avenida, n* 290 13 06 . 310 
09 - Sebastiana Figueiredo Bararud Av. Castro Alves, n2 527 12 , 24 06 
10 - Jose Pereira Bras Av. Castelo Branco, n2 1712 11 05 33 
11 - Maria Barbosa ta Silva Av. Augelo do Moramo, n2 99 06 20 25 

12 - Maria da Conceição Nutes Pimentel Av. Apolônio Gomem, n2 106 01 114 35 
13 - Cláudia Gama doe Santos Rua. Costa e Silva, ne 125 12 39 02 
,14 - Joad Ferreira de Souza 1* Rua 4. 14 08 
,15 - Sebastião Duarte Lacerda Rua. Emílio Garrestazu Midice 03 87 21 
16 - ;caí Almir Costa de MatOm Av. Saatana 09 97 11 

17 - Delvoci Magma "arrieiros lv. Rio Áraguari . 17 16 06 
, 18 - Maria Lacioe doe Santo. Corrêa Av. Castro Alvo' 	a2 2278 003 27 34 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TORNA PÚBLICO E A QUEM ESTE EDITAL 
VIR OU DELE TOMAR CONHECIMENTO QUE, AS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS ESTÃO SOLICI 
TANDO ALVARÁ, DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO DOS IMOVEIS ADIANTE CARACTERIZADOS, 
~OS SITUADOS NESTE MUNICIPIO. AS PESSOAS QUE SE JULGAREM COM DIREITOS SOBRE OS 
MESMOS DEVERÃO APRESENTAR SUAS RECLAMAÇÕES POR ESCRITO NO PERIODO DE 15 DIAS A 
CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. 

Ink 
Sifie 

Na • t. Orb a Ambient. 
C2rir 414 l3-17 
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IleiletCGL  /91-nes 	 Art. 4 2  - Esta Irei foi elaborada de °enfermidade oom o 

Artigo n 2  43, § 1 0 , item II, da lei Federal n 0  4.320 de 17 de março de 1964 e ai 

teraçUes posteriores!. 

DISPUE SOBRE A OR/40 ME NOVOS EIMUN 

TOS DE DESPESA NOS PROJETOS E ATIVIDA 

DES DO QUADRO 10 DETAIRAMENTO DA DESPE 

SA DO ORÇAMENW-PROGRA1A/91. 

O PRESS= MUNIPAI DE SANTAS. 

de sua pubIieação. 

Art. 5R - Beta Lei entra em Vigor a partir da .dat: 

Art.. 6 0  - Revogam-se as disposiças em contrário. 

SANCIONO a seguinte 

Ini: Faeo saber que a Câmara Municipal de Santana, APROVOU e eu 	
Osmtasa(2), 26 do dosombro do 1991. 

Art. 1 2  - Fioam orlados nevos elementea de despesas, noe 

Projetos e Atividades do Quadro do letalbamentc de Despesa do Orçamento-Programa , 

para o exerci:0i° finanocirO de 1991, no valor dO CR$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHES= 
DE RUZEIROS), das Unidades Administ•attvae da Prefeitura Municipal de Santana , 

abaixo discriminadas: 

FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS - R.P.  

 

R2J5RF2 ROCHA MEM 
nirer0 MUNICIPAL DE SANTANA 

0.XMARA MUNICIPAL - 1.001  

3.2,1.0 - 01010012.001 	CR$ 30.000.000 . 	OR$ 30.000.0001 00  

ma Ne 0E1 /91-PM 

 

TrITAL 	D RO 30.0=.000,00 
	 .01~. 	

Art. 2 2  - A ociação dos novos eleeentos de deepesas, 	de 
que trata o artige weLerier, eorrerge por ccna .o excs-.e3 de arracadação do meneio 

nado recurso e sargo atilizados de oorformidade com a n ,Dasidade de cada Unidade 

Adminiatrativa da PrIftetura Municipal de Santana, no d .-correr .do  presente exerci 

cio. 

Art. 3 2  - Esta Lei foi elaborada de conformidade dom o que 

preneitua o Artigo 43, § 1 0 , Item II da lei Federal n 2  4."i2016d.e alrexacees _Poste_ 

£iores. 

Art. 4 2  - lata Isi terá sua vigencia a partir da data de 
sua publicaç;o. 

Art. 5 2  - Revogam-se as diapoe1çees em contr4rio. 

Santana(AP 04 de dezembro de 1991. 

MTJNICIPAL DE SANTANA 

LEI N 2  0 g 0 /91-PMS  

DISOE SOBRE A 'CRIAÇ7:0 DE NOVOS MPPIPTI 

TOS : DE DUIPESA NOS PROJETOS E AINDA 

DPS DO QUA.DRO DO DETALHAM.17TO DA DESPE 

SA a'9. ORÇAMENTO-PRO0RAMA/1991. 

O PRETE:TO MUN:C:PAL DE SANTANA, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Santana, APROVOU e 

OANOrdo a seguinto Lei: 

Art. 1 2  - Ficam criados novoe elementca de despesa noa 

projetos e atividadoa do Quadro do Detalhamento da Dospeaa dc Orpamezito- Programa 

para o exercicio financeiro de 1991, no valor de CR$ 5.000.000,00 (CINCO MIMES 

DE CRUZEIROS, das unidadoc administzativw da Prefeitura Muniopal .  de Santana , 
abaixo disvriminadact 

FONTE: :j1UND0 Dr, PART/01P40 	RUNICtRICO  

OnTNEPE DO PILF10. - 2.001  

3.2.9.1 	15614862.017 	CR$ `5.033,00 	Cfit 5.000,000,0C 

TWAL 	 3.000.00C,CO  

ArC. 2 2  - A criaçgo dos Novos Elementos de Devoesas de 

que trata o élrt. antericr, ecrrerio por conta do ardeaeo de arreuadação do meneio 

nade recureo e :ierec utilizados de conformidade com  a neeedaidade de cada unida 

da adri_nistraCiva da Prefeitura Municipal de Santana, no deccrrer do presente eXA: 

DISME SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SU 

PLE1ERTA21 ESPECIAL NOS ITENS DO ZUA 

Dre.0 DEMALHAMENTO DA DESPESA DO OR .  

çAMENTO-PROGRAMA DE 1991. 

O PREFEITO MUNIO2AL DE SANTANA, 

Inagij caber quo a Câmara Municipal de Santana, APROVOU e 

eu SANC:ONO a seguinte Lei: 

Art, 1 0  Pdoa aborto o Crédito Suplementar Eapecial 

noa ICens do Quadro do Detalhamento da Desposa do Orçamento-Programa, para o exer 

financeiro de 1991, no valor de OR$ 300.CCC,C0 (TREZENTOS M:L CRUZEIROS), confor 

me disoriminação a aeguir: 

FUNDO ESPECIAL - FiE. 	CR$ 300.CCC,d0 	CR$ 300.000,00 

ra de 1991 

Art. 3 2  - ata. TM. terá eua vigCnola.a uonar de janei 

	

Art. 4 0  - Revogam-se, as dicpcs45as 	contrário. 

	

Santana(AP), 26 do dezemt 	y 991. 

kkç',..;  

ROS2, e'dí ROCHA FREIRES 
PREFE:TO MUNICIPAL DS SANTANA 

MT No  O 52  

DISPN SOBRE A CRIAÇXO DE NOVOS. FIPMENTCS 

DE D - nSAS NOS PROJETOS E ATIVIDADES DO 

QUADR i  E0 DETALRAMPNTO DA DESPESA DO ORÇA 

MEPIC-PROGRAMA DE 1991. 

neAL 	CR$ 300.000,00 
	 O PREFEIrele. InDr:C -2AL)._.210 SANTANA, 

Façó saber que a Câmara Munioipal de Santana, 'APROVOU e. 
Art. 2 2  - A rilicr.Jwo. do °Ádito euplementar 	eupecial 

de que trata o artigo anterior, correrão por conta do exeeeeo de arrooadação do 

ratou= acima mencionado e será destinad5 a cobrir despcsae oom Material de Consu 

mo, Sorviço de Werceiros e Eheargce, Obras e EastalaçSes e Equipamento o Material 

Permanente. 

fot, 3 0  - A abertura de °redito suplementar especial 2 

será utilizada no decorrer do exercício de 1991, do conformidade oom as zunes 

eidades de cada Unidade Administrativa da Prefeitura Munioipal de Santana, o, ao 

Ião dietribuidos noz Item do Quadro do DetalhaMento da Despesa do Orçamento-Pro 

grama/1991, através de >eretos do Poder Executivo.  

era SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1 0  - Picam criados novos elementos de despesa nos 

projetos e atividades do Quadro do tetalhamento da Doopeaa de Orçamento - Programa 

para o exercício financeiro de 1991, no valor de CR$ 3.000.000,00 (1'P1S MILEffEE DE 

CRUZEIROS), das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Santana, abai 

xo.  discriminadas: 

PONTEe IXPOSTO S/A onouutgo Dm MERWORIA E SERVIÇOS - I.O,X.S  

0A3UWE DO PREFEITO - 2.601  

3.2.9.1 	15814862.017 	CR$ 3.000.000,00 	CR$ 3.000.000,00  

TOTAL 	 ORSd3.000.000L00  
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Art. O A criação doe novos elemento& de daapesealde 

que jrata o Art. anterior, Oorrerão por conta do excesso de ;amei:ladeio do 

nado remoto e geriO utilizados de conformidade com a necessidade de cada 	unida 

do ,administrativa da Prefeitura Municipal de Santana, no decorrer do presente ezer 

oleio. 

Art. 3 12 - Fita Lei terí sua vigénoia a contar de Minei 

ro de 1991. 

Art. 4 2  - Revogam-se as diaposipSea em Cuntríriq. 

Nantana(J.P), 26 de deaa9betrie1991. 

1:••••  • 	 t.,•gt;t4To 
• ' 	■ • • Ct. 5.-11'434 

.R0 ROCHA TREMI 
MUNICIPAL DE SANTANA 

LEI E O 83/91-aa 

M.ME SOBRE A CRIAÇÃO DE NOVOS ELEKEU, 

Tas DE DESPESA NOS PROJETOS E ATIVI 

MIM DO QUADRO DO DETWAMENTO DA DES 

PENA DO ORÇAMPNTO-PROMUMA DE 1991. 

O PREFEITO MUNICIPAL Dl SANTRA, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Santana, APROVOU e 

eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1 2  - Ficam criados novos elementos de despesa nos 

Projetoe, Atividades do Quadro,do Dotalhamonto da Despesa do Orçamento-Programa pa 

ra o exerolcio financeiro de 1991, no valor de CR$ 9.000.000,00 (NOVE MILFZIE DE 

CRUZEIROS) das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Santana, abai 

xo disornninadaa: 

FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS - R.P.  

OMINEIS DO PREFEITO - 2.001  

3.2.9.1 	15814862.017 	CR$ 2.000.000,00 	CR$ 2.000.000 nO 

SECRETARIA DE ADMINISTRA* - 2.003  

3.1.1.3 	03070212.005 	CR$ 3 000 000 00 CR$ 3.000.000,00 

SECRETARIA DE EDUCA* E CULVJRA - 2.007  

3.1.1.3 	08421882.011 	CR$ 4.àOO.O0OOO 	CR$ 4.000.000,00 

DOTAL 	CRI 9,000.000,00 

Art. 2 9  - A criação dos novos elementos de despesa de 

que trata o artigo anterior, corrorao por conta do excesso de arrecadação do sem 

cionado recurso e serão utilizados de oonformidade com a necessidade de cada uni 

dado administrativa da Prefeitura Municipal de Santana, no decorrer do presente 

er o ic io . 

Art. 3° - Ebta Lei terá sua vigência a contar de lanai 

ro de 1991. 

Art. 4° - Revogam -se . as  disposiçêes em contrário. 

Santana(0), 26 de dezembro de  

DIMPOMIÇOID PREMEIAM 	 /LI 

Art. 1° - Muta Lei institui o Ciidige Trfbutário do Muni' 

cípio de . Santana obedecidos os Mandamentos da Conatitui9go Federal, do ' COdigo ,  

Tributário Nacional, demais Leis complementares e das resoluçêes do Senador Fede 

ral nos limites de sua re.spectiva competência. r. 

LIVRO PENEIRO 

PARTE ESPECIAL- TRIBInte  

Art. 2" - Ficam ..inaLuUidoe os seguintes tributos: 

I MOMOS 

a) Dlipm1 14 24pn Propriedade Prndial n tOrri1/2rial 

Prímuw - Ulu; 

h) Imposto Sobre Serviços de QUalquer 	Natureza - 

c) Tmposto Sobre Vendas a Varejo de 	CombutIveis 

Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel - TVVC: 

d) Imposto Sobre Tranemiseao Inter Vivos da 	Bens 

LnOveis - ITIfll. 

Ii - Taxan 

a) Taxa du 3erviço Bíblico; 

b) Taxa do Licença. 

III - Contribuiçâo de Moinorino 

TITULO I 

DOS IMPOSTOS 

CAPITULO I 

'30 RIPOSTO SOME A PROPEIMADE FRED] AL E TERNITQI:IAL UaSANA - IPTU. 

SEÇÃO 

HIPÓTESE DE INULDUCIA 

Art. 3Q - A hipétoso do inoidtmcia do IMPOSTO 

JIRE noriiiiWADU =SAL E TELUITOLFAL IRMANA, 4 a propriodado, o do 

mínio Util ou a posso do bem inOvol, por natureza ou a eclosão fiei 

na, localizada na Zona Urbana do Munjcipio. 

PARÁGRAFO úRICO: O fato gerador do Imposto Occr 

re anualmente, no dia primeiro do janeiro. 

Art. 42 - Para on efeito° dente Imposto, conside 

ra-so Zona Urbana a•dofinida o delimitada em Lei Conicipal onde

tam pelo menos. = dos setuinteo indicadores, construidos ou manti 

dos pelo Poder Bíblico. 

I - Via implantada com definição do alinhamento 

para ao edificaçUe; 

II - Via anfaltada; 

III - Moio fio ou calçamento, com a canaliznão 

de égua pluvial; 
IV - Râde do Abastecimento de energia elétrica; 

V - R6de do Abantocimonto de dguar. 

VI - Eocola de rrimeiro eieu Segundo Grau ou poo 

to do eaddo a uma diotância Máxima do 3 (três) quilometros do imó 

kfel considerado. 

UI NI ogq/91-20  

PARÁGRAFO PRUEIRO: Conoidora-oo também Zona Ur-

bana ao troas urbanizdveis ou do oxpansâo urbana, definidas e deli 
‘Waelosâo 	...(•ÇMGC 

~Mit: • 	Dr 5, &J. 
, 	 mitadas em Loi Municipal, constante de lotoamonto aprovados pelou 

ROO ,- 	.dieRILTMEDUM 
, • 	=Urna 	 Udãoe competentes e destinados a habitaçào, indlistria mi coméroio, 

Localizado fora da Zona anteriormonto definida. 

PARIGRAPO S2GUND0: O Imposto Predial Territorial 

Urbano incide sobro o imOvel que, localizado fora da Zona Urbana l oe 
/ ja comprovadamonte utilizado como exti Io de recreio. 

INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO 

muNictrio DE SANTANA. 

O PRIMEM MUNICIPAL re 841f2E.Ly .  

I 

Art. 52 - O bem imével, para o efeito doote im. 

)osto, eerti-olassificado comotorreno cru prédio. 

PARIORAPO PRIMEIRO: Considera-se terreno o beml 
imovel: 

Pago saber que a amara Munioipal de Santana, APROVOU 	 a) Sem edificação; 

e eu SANCIONO a 'seguinte Lei: 	 1)1 Em que houver construção paralizada aa em an • _____  	 . 	. 



aármitOt 
c) EM que houver e4ficaçab iínterditada, Condena 

la, em rainae:oli em demkliçãO; 

d) Cuja ochatrução seja de natureza temporárlaall 

provisOria, eu POesa ser removiçWrieti;Watruição, alteração ou modi 

ficação. 

PARÁGRAYO . S.tdUtaWmaftheiddra-se pr4dio o bem'im6 
•• 

vel no qual exiato edificação uti1iia4WI Para Ilabitaçao ' au paraexer 

cicio do qualquer atividade, seja qual fax a 1E54 denominação, fores 

• aa4.0:1NRov • -1."9.0.1441)°'-' iii'loS.4"tite"4"4"atuel"."0a0.0. - 
aqiU,•.referida t, .ixXlquOta do niposto incidente sobre -O: terreno . : 4(; 
edificado, sofrerá. ao.  r4.8C.imo de 1% (unt põr'oento) ao -ano adicionádb 

a'al(quota,. desde -de que dispenha de, pelo menos., 2 (dois) serviços 

públicoae 

Art.ikewwit'base .do"*Llor ao iftOvel, será 
minado de acórdo coM p pregaA0 	WitrtuQuadrado) do mercado da 
construção 'civil 

OU deatiao. 

Art. 62 - A incidência dojImposto InIdepende: 
I - A aplicaça.da ali quota do imposto será .con 

forme a tabela (ris 1 ) anexa. 
I - Da legtimidado-dos .0.tülos do ~oiça° da 

propriedade, do domínio iLil ou da posse do bem iágvel; 

II - Du renultado riaanceiro da exploraçãseecono 

mica do bem imável; 

III -Do cumprimento de qualquer exigancian le 

caio, regulamentarus ou administrativas relativue ao bem imOvel. 

TITULO II 

SUJE:20 PASSIVO 

Art. 7 9  - O contribuinto do Imposto 4 o prócrie-
tdrio , o titular do domínio til ou o posouidor a queequer titulo 
do bem Imgvel. 

PARÁIG.UF0 PRIMEI20: Conhecido o prourietário ou 

o titular do dodnio átil e o pousui::or, para Trole° do determina 
ção do sujeito passivo, dar-se-á ereferóncia àquelee não a actos; 

dentre aqueles tarna-se-á o titular do domínio atil. 

PARÁGRAFO 2LCUNDO: Na empoeeibilidade de eleição 

lo proprietário ou titular do domínio iítii devido o fato do meeme 

cer imune ao Imposto, dele estar isonts .  ser deeconhocido ou não lo 

oulioado, será conoiderado sujeeto passivo aauele que estiver na 

posee do isgvel. 

PARÁGRAFG TeeCETO -C promieente comprador imi 

tido na posso, os titularec do direito real cobro o ingeol alheio e 

o Fideicomissário oerão conoeeeradoo eujoitoo paoeivoo du obrigação 

tributário. 

Art. 89 . - Quente° o adquirente de pense, dordnioe 
ti-til ou propriedade do bem imgvol já lançado, for oeecoa irsne ou 

isenta, voecorão aneecipadamonte ao prestaçãoc voncidao relativas 

ao Imposto, respondona° por ele o alienante. 

TITU10 III 

DE CÁTUJI..0  1 41iNUOTA  

Art, 9P - A baw: de c(5.1eulo do reposto (5 o valor 
venal do bon 

Art. 1C 2  -O valer vnnal do 'oom em:Svel. será coei:ha 
cido: 

I -tratando-co de prádio, pela muleiplicaçao do 

valor do metro quadrado de cada tipo do odificação, aplicados os 

fatores corretivos doe cSomponentoo da construção, pela metragem dá 

construção, comado o rocultado ao valor do terreno, observada a ta 

bela de valores dc construção anexa a esta 'si c conforme 	regula 
manto. 

II- Tratando-se do terreno, leva-se em considera 

çao as suas medidas, aplicado os :toro o corretivoo, obeervando a 

eabola anexa a esta Isi, cujo o cálculo será definido em regula-

monto e com base na Planta da Valores do 2orrenaoUrbanoo do Manicf 
- 

pio de Santana. 

PAidGRAFO PRIlleURO: Quando um LID2MD 'erreno bou 
ver mais do 'mo  unidade autônoma edificada, corá:cale -alada a fração 
sacai do terreno, corroopondente a cada unidade, conforme regulam:: 
to: 

ART. 11g - Seráeatualizado.antes da ocorrancia 

.do fato gerador, o valor venal dos imgveie levando-se em conta os 

equipameneos urbanos e meihOrias decorrentes de obras páblicao reoe 

bidas pela área onde colocalieem, bem como os preços correntes no 
seroado, 

PARÁGRAFO PUM2M0e Quando os Valores. venais dos 
imávols não forom objeta da atualização prevista nooto artigo, eles 

serão atuallzadoe polo Poder Executivo MUnicipal na forma legal vi 
gente, 

so 	. . 	.  

Art. -13 2  - Pura terronos os valores venaia deve 
rão ser calculado° conforme os valores básioos unitárioe por 	312 - 
(metro quadrado), constante da Planta GenOrica do valoreade tarro 
nos urbanos do Mueeolpio, 

I- Entende-se como fato gerador o valor venal da 
edificação maia o terreno. 

TÍTULO IV 

LANÇAMENTO.  

	

. 	I 	• Art. 149 - O laoçanonto do ImpoSto, a ser feito" 
pela autoridade admintatrativa, ser4 anual e distinto, um por cada 
trajvc1 ou unidade imobiliária independente, ainda que costisuo, le 
ando-se em conta sua oitaação à Opor:a da . ocorróncia do fato gera '  

PARÁGRAFO aNICO: Na hipáteee de domínio, o lança» 
sento será procedido: 

a) Quando "pro-indiviaoq, om nome de cpialeolier um 
dos proorietdrion, titulares do domínio átil, ou possuidores; 

b) Quando "pro-devieo", em nome do peoprietário, 
ou titular do domlnio átil, ou poecuidor da unidade autónoma. 

Ar. 159 - Na ime000ibilidadeela obtenção 	dos 
dados exatos sabre .0 bem imóvel ou doe elementos nocceuários a fixa 
çao da baoe de cálculo do imposto, o valor venal do imgvel será 
arbitrado e o trii:uto lançado com bacio aos elemenos de que dispa 
ser -a administração, sem prejuízos da aillicaçao das penalidades pre 
eistao nesta Lei. 

Art. 169 - O lançamento do emPosto nEo implica 
el reconhecimento d.e legitimidade da pr riedado, do domlnio útil ou da pose do bem imgvol. 

TI-PULO V 

ARRECADAÇAO  

Art. 172 - O ilepoo .;;o oerzl Pago do una vez ou parcela 
lamente, na forem e prazos dei:i:ic],o5 cm rogulanento. 

-PARÁGRA•30 enteEIRO: O Contribuinte que optar pelo pa 

gamento em cota Unica, gozará do desconto do 10;5 (dez por Cenmo). 

PARÁGRAFO SEGLWO: O pagamento das parcelas vincas. - 
das tÁ poderá ser efetuado apÉe o pagaieento das parcelas vencidas. 

T/TOLO VI 

IS2NONS 

Art. 189 - Fica isento "do Imposto o bem imgvel: 
1- Pertehconto ao Goeerno Dbenicipal,'Eatado e uniao. 

II -Doclarado de utilidade Dáblios pelo MUnicipio, pa 
ra fins de desapropriação, 'a partir da parcela correspondente 	ao 
ooriodo de arrecadação do Impooto em que ocorrer a emissão do posse 
OU a ocupação eràiva pelo poder docapropriado. 

III-FUndaçóes, Templos Religi000e e Entidadeo Filan! 
trápieas. 

2ITUI0 VII 

INFRAOES E PENALIDADES  • 

Art. 19Q .- Serão punidos com multas de 50% (Cinquen-
ta por cento) sobro o valor do Imposto oalculado Com base nos dados 
corretos do imgvel as seguintes infraMs. 

I - O no comparecimento do contribuinte a Prefeitu- 

ra para solicitar a itesdrieao do imOvel no Cadastro Fiscal ImobildA 
rio ou a anoeação do suas alteraçõeo, no prazo do 20 (vinte dias cor 
ridos a contar do surgimento da nova unidade ou das alteraçóes s  jd 
existentes); 

ti - Erro ou omissão dolosos, bem COMO, falsidade 
nae informaçaee fornecidas para inscrição ou alteração doa 	dados  
cadaatrais do imOvel. 

• . 

, 	 . 
•, 	 . 	 . 
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CAPÍTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALWER NATUREZA 

SEÇAO I 

INCtEgNCIA.  

Art. 209 - A hipéteoe do incidência do Imponto 	e 4o 
bre Serviços de Qualquer Natureza é a prestação de oerviço constante 

da lista no Art.22, por empresa ou profiesionaletutenomo. 

PARÁGRAFO dNICO: A hipétese incidencia do imposto se 

configura independente: 

a) Da existência do eotabelecimento fico; 

b) Do resultado financeiro do =releio da atividade 

c) Do cumprimento do qualquer exieencia legal ou re 

culamontar, som prejuízo das penalidades cabível :3; 

d) Do pagamento ou não do preço do serviço no muno 
mês ou exerelcio. 

Art. 219 - Para os efeitos do incidCncia do imposto 

considera-se local da preotaçáo de eerviço: 

I - O do estabelecimento prestador; 

II -Na falta do estabelecimento, o do domlnio 

preotador; 

III -O local da obra, no cano da eonntrução civil. 

Art. 22Q - Sujeitam-se ao impoeto os serviços de: 

1) Ejdicos, inclueive análise clinica, eletricidade 

módica, radioterapia, ultra-sonografia radiologia, temerafia 	e 

condneres. 

2) hospitais, clinicas, sanatjrios, laboratOrios de 

análise, ambulatOrios, Prontos-Socorros, ManicÊmicos, Casas de amide 

de Repouso e de recuperação e congence_e. 

3) Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e con 
aeneroo. 

4) Enfermeiroe, eaetetras, ortopedistas, fonoaudi6- 

logos, protétieos (prOtese dentária). 

e) Aosistencia Méd2ca e congencree previctos 	non 

itens 1, 2 e 3 desta lista, prestados através da planos de medicina 

de grupo, convénios, inclusivo, com emexeciae para ansistencia 	a 

empreendo°. 
G) Planos de saádo, prestados por empresas que não 

esteja incluida no ibom 5 denta neta e que se cumprir atravée de 

serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apo 

nas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano. 

7) Agente de Propriedade Artistica e literária. 

3) Minlices VeLeringries. 

9) Hospitais Vetorie,Irion, clínica° veterinárias e 

congenereca 

10) Guarda, tratamento, amestramento, adestramento , 

embelezamento, alojaMento, e conganeros, relativos a animais. 

1)4 Barbeiros, Cabeleireiroa, manicures, pedicuros , 

tratamento de pele, dopitação e cone7!neree. 

12)Banhos, Duchas, Sauna, masuag::ns, ginásticas ç 

condoeres. 

13) Varrição, coleta, 	,Loção e incineração de lixo, 

14) Limpeza e drenagem de portos, rios e canais. 

15) Limpeza, manutenção e conservação de imjvois, in 

clueive vias públicas, parquee o jardins. 

16) Dooinfooção, imunização, higionianção, desratiza 

çâo, e °encenem. 

17)Controlo e trataaento de afluentee de qualquer 

natureza e de agentes físinos e bioljgicos. 

18)Inciaeraçâo do resíduos quaisquer. 
19) Limpeza de chaminjs. 

20) Saneamento ambiental e coneneres. 

21) Assietência t(Çcnica. 

22)Assesooria ou cunnultoria de qualquer natureza 

no contida em autroe itens desta, organização, programaçâo, planeja 

monto, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, fi 

nanceira ou administrativa. 

23)Planejamento, coordenação, programação ou erva 

iliZação técnica, financeira ou administrativa,  

.2 

24)Análise, inclusiVelde-eistemac, - eXa6;s¡ Peequipa 

()Informações, coletà , e processamento de dados de qualquer natureza. 

25) Contabilidade, auditoria, guarda-livros. técni 

2, os em contabilidade o condoeres. 

26) Perícia°, laudos, exames técnicoe e análise ide 

nicas. 

27)Traduções, o interpretações:). 

28)Avaliações de Bens.: 

29)Datilografia, estelegrafia, expediente, secretá 

ria em geral e congêneres. 

30)eProjetos, Cálculos e desenhos técnicos de qual - 

quer natureza. 

31) Aerofotogramétria, (inclusive,interpretação) ma 

peamonto e topográfia. 

32) Execução, por adminietração, empreitada, ou sub 

empreitada do construção civil, de obras hidráulicas e outras obrae 

semelhantes erespectiva engenharia consultiva, inclusive serviços ' 

auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas polo prestador de serviços, fora do local do prostaçãod.ae 

serviços que fica sujeito ao I=S). 

..v.)) Pesquisa, peefuração, eimentnção, perfilagena 

estimilação e outros serviços relacionados com a exploração e expor-

tação de retr610o e gás natural, 

36) Floreotamento e reflorestamento. 

37)Escoramento e contenção de encostas e serviços 
congeneres. 

33) Paisagismo, je.rdinagom e decoração (exceto o 

aornecimento de nereadoriao, que fico sujeito ao lana). 

39)Raspaecm, calafetação, polimento, lustração ' 

de Discos, parede e diviociriao. 

40) Ensino, inotrugão, treinwento, avaliação de 

conhecimento, de quelquer grau ou ir -  dureza. 

41) Planejamento, organização e administração 

feiras, expooições, congressos e e condneree. 	 1 
42) Organezação de footas e recopçUs: Buffet (Ex 

coto o fornecimento da alimentaçao do bebidas, que fica sujeito ao 

43) Administração de bens e necjcioe de terceiros 
2 de consjrcios, 

44)Administraçâo de fundos mdtuos (exceto a non 

cada por instituições autorizadas a funcionar polo Banco Central). 

45)Agencia:lento, cerretagem ou intermediação de' 

Câmbio de Declarou e de planos de previdencia privada. 

46)Agenciamento, corretagem ou intermcdiação de 

titules quaisquer (Exceto os serviços executados por instituição au 
torizadaa a funcionar pelo Banco Central ). 

47) agenciamento, corretagem ou internediação de 

direitos da propriedade Onduetrial, artistica ou literária. 

48)Agenciamento, corretagem ou intermediaçâo de 

contratos de franquia (franchise) e de faturação (facterinE) excetu12 ..1 
-se ou serviços prootadoe por inetibuiçOes autoeezadas e funcionar 

polo Banco Central. 

49) Agencianento, organização, promoção e execu 

ção do programas do turismo, passeios, excurssões, guias de turismo 
e congeneres. 

50) Agenciamento, corretagem ou internedjação de 

bens :uiveis e imOveic não abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48. 

51)Despachantes. 

52)Agentes do propriedade industrial. 

53)Agentes do propriedade artistica e literária. 

54) Leilão 

55)Regulação do sinistros cobertos ou contratos 

de seguros; inspeção o avaliação do riscos para cobertura de coatral 

tos de seguros: prevenção e gerência de riscos eoguráveis,prestSdoó 

por quem não seja o prjprio segurado ou Co:aparada de seguro. 

56) Armazenamento, depjeito, carga, desearga, ar- 

rumação o guarda de bone do qualquer oapécie (exceto depOsitoe foi 
- 	- 

do 	 33) Demolição 

34) Reparação, conservação e reforma de edifícios , 

estradas, pontos, portos e congêneree.(exceto o fornecimento de Mer 

cederia produzida pelo prestador dos serviços fora do local da pres 

tação dos serviços, que fica aujoito ao ICMS). 
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tos,em instituições financeiras autorizadas - 4unCionar pelo 2ánco 
•Centrel). 

57) Guarda e estacionamento de vorculós automoto 

res terrestres. 
58) Vigilância ou segurança de pessoas e bens. 

59) 2ransporte, coleta, remessa ou entrega 	de 
bens ou 'valores, dentro do TerritOrio do Maniopio. 

60) Diversões páblicas; - 	• 
a) Cinemas, "dancings" e ' 60ag8neree; 
h) Idiihares, boliches, corridas de animais e 

• outros jogos; 
a) EXponiOco, com cobrança de ingreesoe; 

d) Sbowd, festivais, recitais e con 

gêneres, inclusive espetáculos que sejam tombem trancmitidos,.median 
te compra de direitos para tanto, pela televisão, ou pelo rádio; 

e) Jogos eletrênicos; 

f) Compotiçães esporeiyas ou r12 destreza fisi 

ea ou intelectual, com ou sena a participação de unpocadore  ineluei-
've a venda do diroitoo a traneeisnão polo loIdio . ou pela teloveoão. 

g) Execução de másica, individualmente ou por 
conjuntos. 

61) Distribuição e venda do bilhete de loterias , 

cartães pules ou cunono de apostas, oortceoe ou eremeos. 
oe  62) Fornecimento do mileico, modiantR transmissão' -  

por qualnuor proceoso, etera vias pliblioas ou. ambion000 fechados ( ex 

coto tranoodeo3eu rediofEnicas ou rio Celovesão). 

6e) Oro:Ir:Içar: e deotribuiçâo do eilnos e 	vidio- 
lapas. 

64) Foeoerafia ou erevação do oone ou ruldos, en 

clueive teucaoree, dublagon e máxagom 0000re, 

65)Potogeafia o eieried,verofia, inclusive revc 

laço, amoliaçào, Cápia, rerrodução e timaeoe. 

66)Produção, para teroeiroo, modienec ou sem en 
comenda previa, de espetáculos, entrevistas e coneeneres. 

67) Colocação eo Lapotoo e cortinue, com material 

fornecido pelo ucuerio final do serviço. 

68) Labrifecação, Jiepoza e revioão de máquinae , 

;Veículos, aparelhos o equipamentos (oxceto o fornucioonto de peças e 

partes, que fica oujeito ao ICMS). 

69) Conserto, reoLouração, manutenção o coneerva-
ção do máquinas, vciouloe,omoorou, elovadoreo ou do qualquer objeto 

(exceto o fornecimento de poçuu o parteo (leo fica sujeito ao ICMS). 

70) Recondicioeamoneo de motores o valor das pe 

ças fornecidas pelo oreetador dee sooviço0 ficar suje: to ao InE. 

71) Reeauchotogee ou roeenoeação de onees rara o 
usuário final. 

72) Recondieionaeunto, acondicionaeento, pintura, 

benefiejeue:neo, laveeem, soceeen, tAn(imento, ee?vanoplaotia o congã 

nereo, do objetos não dostinados a lodustrialieeção ou coeeroializa-
ção. 

73)lecornção de beee eievo).o quando o serviço for 
preotadoe paro euoário final do objoto locrodo. 

74) Tootalaoão e monoaoem de aearelhos, máquioae e 

equipamentos prestados ao usu:;.rio fnoel do serviço, exclusivamente= 

material por ele fornecido, 

75)lásntageu ::.ndustrial, prestada do usuário final 
do serviço, exclusivamente com matorial por ele fornecido. 

76)Cepia ou rerd'oduoão, 	qualslucr proceeso,: -.:.o 

documer..too c outros papeis, plantas ou .  domem.). 

77)Composição Gráfica, fotocompooição, encheria, 

zineoerafia, litografiae fotolitogrofia.. 

78)Colocação do noldurae e afino. oncadernação , 

gravação e douração de livro°, rovistab e congenereo. 

79) Locação do bens' Liáveis, inclusive arrendamen-
meecnntil. 

80) Faneralu. 

81)Alfaitaria 6' costura, quando o material for 

fornecido pele usuário final, exceto aviamento. 

82)Tinturaria o lavanderia. 

EL3) Taxidermia. 

84) Reorutnmonto, aeenciamento, ooloção, 	coloca 

oâo ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temPorário, 

lusiVe por emprendos do procoador de serviço ou por trabalhadores' 

	

evulsos por ele contratados. 	 o 

85)Propaganda c puhlicidade,.inclueive promoção 

de vendas, planejamento de campanhas ou sistema de publicidade, o1aI 

boração de desenhos, textos o demais materiais publicitários :(exce 

to sua impressão ou fabrioação). 

86)Voiculação o divulgação do textos, desenhos '0 

outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em . jonlajÁ 

periOdicos, rádios c tolovisào). 

87)Serviços portMrioa w aeroportuários, utiliza 

ção de porto ou aeroporto; atração, capátazi; armazenagem interna , 
oXterna e especial; suprimento do água; serviços acerWrioe; movimen 
tação do mercadoria fora do cais. 

38) Advogados. 

139) Engenheiros, anuitetos, urbanistas, agronrmos 
90)Dentistas. 

91)Economistas. 

92)ruiejlo;;o. 

• 93)Assiotoetes eociaeo. 

94)Relaçãeo 

95)Oobraaças e rocobiniento por conta de torceiroo 

inclusive direitos eutoriaie, protestós de títulos, suotação de /To 

testose  devolução de títulos não Pagos, manutenção do tules venci 

dos, foracci=entos do posição de cobrança ou recebimento e outros ser 

viços correlatos da cobrança ou recebimento (cote Item abrange tamben. 

os serviços prestados por instituioões ieutorizadas a funcionar pelo 
Banco Central). 

96) LostiLuivien financeiranauterizadao 4 fundo 
naeepelo Moco Contrai; fornecimento de talão do chereaes; emissão de 

cheques adminiutrativos traneforãneía de fundon; devolução de cheque, 

sustação do pagamento de cheques; ordeno do paeomonto c de creditoe 

por qualquer meio; oniuoão e renovaoão do cart6o:3 maeneticose eonsul 

tas en terninaiz eletrrnieos; paeomootoo por conta de terceiros, 	en 
elusivo os feitas fora do oetueolocimento; cleboração de ficha cadac 

trai; aluguei do cofres; fornenimonto de secunda via de avisos de lan 

çamento, extrato de contas, emissão do corn6o (neste item nao está a 

brangido o resoarcinento, e inutitueção fioeoceirn o  do gaotoo com por 
tos do correio, teleeramao, telex e Lelopropessamente, necessários à 

precteção dos serviços). 	. 

97)Tranzporto de _natureza entritanunte municipal. 

9e) Comunieuoão Lolefeeice de un para ou,wo apare, 
lhe dentro do mesmo :ánnicipio. 

99)Hospedagem om }loteio, notáin,'oencãec e congê 
iteres ( o valor da alimentação, quando jeeluindo eo proço da diária , 

fica sujeite ao ImPosto Sobro eurvioo). 

100)Distribuição do bano de terooiros em repreon 

Cação de qualquer naturota. 

PARÁGRAFO dNiCe: eionm taubjm cuja! to ao iepeoo, 

serviços nãoseprozoou na licta nas oeq, eor oca natureza e caracterie 

teca, anoomeihne-oe a qualquer undOo que coneãoe cada tej. É doode 

que não constituam hip(itoso de inciednoeu de tribo 2stadual ou Fede 
rel. 

SEU° II 

SUJEITO PASUVO 

Art,23Ç 	Contribu3c, 	do Ln.costo á o 'prestador do 
sorviço. 

1),CL(2.#120 IlUIC0: Hão São contribuinte° os oue preo 
tem serviços em relação ao ompeoeo, oo díroitos do moubroo de cospe 

consultivo eu feseal do 000lodadee 

Art. 249 - eere reononriávol mela retenção 0 reco 
lhimonto do Imposto todo aquele que, uesmo incluido no O regines de 
imunidado ou esenção, se uti1iw4r de serviços de terceiros, dilando; 

I - O prestador do serviço for Emprooa e não cai 

tir noa fiscal ou outro docereento pormitido contendo, no munímo, seu 

endereço e número de inscrição no Cadastro de atividade econênicas; 
II-O Serviço for prestado em caráter Pessoal e e 

prestador, profissional autênomo ou sociedade do profissionais, não 
apresentar, comprovante do inscrição no cadastro de atividade econOmi 
ca; 

III-O Preztador do serviço alegar o não comprovar 
jmunidaac ou isenção. 

PARÁGRAFO ISITICO; A fonte pagadora dará ao _ presta ••  
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dorde-serv-içoi-opmpreMinte -daretençio ilique-,se i  refere este artigo - 

o qual lhe aervirgidn'comProvante de pagamento do imbosto. 

' Art. 252 A retenção na fonte é regulauentada por lei. 

Art. 26 9-.Para os efeitos deate impooto lconsidera-ee: 

I -EMpresa -Toda o qualquer pessoa jurídica que 

exercer atividade econcimica de prestação do serviço: 
..1 

II -Profissional Au+nono - Toda e qualquer pessoa 

Ifleica que, habitualmente e num 'subordinação jurídica ou dependendo 

hierárquica, exercer atividade eco:laica de prestação do serviço; 

III -Sociedade de Prceriosionaie - Sociedade Civil ' 

de trabalho profissional, de carátor especializado, organizada para 

a prostaçno do qualqunr doo nerviçon relacionados noc /tono 1, 4, 8, 

25, 52, 88,89, 90,91 e 92 da Mata do Art. 22, que tenha sou contra 
to 

 

ou ato conotitutivo rogiotrndo no ronpoctivo árgâo do °louco: 

- 
IV - Trabalhador Avulso - Aquele que exercer ativi 

dado do caráter eventual, isto ó, cnnual, incerto, nem continuidade, 

'dependencia hierárquica moo sem vinculação omproaaticia; 

V - Trabalho Peri:mal - Aquele, material ou intele 

ctual, executado pelo próprio prestador, peasoa floica, não a deaqua 

lificadom doocaracteriza a contrataçao de ompregadon .para a execu 

ção do atividade aoncosoriac ou atuatiares não conponentes da oceen-

eia do serviço; 

VI - Entabolociacato FrenLador -Local onde sejam 

planojados, ortatnizadoo, contratador, adaaniutradon, ficcalizadon,ou 

oxecutadoo ou serviços, Lota] ou palx.dante, do modo potTgim:ate ou 

temporário, sondo irrolovante para uua caracterização a denominação' 

Io cede, Filial, Acera:ia, Sacurcal, accritório, Loja, Oficina, 

triz ou qualquer outras que venham a cor utilizadas. 

SEÇãO III 

BAS2 D2 CALCULO E AlitaUOTA.  

Art. 272 - A UUSO do cálculo do imposto 6 o preço 

do serviço, a qual será aplicado, em cada caso, mensalmente a ali 

quota correspondente, coniorme tabela 2 da presente aei. 

2 111 - quando o oervaço for prestaao em caráter roo 

soai do próprio contribuinte, o iMponto ocra calculado com a aplica 

çao anual nan alíquotas nino, sobre UM. 

g 2w -quanao °e serviços a que se reaere oo imeno' 

1, 4, ó, 25, 52, oB, 89, 90, 91, o 92, na Lista ao sorviçoo forem , 

prestaaos por sociedade, cotas ficaram uujeitas ao iaposto calculado 

anualmente na forma do parágrafo primeiro douto artioo, maltiplicado 

pelo namoro de profiosionaia, habilitados, sejam sócios, empregaaos, 

ou não, que preotam oerviçois em nem., oa oocaodado, elaboro. oannuaido 

responuabilidaao pousual pelos serviços executauou nos texmoa da 

Loa aplicavel ao axereicio de cada profiesao. 

3w - Coneiocra-ue como base ue oalcuao para cone 
trução civil 60 do valor do serviço. 

Art. 282 - para on efeitos de retenção na fonto, o 

imponto vorá cdlculado,aplicando-oe a aliquota do 5% (cinco por cen 
to) cobre o preço do oorviço. 

Art. 292 - Na hipótese do serviços prestados por 

empresa, enquadráveis em maio de um doe Itens da Lieta de serviços , 

o imposto será calculado aplicando-se a alíquota mais elevada correu 

pondente a uma dessa° atividades. 

Art. 302 - Na hipót000 de eerviçon prestados sob 

a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, enquadráveis em 

mais de um doe itens da lista de serviços. ó imposto será calculado 

em relação ã atividade gravada com a alfquota mais elevada. 

Art. 312 - Preço do serviço 6 a Receita Bruta 	a 
ele correepondente, sem quaisquer dedução°, ainda que a título 	de, 
aub-amoreitada de oerviçoo não tritutados, frete, (lin/Anna, tributon 

o outros. 

§ 12 - Na prostaeno do onrviçoo a que ao refere °c 

itene 31 e 34 da Lista, o imposto :será calculado sobro o preço deduzi - 
do doe parcelas correspondente. 

g) Ao valor dos materiais fornecidos desde que pro 

duzidos pelo prestador de serviço fora do local de obra. que fica ou 

jeito ao IC112, 
a.  

b) Ao valor-das . SubEmpreitadas ji tributadas "elo 

imposto. 
À 

§ 29 - Constituem piLkce integrante dos preços: 

a) Os valores acr000ido e oe encargos de qualquer' 

natureza,. 

b) Da Snun rolativos à concoodia do credito, ainda . 

que cobrados em separado, na hipótese de prestação de serviços a are 

dito, sob qualquer modalidade. 

§ 3 0  - Serão diminuidos do preço dos serviços os 

valores relativos a descontos ou abatimentos nao sujeito a condiçio, 

desde que privia e expreasamente contratados. 

Art. 322 -A Apuraorão do preço Geri efetuado com ba 

se nos elemento° em poder do sujeito passivo, 

Art. 332 -Proceder-ee-á ao arbitramento para a apu 

ração do preço sempre que: 

I - O Contribuinte rido possuir livros faseais de 

atilização obrigatória ou estes não se encontrem com sua escrituração 

atualizada; 

II - O Contribaintn, depois de intimado, deixar de 

exibir os livros fiscais de atualização obrigatória; 

III - Ocorrer fraude ou sonegação de dados julgados 

indispenoávois ao lançamento; 

IV - Sejam onissoo ou não mereçam fé as declaraçaae, 

os eoclarecimontos prestados ou os documentos expedidos polo sujeito 
passivo: 

- O preço Deja notorianmnto inferior ao corrente 

io mercada:: ou desconhecido pela autoridade administrativa. 

Art. 342 - Nas hipóteses do artigo anterior, o ar 

bitramento porá procedido por uma comdesão municipal designada aspe 

elalmente para cada caso, polo titular da Fazenda Mhnicipal levando-

-ao em conta, entre outros os coguintra alomentoo: 

I - Os rocoihimentoe feito em porlodo idêntico pe 

lo contribuinte ou por outros.  contribuintes que exerçam a mesma ativi 

dado em condiçães semelhantes; 

II - Os preços correntes dós norviçoo no mercado , 

em vigor na época da apuração; 

III- Ao condições própriao do contribuintes, bem co 

mo os elementos que possam evidenciar sua situação econemica-Financei 

ra, tais como; 

a) O valor das matetrias primas, combustíveis e ou 

troo materiais consumidos ou aplicados no período. 

..;) Folhas de sal:trios pwros, honorários de direto 

ree, retiradas do GjCiOD ou geronto2; 

e) Aluguel do 1 ,1(ivel, 0 dau mAquinas e equipamentos 

utilizodoo, ou, quando prOpriou, o valor do MIMO ; 

d) A2 despesas coa fornecimento de áeaa, Luz, for 

ça, telefone o demais encargos obrig'itárioo do contribuinte. 

Art. 35 2  Ao allquotas do imposto ou ao fixadas na 
tabela 2 do anexo I a este códice , . 

SEÇXOlv 

,LANÇAMENTO 

Art. 362 - G imponto será' lançado: 

I - Uma única vez ou pareeladamonte no .exercício 

a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a for  
ma de trabalho peacoal do prOprio contribuinte ou pelas sociedades do 

profissionais; 

II - Mensalmente, on ■ aolação ao serviço ofetivamen 

te prestado no período, quando o prestador for empresa. 

Art. 37 2  - As firmo individuais ou poonoao jurldi 

cas prestadores de serviços, momo que sejam isentas ou oxonoradás do 

pagamonto do Imponto Sobre Serviço:: do Qualquor Naturoza (ISZAN), fi 

cam obrigadas a (o); 

I - Preenchimento da DECLARAÇXO miau DA FATURAI 
MENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, conforme modelo anexo; 
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II-- A.  Ma duração deveeá.  ser proenchida em 2 (duas)1
'vias, sendo . a le'deatinada ao órgão Fazendetrio do Ennicipio e a 	2a 

` do Contribuinte, mediante a recepção do referido Orgao, atá o dia 10 
do mgs seguinte ao do faturamento; 

III - Manter escrita fiscal deotinada ao registro deo 

serviços prostados,'aanda que não tributtiveio; 

IV EMitar Notao Piecois de serviços ou outroa do 

aumentos admitidoe pela adminaaaração, por oedsíão da prestação dos 

serviços. 

§ 12 - O Poder Executivo .definirá os modelo° dos 

Livros, Notas Fiscais e demais documentoo a serem oarieatOriamente u 

tilizados pelo Contribuinte e mantido em cada um dos seus estabele-

cimentos ou, na falta destes, em seu domínio. 

§ 22 - Os livroo e documentos fiscais serão pre 

veemente formalizados de aeõ'rao com o eutabelocido em reeulanento. 

§ 32 - Cs livroo e documento fiscaes,'que são ào 
• 

	

exibição obrigatOria à fiscalização, não podarão ser retirad 	do as 

eetabelecineneo oa do domicílio do oontribuinte, salvo nos casos ex 

preesamenee previstos em regulamento. 

4 9  - Sendo insatioaatério ou meios normaie de fis 

calização e teneo enviota'a neaureea dos uerveçoo °anotados, o Poder 

! axeceativo poderá decretar ou a autoride IP adminiotrativa, por despe 

cho fundamontado, peraitir, completnnente ou em oubseituição, a ado 

ção de instrumentos e documentoo enpoceais necenoáriao à aporação doo 

oerviços prestados, da receiea auferi1:1 e do imposto davidoa 

§ 5a - Durante o prooa J-9 ceco arou dado à fazonda 

pública pare oonetituir o cieSeeto tribueáreo, o lançamento ficará su 

jeito a revisão, devendo o conteibujnto manter A diorooição do fico° 
os livros e docunentos de exibição obreentória• 

Art. 382 - Fica auLovizado o aoaer Exocutivo a criar 

ou aceitar documeetação simpLficada no caso de coatretaieteo de ru 

dementai oreenização. 

Art. 3.9c! --A, autoridade adiainistrativa poderá, per a 
• - 

to normativo préprio, aixareo. valor da ilapuni;o por oetientiva: 

I - Quando se tratur de atividade exorcida em caráter 

tomrorário; 

II- Quando no-tratar de contribuirto J.O rudimentar or 

realização; 

III-Quendo o contribuente não tivr con,..145ce 12 eme.. 

tir documentos fiscais ou deixar, siotenaticamente, de cuaprir as o 

brieaçãeu aceosérias previstas na lealslação viente: 

IV -Quando oe traeur de contritueneos ou erupoe 	de 

contribuintoo cuja a ospécie modalidaeo ou volumo de nogócion ou ati 

vidaees, aconselha:, a critério exclosevo da aueoridade competente, 

'tratamento fiscal eopoeffico; 

V - Quando o conribuinte reiteradamente violar o dio 

ponto na legiolação tributária. 

Art. 402 - O valor do aioposto lançado por estimativo 

levará em oonoidoeofe): 

I - O tempo do dareção e a natureza ospocifica da 

atividade: 

II - O preço corrente dos serviooe; 

III - O local onde rJe estabelece o contribuinte. 

Are. 412 - A admenietração poder4 rovor co valores 

ootmadou, a qualquer tempo, reajesteeo as parcelas vincendas do 

disposto, quando se verificar que a eetinativa inidial foi incorre-

ta ou que o volune ou modalidade doe oerviçoe se tenha alterado de 

forma aabstancial. 

Ara: 422 - Os coetriaeietes sujeitos do regime do 

estimativa podarão a ewitério da autoridado aaninactrativa, ficar 

dispeneado do uso do livrou fieçaiu e da ealosao de! documentoe 

/ 	

Art. 43e - O roelmo (1. ,  ootiaativo poderá ser suspen 

uo pela autoridade namanistrativa, mesmo quando não findo o exerci': 
! 

I cio oa período, sejaade modo gora1 ou individual, ocja eunneo 	a 

1 qualquer catoeoria do potabelocimentoo, grupo ou oetoreo do ativida 

í dera  quando não nnis provalecerem ee eondeçães.queaoriainaram o on 

quadramento. 

Art. 442 - Os contribuintes abrangidos pelo regime 
, 

• Pie. 14 

ie eetineitiva poderão, no prazo do 20(vinte) --diao, -- a 'comer da pi . - 
blicaçao do ato normativo,apreoentar reclamação contra o valdr ,  es 
Limado. 

. 	. 

Art. 45 2  - O lançamento 'do irepoato não implica, em 

reoonhecinento coe regularidade do exorefeio de atividade -ou legali 

dado das condiçães do local, instalaçãoo, equipamento ou obras. 

Art. 46 2  - Correlo o prazo do 02 (dois)aaos conta 

dos a partir'da ocorr(Incia do fato eceudor sem que a fazenda públi-

ca Se tenha pronunciado, considera-dn aomolorado o laaçuelento e d2 

finitivamente extinto o erkito, salvo se comprovarem a ocorrencie 

de dolo, fraudo ou oimulaçát: 

SEÇÃO V 

ARREUADAÇÃ0  

Art. 47 9  - O imposto nerá pago na forma e prazos regu- 
lamentares: 

§ 12 e  Atá - o décimo quinto dia do més subsequente do 
fato gerador através da "GUIA ME RECOLHIMENTO" modelo anexo. na 

 Tesou-
raria Municipal ou entidade !Bancária autorizada. 

PARÁGRAFO IINICO: Tratandoeee de lançamento de Ofício, 

há que se reopeitar o intervalo mínimo de 20 •vinte) dias entro o're-

cebimento da notificação e o prazo fiando para pagamento. • 

Art. 432 - No recolhimento do impooto porestimativa', se 
rão observadas as seguintes regras: 

I 
- Serão ontimudo no valor doo preços tributáveis e da) 

imposto total a recolher no exercício ou período, e parcelado o res-

pectivo montante para recolhimento em prestaçães menoaia; 

II - Pando o exercício ou o período da estimativa 	ou 
deixando o regime de uer aplicado, serão apurados os preços doo servi-

ços e montanto do imposto efetivamente devido pelo contribuinte, res-

pondendo este plea diferença verificada ou tendo direito a restitui-
ção do imposto pago a mais; 

III - Qualquer diferença entre o montante do imposto re 
colhido por estimativa e efetivo devido ! será: 

. a) Recolhido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conta 

doo da data do encerramento do exerefeio ou período considerado, inde- 

pondentemonte de qualquer iniciativa ao poder público, quando a oste 
for Elevado; 

b) Restituída ou compennada, mediante requerimento ao 
coneribuinte. 

Art. 49 2  - Sempre que u volume ou modalidade do n !servi 
ços o aconoelhe - e tenda eis vista facilitar aos contribuintes o cumpri 

mento .de sano obrigaç3e0 tribatárian, a admieistração poderá, a reque 

ramonto do interessado e sem prejuízo para o amaciei°, autorizar a 

adoção do reeiae especial para pagamenr0 do imposto. 

Art. 902 - Prestado o serviço, o imposto será recolhi-

do na forma do ftem IV do artigo 37, independentenente do pagamento 

do preço ser efetuado m vista ou em pre'aeães. 

SEÇÃO VI 

ISENOES  

Art. 51- 9  - Respeitadas as iftunidadee concedidas pela 

Constituição Federal, são loontao do Tmpouto Sobro Serviços ( .1 5.9); 

a) Oa jornaleiros, os engraxates, os sapateiros, as la 
vadearas e outros artesSes ou artífices, que exerçam a profiesão por 

conta própria, eem auxílio de tercearon; 

b) Ao diversãen realazudao exelusieamente para associa 
doe - e depehdenteo, pelos pequenos clubes ou amociaçãee populares em 

cujas.sedeu funcionem escolasnoultiaao pelo !Poder Público; 

e) Concerto, recitais, "ohowe", espetáculo teatrais 

ou dinematográficoe da caráter filantrópico, promovidos diretamente 
por entidades.  beneficentes ou aseociaçães culturale com ronda total 
em favor destas; 

d) Os jogos desportivos; 

• e) Os serviços prestadoo.por Empresa Pública, Sacieda-

de de Economia Mista e Fandaçãos instituída pelo Município; 
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Í') AO Cooperativas e Partidades de olaane devidamente 

conatituldaa, quanto aoo serviços preotadoe diretamente aos coopera-

doe e aseooladow 

g) As empreoan indiviauaao ou an nome coletivo, consi-

deradas microempreeas e como tais definidas em Lei Municipal prOpria. 

.; 12 - Conaideraase aanodiação popular, para fins de 

ioenção previnta na alínea "b" deste artigo, aquela que' não possue 

asaociados da categoria de "proprisdrio" ou "patrimonial". 

§ 2 2  - Ao ioançãea previa ao neste artigo dependerão 
de reconhecimento pelo órgão monicipul competente, na forma e condi - 

çUes estabelecidao no Regulamento. 

SEÇÃO V11 

IIIFBOEs E PENALIDADES  

Art. 52 2  - Ao infraç'cSen áo diopopio3en deat'e capitulo 

onrão punida° com na ocaulatco penalidades: 

I - Neta de 5 a 30 Unidades Piscais do ljuniofpio, nos 
caso° de: 

a 

a) Não comparecimento h repartição prdpria do Municí-

pio para soiLeitar 1.11scrição no ciukultro do atIvidadeo oconêmicao ou 
anotaçõeo ocorridas; 

b) innertço ou uuu aiLQraço, comunicação de venda ou 

Lransfer+3ncia da estabelecimento e ancerramento ou tranaforkeia de 
ramo de atividade, ap62 o prazo de 20 (vinte) dia contados da data 

Lla o2orronela do evento. 

Uaativel líquido e guaueoe, exceto o lileo dieeal, efetuada a varejo, 

por estabelecimento que promova aua comercialização. 

PARLGRAFO 11111C0; Para os efeitos deste Imposto, enten- 
de- como: 

- Oombuativein, todas ao substancias que em catado 

liquido CM gaeoso, ce prestem a, mediante combustão, produzir calor 

ou qua:Laa.a 1 forma de energia; 

II - Venda e varejo, aquelas reslizadao em qualquer e 

quantidade, ao consumidor final. 

SEÇÃO II 

te:-; UOUTRIMINnn E RIWONUf,VMS  

Art. 54Q - São contribuintes do imposto: 

I - 0 vendedor, no varajo, de combustIvein liquidos o 
gasosos; 

II - Ao empresas distribuidoras quando efetuam, direta 

mente no conoumidor, a venda do combustfvois llquidos e gasosos. 

Art. 55g - fios termon do artigo 128 ao O6digo Tritrutá-
rio Nacional, fica atriholda ao dantriauador do produto, de nado 

pressa, a resaonoabilidude pelo crj!d[to tributário, dnido pelo vende 

dor, no varejo, de combustíveis ligeidos e zasoson, ficando ente ren-

ponsável oopletivwnento polo cumpriento total ou parcial da referida 
trd bu tárd's.. 

casca de: 

flacala; 

II - Palita de 10 a 15 Uoidaden Fino/alo do Munácípio nes 

a) raltu do livros florais; 

b) Falta de °seri -Vos:a:11u do imputo devido; 

o) Dados incorretoa na eocrita fiscal. ou 	documeatoo 

d) Mita do 111.51I1cTo de inscrição no cadastro de ativida 

Art. 5GQ - Censidern-ke eotabelecimento, para os fino 
desta Lei, todo a qualquer lucol onda o Contribuinte, promova de modo 
permanente nu temporário, a venda no varejo, de combustiveis llquidos 
e gasosos, inclusivo Dc veículos utiijnados pura icual finalidade. 

aRÁGRAFO Único FJ7n se aplica o diapooto neste arti-
ao, aos velouloo utilizados para u entrega do produtos a dostinattiriod, 
certos, em decorrência de operação j[l tributada. 

LI( oconz;micau az documonLoo fincais. 

III - Multa de 5 a 20 bnidades Fiscais do niniolpio, 
n ,Js casos de: 

a) Falta de declaração Ek dados; 

b) Erro, omissão ou fz:lnidado na declaração de dados. 

IV - Multa do 10 a ao oniaadeo Fincais do U.Uniclpio, 
nen canoa de: 

a) Falta de emiesão de nota Fisenl ou outro docament: 
oduitido pela adrinistração; 

b) Yalta ou recuna de eribiç;io do livros, notuo ou do-
ei:ama:0n fiscais; 

e) Retirada do ostabelyelannito ou domiollio du presta- 

dor, do livros ou doeuMentos 	 , rE.o nos casos previstos 	em 
regulamentos; 

à) Eonecaçao de doculon para r,pgração do preço doe 

Art. 57Q - São rospenuáveis ooliaariaaonto, pelo paga 
mento do imposto devido: 

	

1 - 0 branoportador 	rol ai ao prudnto transporta 

	

,io o comercializado 110 V71.1^0j0 411,1Putit e 	Ll'a2opOrLe; 

II - 0 proprietário ou renpons&vel de aimmÁm ou dapj 
alto que mantenha aob nua guarda, em nome de terceiro, combustivein lf 
uídos e Gasosos destinados a venda vo varejo. 

MASE DE CÁLCULO 

Art. 510 - A baoe de okleuio do imposto é n valor de 
cOmbantivols llquiduu nu gasosos nu varejo, incluídos ao deopeaan arJi-
[onaio debitadas peio vendedor ao comprador. 

nerviçoe; 

e) kubaraço ou impediwnto à fisca.izaçg.o. 

Art. 599 - Para o ciaculo do imposto aplicar-so-a ao 

ereço definido no artigo anterior a aLf.quota de Ir, (tr -do por cento). 

V - Yulta de importãnea iguul a lOçnt (cem por cemto) 
aabroa valor do imponto nilo rceolhid , , ou sabre a dife:ença nntre o 

v;•_tor rocallido e o valor ofetivalien!:r devido, em caco de 	sonegação 
, 11 fraude. 

VI - Iula da iipoi 	iaj.,,,no.1 a 50;5 (cinquenta 	por 

cento) oobro o valor do impowto, no caso da falta do recolhimento do 

imposto retido na fonte. 

°Árdua.° 
le IMPOSTO S0DR2 VENDAS DE COMICSTIVEIS LfWDOS  

E Uso= À VAUJO - 1VW 

DA OBRIGACZO PRInCIPAL 

EIEÇXO I 

DO PATO ~II E DA 1110IDÉNCIA  

Art, 53e . Constitui o fato gerador Imposto nobre vem,- 

da do Combualdveis Liquidais e Ganoaoo a Varejo - IrVO, a venda do com. 
í 	-  

Art. 602 - O valor do imposto a recolher sorá apura, 

do, quinzenalmente e pago atrav6s de cua prenchída pelo contribuinte ,  
1 
em modelo aprovado pela Secretaria Men'Fcipal do Finan7ao, na forma o 
nus prazos em regulamento. 

UPITUI0 II 

DAS OERIGMES AUNIWIRIAG  

engo 

DO CADASTRO 

Art. 61 2  - O Cadaotro de Contrihuinten do IMpoato Mu-

nicipaa sobro Vendas de Combustiveia Líquidos e GadOSOU a Varejo será 

formado pelos dados da inscrição e respectivas alteraçêos pelo ouJeito 

paeeivo, alám doo elementos obtido o pela fiscalização. 

snx,r3 Iv 

O láállÇA4ID;TO 
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DOS LUCROS E DOCUMENTOS FISCAIS  

art. 62u - O Contribuinte, fica obrigado a manter em 
cada um -de seus eetabelcimentos à inscrição, escrita fiscal destinada 

ao registro das oporaçtee realizadas mesmo se são tributadas. 

Pág: 16 

g) Quaisquer ouros atos ou contratos translativo da: 

propriedwde o  a titulo oneroso, sujeito a. transcrição, na forma da Lei. 

II - A transferância de di.i"aitos sobro . construção 

existente 'e terreno alheio, ainda que feita ao proprietário do solo, 

inclusive aquelas existentes eM terrenç•,:a Patrimônio Público; 

III a A cessão de direitos à aquisição de bens imã-

reis referidos nos íteno anteriores; 

PARÁGRAFO .dNaCO: O reoulamento estabelecerá os Mode-

los de livros fiscais, a forma e os prazos para sua escrituraoao, po-
dendo, ainda, dispor nobre a dispensa ou,a obrigatoriedade da manutea 

ção de determinadoo livros, em função da natureza do estabelecimentO. 

CAP/T1JI0 III 

lativos. 

- A petmaiaa do bons amávein, ou direitos a elo:3 re 

§ 12 - Será duvido novo imposto: 

I - Na rJtrovenda; 

II - Na retrocensão. 

llaS INFRA:XIS PENALIDAD1E  

Art. 63 2  =Sem preju.rzo das medidas administrativas 

judaciaie cabíveis, a faltá de pagamew:o ou de retenção do Imposto sa- 
bre Vendas de Combustíveio Líquidos e (as0000 a Varejo, implicará na 
cobrança doo oegointos acréseimoo: 

- Malta equivalente a 5O (Cinquenta por cento) do 

valor do imposto devido oobre o total da overação nos casos de récolhi 
mento fora do prazo legal; 

TI 	aquivalw.te a 5O. 	por cento) do 
valor do imposto devido nobre o 'otal da operação, aos que, obrigados 
à rotençao de tributo deixarem de efetuá-la. 

Art. 64 2  - O cr.::dato tributário não pago no seu venci 
acato será acrescido da 1.g (ami uor cento) ao nh, R taU10 de juros mo 
ratárioo c 2erá corrigido aonetariamontn, aediante a aplicaoão de coe-

Violento de atualização, no armoo da lcoolação orpria. 

CAPiTDIO IV 

DAS_ DISPOS .E5Es  FINAIS 

Art. 652  - O Poder ::O:ccutivo poderá celebrar conve-

aios, objetivando a implanaação de normas e 'procedimentos que se desti 

nau a coai-onça e fiscalização do :imponto. 

Art. 662 - O iaposto de que oc trata essa aci será co 

brado a partir do taOoéoimo dia ac oon publicação. 

CAPITULO V 

iX) Jallono SOME TRAaaaiaaraa 11:TER VIVOS DE 

IENS IMÓVEla - 121E1  

240 1 

DA  11:0ID.2 .....:C IA 

Art. 672 - O imposto nobre tranomionão inter vivos de 
cnc imóvelo III111, tom censo fato Gerador os atoo oner000s sobre: 

1 - A trenraniosão,R quariquer títa3o, da prooriedade 

ou domínio de bens iaóvnio 'cor naaureoa an ae000ão física; 

11 - A tranovanoão, a quolcuor a".aulo, de 	aireitoo 
icais ooaro amovei o; 

111 - A c000ão de ajoeitos de aootnição doo beno 
apis referidos Rios Icnu uaterlorco. 

Art. 682 - O *imponto alcança as oeguanten nutaez: 

I - A tranomionão dc propriedade de bens imóvein em 
o conoequencia de: 

a) Comora e vonaa; 

b) Doação oneroca; 

c) Dação em .gamento; 

da Arrenatação: 

e) Adjudicação; 

L) Mandato em causa própria n ocos oub:itabelecimeato, 

quando c inotrumanto contiver os reoaicitou essenciaio à compra e ven-

la; 

§ 2 2  - Na permuta de bens anaivoio, cada contratando p. 
gArá 50aç (cinquenta por cento) do impooto sobre.  o valor do bem ou di-
reito adquirjdo. havendo diferença de valor entre os bons permutados, 

o adqurenas do maior valor paoará sobre cota cagas 510 (cinquenta por 
cento) de imuoato. 

§30 - Equipara- ue h compra e venda, para afeitos fia 
oais: 

I - A permuta de bero imáveio por Dons e direitos de 
outra pessoa; 

II - A permuta de bcn im6vei , situado no Yunicípio 
de.  Santana, por qualquer bens situado fora ao È:rrit6rio. 

§ 42 - Equipara-se ao aeufrato para efeitos fiscais a 

habitação e o uno nos termos da lei ciar' 

Arta G92 - O impo:1Ln á aevido quando oo bano tranama-

lidou aa sobre os quaio versaremos oo direitos ceaidoo oituaren no nu-

nicípio de Santana, ainda que fora do JOu ça:rritório oo tonha celebra, 
do o.  contrato do qual decorra mutaoão patrimonial. 

SEÇXO II 

DA NX0 UCUraCIA 

Art. 702 - Ressalvado o disposto no artigo caganita, 

o imposto não iria'..de sobre tranomioo -án de bens e direitos: 

I - Quando efetuado nora sua incorporação ao patriaas  

na, da pessoa jurídica com realização de capital nela subscrita, 

TI - ouatiao decorrento de fusão, incorporação nu da 

extinção do p0000u dUrÍdiCa .1)0r outra com ootra. 

Art. 712 -*O dlopooLo ao artigo aniaroior não oe noa: 

c:: quando a peocoa jurídica aaquireue Leia :a como atividade preooaao-

rante a venda, a locação ou arrendawooto aerearala de nono laóvaào ou 

aceosão de direitos relativo a sua aqoísição. 

§ 12 - Caracterisa-oe como atiVldade preponderanto . re 

ferida neste artigo quando mais de 50o; (cinquenta por ounao) da reoei-

ta operacionol da poosoa jurídica adqvirento, nos 2 (dois) anoo oi:te- 

ricres, e noo 2 (dois) SUOs aoboeqacntes à aquisioão decorrer de -;raila 
o 

Jagoes aencacnadao noo diopositivoca 

§ " Verificada a proporderôneaa citada neste arti 

e;o, torná-ne-á devido o imposto nos tormoo an. lei viaentn a data da a-
oobre o valor 10 bem ou dIrelto neooa daa 

- O dinposlo uroO:e artiro na 2C aplica à Ia:a:o:- 

missão de bens ou direitos, quando realizada em coo.jono como totalida 

ao do patrimônio da pessoa jurldicu ;ai ensarte. 

swIo III 

DA ISaNa'A.0 

Art. 72P - Ratão isentas do imposto: 

I - As tranomiesSes de imóveis para a União, Lotadoe. 

D. atrito Federal, Manicipal e reopectivao Autarquias, naando destina-

das às suas finaliaados ossencinan. 

4 - As tranomiooãoo do imóveis para partidos 110_13:- 

ticos, suas fundação-o sindicais doe trabalhadores e inotituiçães do 

oducaçãeo e•anaistanciao, sem fins lucrativos. 



' 

L sbiAt410 MIK  

DO CONTRIBUINTE 

Art. 73 9  .r São contribuintes do imposto sobre a trama 
missas inter viVos de bens imóveis e de direitos a eles relativos: 

I - O adquirente, nus alienaçóes;- 

II - O Cessionário, nao cesses de direitos; 

III- Cada um dou permutantea, nua peimutea. 

sEgo v 
DA BASE DE CÁLCULO  

IArt. 749 - Torna-ae-á por base de cálculo o valor na 
negociação   dou bois ou direitos tranuittidos. 

§ 19 - O valor será pre'vaamente analizado pelo érgão 

cal competente, levaado-oe um coraidoraço os dados do Cadastro Tc 

nico Mtuticipal e cano haja diveraãneia nerá o mesmo enrimado. 

§ 2 2  - O Contribulnia,, nao concordando com o valor ee-
tairiado poderá requerer avaliação judicial. 

§ 3 - A avalia:ão pi .evalecerá pelo pruzo de GO dias, 
lindo ou quais far-se-á nova corroer:o. 

Are. 752 - Nas trena:rase:Oen especais, torna-se-á por 
base: 

1 - Ha arremataeão - C valor correspondente ao preço 
do maior laaee. 

II- Da adjudicação no remissão - O vador correoponden 
'e ao laudo n av:ilialeo, n0.1 lerwel el?k lei rroceeeua.. 

SEÇÃO Vi 

DA ALTQUeeA  

Art. 7G 0  - 	alrilelas do impoeto 	as secaintes: 

I - Transmisaão cerpreendida no eintema financeiro 
ao Habitaçâo: 

a) Sobre o valor efetivamente financiado: 	0,5';,  
(moio por cento);  

83910 

AZ PENALIUDL.  

Art. 812 - O imposto Oo recolhido no prazo do arti-

go 77, será acrescido da multa de 50% (cinquenta por cento) sem n redu-
çao. 

Art. 822  O contribuinte que sonegar informaçóes na 
respectiva guia, ficará sujeito a multa de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o valor sonegado. 

TITULO III 

DISPOSIOES FINAIS  

Art. 839 - Ou casos omissos serão resolvidos com o 

Secretário de Finanças juntamente com o Diretor do Departam .ento de 

Arrecadação e Tributação - DAT. 

TITULO II 

DAS YAnS 

CAPITULO I 

DA TAXA DE S2RVIÇOS PCTLICOS  

SEÇÃO I 

HIPC5= DE INCIDCCIA 

ArL. o4e - A hipátene de incidência de taxa de nerve 

çon públicoo é a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços da 

coleta de 17.xo, iluminação páblica, conservação de vi ao e logradouroo 

públicoo, e limpezn pública prestados pelo ljuniepio ao contribuinte 

ou colocadas a sua disposição, com a regu_laridade necessária. 

§ 19 - 2nLende-oe por serviço ao coleta de lixo, a 

remoção perldica de lixo gerado em ianc;vol edificado. não ectá auje 

to à taxa de remoço especial de lixo assim entendida a retirada de 

entulhe:3, detritos industriais, Galhoo de á:rvores etc., e ainda a ro-
a. 

- moça') de lixo realizada ca horário eepecial por oolicitaçao do inte- 
ressado. 

§ 29 - Entende-:e por serviço de ilurdnação pública, 

o fornecimento de iluminação nas vias e loaradouros públicoa. 

por cento). 

to) 

b) Sobre o valor restante: 2% (dois por cento). 

- Demais tranamioeães a tl.tulo oneroso: 2% (dois) 

III- Quaisquer outras trannnisoãeu: 2% (doin por cen- 

5 39 - Entende-se por serviço de conservação de vias 

e logradouros públicos a reparação e manutenção de ruas, estradas mu-

nicipais, praças, jardins e similaren, que . visam manter ou melhorar 

as condiçães de utilização desnes locais, quain sejam: 

a) Raspagem do leito c coçavel, com uso de fertaaen 
tao ou máquinas; 

SEÇÃO VII 

DO PACAMLf0  

Art. 77 2  - O pagamento do imposto será exigido antes 
dr efetivar-se o ato de tranamissão do bem ou de direito real. 

PARÁGRAFO CICO: Se a tranamiouâo ocorrer por senten-
a judicial o imposto deverá ser pego até 30 (trinta) dias: seguintes 

no trânnito ou julgamento de decisão. 

Art. 78 9  - O recolhime. 	do imposto dar-se-á por Do- 
:1.Ume:1U, de Arrecadação Mánioipal - DAM, expedido pelo órgão competente 
la Prefeitura. 

szOn viri 

DA FI3CA1IZACX0 

Art. 79 2  - Compete a Secretaria nalicipal de Finançan 
aravés do Departamento de Arrecadação e Tributação-LAT por meio doo 
'locais de Tributos a fiecalização do cumprimento decorrente deste im-
osto. 

Art. 809 - Os eocrivãos, tabeliães e oficiais de re-

istron de im6vais não poderão dar andamento em qualquer ato sujeito 
;tributação, sem prova de seu recolhimento, sujeitando-se a penalida 

e de 50% (cinquenta por cento) do tributo, sendo obrigado a forne-
er, quando soliáitado, qualquer informação a respeito. 

b) Conoervação e reparação de calçaacnto; 

c) Necondicionwenio ào moio fio; 

d) Melhoramento ou reenutenção da "Mata Eurros", ecoo 

ameno, sinalizaçâo e oimilaren; 

o) Desobotruiçao, aterros de reparação e serviços co: 
relatos; 

f) Sustentação e fixação de encosta laterais, remo-
ção de barreirau; 

g) Fixação, poda e tratamento do árvoreu e plantas 

ornamentais e serviços correlato; 

h) Manutenção de lagos e fontes; 

§ 42 - Entende-ae por serviços de limpeza pública os 
realizados em vias e logradouros públ1c0s, que consistem em: varri-

ção; lavagem e irrigação, limpeza e desobstruição de bueiros"; bocas 

de lobo, geladeiras de águas pluviais e córregos, desinfetação de lo-

cais insalubres. 

SEÇIO II 

SUJEITO PASSIVO 

Art. 85 2  - Contribuinte da taxa é o proproprietário, 

o :títular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de bem 

imóvel situado em local onde o Unnicípio mantenha os serviços referi- 
dos no artigo anterior. 
	 a 
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snIo iii 
BASE DE CÁLCULO E ALfaUDTA 

Art..862 - A bua::: de cálculo da taxa 6 o custo dos 
serviços utilizados pelo cantrituinto ou colocados a sua disposição e 

dimensionadOe, para cada caso, da seguinte forna: 

•1 - EM relação do serviçe de iluminação pública, o 

valor a ser pago por cada contribuinte, será determinadopela aplica, 

ção, sobre o valor da unidade fiscal, das alíquotaa fixadas correepon 

dente aos Grupoa de cada classe^ de contribuinte, oalculada'pela fór-

mula: T = UFM X A, onde T= taxa de .  iluminação pública, UFM= 'unidade 
Fiscal do faunicipio e A= alíquota. 

II - Em relação ao serviço de limpeza e conservaçãO 

devias e logradouros públicos, por metro linear de testada e por ser 

viço, prestado, mediante a aplicação da alíquota de 0,5 (zero vírgula 

cinco), sobre o valor da unidade fiscal do Município, estabelecida no 
art, 209. 

1

III - Eà relação ao serviço de coleta de lixo, por 
tipo de utilização do imóvel, °enforme tabela III, da presente Lei. 

PARÁGRAFO -dNIUO: (2aaado no mesmo terreno houver mala 

ac uma unidade autOnoma edificada, nerá calculada por fração ideal 

conforme determinação cm relento. 

aANÇUEN20  

Art. 879 - A taxa a-rá lançada =calmante, eu nome 

do contribainte, com bane nos dadca do c.o tro fiscal imobiliário. 

s inX0 v 

ARRECADAÇÃO 

Art. 822 - A taxa aorá Ga de uma G('; vez ou parcela 
dento, na foma a prazos regulanentare. 

PaRÁGRAPO tfl1CO: O paGamento das parcelas vincendas 

a3 poderá ser efotuado ap6o o pnGamealo das parcelas vencidas. 

Art. e9 2  Poaerá o peder execative celebrar convg-

nio com empresa concecoionária de serviços de eletricidade, visando 

a cobrança do serviço de ilamiaução pública quando se tratar de imó-

vel edificaao. 

CAP/TULO 11 

DA TAXA DE LICENÇA 

SEÇÃO 

HIPÓTESE DE ING7D21OIA 

§ 2 2-- A licença não poderá ser concedida por perlo-
do Eruper4r a um ano. 

§.3i . - Em relação á localização e/ou funoionamentode 
estabelecimento: 

a) Uaverá incidtncia da taxa independente Ida conces 
agao da licença, oboervnado o dinpooto no artigo 94. 

b) Haverá inoidencia de nova taXaa no mesmo, exercicil )1. 

e será concedida, se for o caso, earespectiva licença sempre que peca 
ror mudança de ramo de atividade, sodaficaço nas característicaa 

estabelecimento ou tranaferencí• de local. 

1.s - Em relação à execução de obras, arruamento ■ 

loteamento não havendo disposição em contrário em legislação específ 
■ 	- ca: 

a) A licença será cancelada se sua execuçao nas* fo: 
iniciando dentro do prazo concedido nu alvará; 

'o) A licença poderá ser prorrogada, a requerimento tà 

contribainte, se incuficiente,.para a execução do prazo, concedido nc 
alvará. 

§ 5 2  - EM relação ao abate de animais a taxa aá ser 
devida quando o abate, for realizado. fora do matadouro Municipal e on- 

de não houver fiscalização aanitária efetuada por órgão federal ou as 
tadual. 

§ 6 9  - As licenças relativae 41 alíneas "a" e "c" do 

§ 19 serão válidas para o exerc.:cio em que forem concedidas; as rela-
tivas ?as allneas"b" e "2" pelo período 'policitado; a relativa à alí- 
nea ,"d" pelo prazo Alvará; e a relativa' à alínea "e" para o número de 
animais que for solicitada. 

§ 72 - am relação a veiculação da publicidade: 

a) Á realizaaa eu jornais, revistas, rádio e aolevi- 

são eetará sujeita à incidencia da taxa quando o órgão de divulgação 

localizar-se no Manicípio; 

b) Não se consideram publicidade as expressUes 	de 
indioaçao. 

szçn. 11 

SUJEITO PASSIVO  

Art. 919 - Contribuinte da taxa ,6 pessoa física ou 

jurídica que se enquadra em quaisquer das condiçiies previstas no arti 
go . aaterior. 

SEÇÃO III 

BASE DE CÁ.1)1U10 E AL/QUOTA 

b) O funcionamento av estabelecimento em horário es- 

L. 92'? - A base do C1C1410 da taxa 6 o custo daati 
viciado de fincaliz&ção realizada peio Município;no exercício regular 

de seu podar de polícia, dimenelenrento, á•l.ra cada licença requerida 

ou concedida, conforme o caso, mcdiaate a aplicação de ali:quota sobre 
o va2.o:: da ic .adazle Ei.o';a1 o CunieSpiu. 

IA,mmleoc à localiznaão a/oU rancaonanen 
to de es'Jabeleciinc3'lLo, no caao de ativiaade exercidas no Xe2M0 local, 
com delimitação fLaiOa de eapaço ocupado pelas mesmas e explorados pe 
lo mesmo contribuinae, a taxa será calculada e devada soare a ativida 

de que e:ativer s'jeia à maior alíquota, acrescida de 10% (dez porcen 
to) deaoe Dava cada uma das domain atividades. 

SEM IV 

-:,ANçuEleo 

art. 932 - A taxa Dará lançada com base noe 	dados 
fornecido:: pclo coatribuinae, constatados no local e/ou existenteera 
adaa UrO, 

§ 19 - A taxa será lançada em relação a cada licença 
requarida a/ou coacedida. 

§ 22 - O aujeito pasevo ó obrigado a comunicar a re 
partiçEn nrcipria do 	 dentro de 20 (vinte) dias para fine de 
atualização cadastral, as seguintes ocorrencias relativas a seu esta-

belecimento: 

Art. 902 - á hipóteae de incidGncia da taxa é o 

rio exame exame e riscalazação, dentro do Território do .lianacípio, das con-

tiçães de localização, segurança, higiene, irooluaidadc, bem como de 

a)speito a ordem, dos costumeo, tranquilidade pública, à propriedaa 

te, aos direitos individuaia e coletivos e à legislação urbanística a 

ale se aubmete qualquer pessoa física ou aurldica que prende: reali 

sar obra: veicular pablicadade eu via n o lograaouroa públicos, em lo-

:ais delee visíveis ou de acesso ao público, localizar e fazer fundo 

lar estabelecimento coMercial, induabrial, prestador.de serviços,earo 

)ccuário e ouros; ocupar vias .e logradouros aúblicos com móveis e 

ltensilios; manter aberto estabelecimento fora dos horários de fumei° 

laaento; exercer qualquer atividade ou ainda manter em funcionamento 

) estabelecimento previamente licenciado, 

§ la - Botarão sujeitos à mr6via licença: 

A localização e/ou funcionaaento de estabelecimen 

e) 4 veiouluçrle d publiciaaac a caaa; 

d) A execução de obras, rearaamento o latamente; 

e) O abate de animais; 

f) A ocupação dc crea EN2 terrenos ou vias e loura-

louros públicos. 
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á) Alteraçãn da raaão social ou do ramo de atividadv 

b) Alteraçãa flsica do estabelecimento; 

c) Mudança de endereço do estabelecimento; 

d) Raixa  na exploração de atividade. 

srçXo v 
ARRECADAÇXO  

Art. 942 - A arrecadaeãa'da taxa no que se refere à 

licença para localizaçãa a/ou funcionamento de qualquer atiVidade,fár 

-se-á após cor concodida a respetiva licença na conclusão do prooesao. 

PARÁGRAIO NICO: A taxa referente a licença inicial, 

a ser cobrada apcio o dia 31 de dezembro será calculada proporcional-: 

mente. 

Art. 952 - -na caco de prorrogação da liceaça 	para 

exmcução de obra°, a taxa será devida er2 gjeV) (cinquenta por cento) do 
seu valor original. 

Art. 96 2  - Não será permitido o parcelamento da taxa 

de licença. 
SEÇÃO VI 

ISIEIÇOES 

Art. 97 2  - São jaentos de pagamento de taxa de licen 

IV - Oaasação da licença a qualquer tempo, 	.quando 

deixarem de Ger cumpridas, dentro, do prazo, se intimaçães expedidas 

pelo fisco, ou quando a atividade for exercida de maneira a contraria: 

o interesse público no que diz respeito à ordem, a saúde, à eaguran-

ça e aos bone costumes; 

V - Multa 14 a 15 do Salário Mínimo pelo ato prati 

eado sem a prévia licença e pagamento da taxa. no que se refere a ali 

nea "d" do art. 90. 

TITULO III 

DA CONTRIEUIÇIO DE ME,HORIA 

CAPITULO tNICO 

HIPÓTESE DE INCIDÊNC1_  

Art. 99 2  - A oontribuiçãa de melhoria, 	arrecadado 

dos proprietárioe de imóveis boneficiados por obras públicaz. 	terá 

como limite total a despesa realizada. 

LIVRO SEGUNDO 

PARTE GERAL 

2ITUIO I 

DAS NORMAS GORAIS 

ça: 

I - As atividades exerbidas pela União, :atados, MU-

niciploa, autarquias, instituiçOes de educação, assiot'encia poetai, 

templos de. qualquer culto, uen fina lucrativos e sem distribuiçãa de 

qualquer parcela de resultados ou patrimônio; 

II - Os cegou, cardou o mutiladou que exercem comer 

cio ou atividade en escala ínfima; derado: 

CAPITULO I 

DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 1002 - O sujeito da obrigação tributária, será canal 

Os vendedores anealantea de jornais e revistas; 

IV - Os engraxates, lavradores e lustradorea de vai-

calos, verdaroiros, pipoqueiros, vendederea ambulantes de: doces, cal 

.aados, frutas, caldo de cana e congeneres; 

- Cs vendedores de artigos de artesanato domésti-

cos e arte popular, de suafabricaçao, Sua auxilio de empregados; 

VI - Os parque° de diversSes com entrada gratuita; 

VII-Os dizeres indicativos relativoo a: 

a; Hospitaio, casas de saúde e cong .éneres, colégios, 

tios, chácaras e fazendas, firaaa, enaenheiroa, arquitotoa ou pro-

fisoionais reoponsávois pelo projeto de execuçãa de obras, quando 

nos locais destas; 

b) Propaganda eleitoral, política, atividade sindi. 

cal, culto religioso e atividade da afminiatraçSo pública. 

VIII-Limpeza ou pintara externa ou interna de pré-

(lios, muros e grades; 

IX - As construeães provisórias destinadas a guarda 

de materiais para obras já devidamenao licenciadas; 

X - As constraç3oo de Walrus o aasseloa, quando dota 
po aprovado pela Prefeitura. 

INFRAÇÕES E PENALIDADES  

Art. 980 - Ao infraçUs serSo punidas com as oegain 

tes penalidades: 

I - Mula de 05 (cinco) Unidades Fiscaie do W 2 alci 

)io no caso de nSo comunicaçSa ao naco, dentro do prazo de 20 ( vin-

;e) dias a contar da ocorrencia do 'evento, da alteraçãz da razZa 90- 

i a1, do ramo de atividade e das alteraçOes fisicas sofridas pelo es-

;abeleinento; 

I - Contribuinte: Quando tiver relação pessoal e direta 

com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 

II - Reeponasivel: Quando revestir a condição de contribu 

inte. sua obrigação decorre da disposição exuressa desta Lei. 

Art. 101Q - Sio peseoalmente responsávein: 

- O adquirente, pelos débitos relativos a bem imóvel 

existente à data do título de transferia:da, salvo quando conste deste, 
prava plena quitacio, limitada esta reeponsabilidade, nos casos de 

arrematação em hasta ptiblica, ao montante do respectivo preço; 

II - O espdlio, pelos débitos tributárioe do "de aujon • 

existente à data de abertura de sucessão; 

III - O sucessor a qualquer título e o cônjuge Meeiro, pe.  
los débitos tributário° do " de oujus", existente até a data da parti 

Iha ou adjudicação, limitada a responsabilidade ao montante do quinhão, 
do legado ou da meação. 

Art. 1022 - A pessoa jurídica de direito privado que, re 

matar de fusào, transformação ou incorporação de outra ou em outra, (ç 
responsável pelos tributos devidos, até a data do ato, pelas pessoas 

jurídicas fusionadaa, tranaformaden ou incorporadas. 

PARIGRAn 	ICO: O disposto neste artigo aplica-se aos 

casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando 	a 

exploração da respectiva atividade seja par qualquer sócio remanesom 

te ou seu aspai°, sob amuem ou outra razão social, denominada ou 

ainda sob firma individual. 

Art. 103 2  - A pessoa'fleioa ou jurídica de direito pri 

Irado que adquirir de outra, por qualquer título, estabelecimento comer 

oial, industrial ou profissional, e oontinuar a respectiva exploração, 

sob a mesma ou outra razão social, denaminação ou sob firma individu 

ai, responde pelos débitos tributários relativos ao estabelecimento ad 

quirido, devidoe ate a data do respectivo ato: 

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração 
II - Multa de 3 a 10 Unidades Fiscais do Ennicipio 

ao oomárcio, indUstria ou atividade tributados! • 	5 
)elo exercício de qualquer atividade eueaito à taxa sem a respectiva 

' 	II - Subsidiariamante, oam o alienante, se este proese Licença; 
guir na exploração ou iniciar dentro de 6 (seis) meses, contados 	da 

III- Suepenzão da licença pelo prazo máximo de 	30 	data de alienação, nota atividade no MOSMO ou em outro remo de comán 
:trinta) dias, nos casos de reincidencia; • 	 !cio, indlietria ma profissão. 5 	,  
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,Art: 1042 - Nod (Tesos de impoesibilidade.do exiginoiado 

cumprimento da obrigação Principal pelo eoetribuinte, respondem solida 

riamente com estes nos atos em que intervierem 7a Pelas emiseZes por 
que forem responsávelo: 

rio; 

I - Cs poise polod debitas tributários dos fenos me  

Art. 1102 - A motificação conterá: 

I - O endereço do imóvel tributado; 

II - O nome do sujeito passivo, o seu accione° tribute'.  

I/I - A denominação do tributo e o exerdeio•que se refe 

inoreo; 

II - Os tutores e curadores, pelos débitos tributerios 

seus tuteladores ou ouratelados; 

III - Cs adninistradoreo do bens de terceiros, pelo débito 

'tributário destoe; 

IV - O inventariante, pelos debitoa tributários do espú 

rei 

IV e O valor do tributo, sua aliquota e base de cálculo 

V O prazo para recolhimento; 

VI - O comprovante, para o órgão fiscal, de recebimento 
pelo conteibuinte: 

Art. 1112 - Enquanto não extinto o direito da fazendo 
¡lio; 

a

V - O sinalo° e o comiosária pelos débitos 	tributários 
amassa falida ou ooncordatário; 	 , 

pública, poderão ser efetuados lançamentos omitido° ou viciados 	por 
irrogularidades au erro de fato. 

Art. 1122 -- Ate o dia 10 (dez) de Cada mâs os serventaí 
rios da Justiça, eopecifionmente doa Cartórios de Registro ° de Zmóveis 

VI - Os tabeliOese eocrivEeo e domais serventuários de enviarão ao fisco Municipal Informaçãos a respeito dos atos 	relativo 
ofício, pelos tributos devidos sobre os atc 	praticados por eles ou 

rante eles, em razão do sou ofício; 

VII - Os sócsioto pelos débitos tributários de sociedade 

peonoaa no caso do liquidação. 

pe 

de 

a ireSvoio, praticados a no más anterior, tais como traneacriçZea -  
criçães e averbaçãeo. 

SEÇÃO 	II 

ins 

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

PARIG RaP0 MICO : Ao disposto neste artigo somente se  Art. 1132 - A conceosão de moratória será Objeto de 

aplioom as oo lidados do caráter ¡oratório. 	 Lei especial, atendidos os requisitos do código Tributário Nacional. na  

Art. 1142 - O depósito do montante integral ou parcial 
Art. 105e - São pesooalmente responoáveis pelos creditoe 	da obrigação tributária poderá ser efetuado pelo sujeito passivo 	e 

correspondentes a obrigaçOes tributárioz resultante dos atas praticados 	suspenderá a exigibilidade do crédito tributáreo a partir da data de 
com excesso de poder ou infração de Lei, contrato sooial ou estatuto: 	Bua efetivação na tesouraria municipal ou de sua conoignação judicial. 

Art. 1152 - A impugnação, a defesa e o recurso apresentado 
- 

pelo sujeito passivo, bem como a conoesOão de medida liminar em mandato 
de segurança suspendem a exigibilidade do crédito tributaria indepeuden 
temente do právio depeoito. 

Art. 1162 - A suspensão da exigibilidade do crédito tributa 

rio não diopensa o cumprimento das-obregaçãeo aceasórias dependentes da 

obrigação principal ou dela consequentes, 

Art. 117* - Os efeitos suspenoiVos cessem pela extinção ou 
exclusão do credito eributário, pela decioão administrativa deofavorável, 
no todo QU em parto, ao sujeito passivo e pela cassação demolida liminar. 

concedida em mandato de segurança. 

I - Ao pessoas referidas no artigo anterior; 

II - Os mandatários, os prepostos e empregados; 

III -.Os diretores, gerentes Ou representantes de pessoas 
jurídioan do direito nrtvaào. 

Art. 106.0- - O sujeito pece -Lv :  quando corsccado, fica obrigado a prestar ao de 
claraycies , -"-iradas -Dela autoridad aCministrava :  quando esta julgá-Las insufi-
cientes ou '_mprecisas, 2oder:1 exigir que sçaz completadas ou esolarccid .a. 

§ 12 - A convocação do contribuinte será feita por quais 

auer dos meios previstos nesta Lei. 

§ 422 - Feita a convocação do contzibuinte, terá ele 	o 

praro de 20 (vinte) dius para prestar os coclarocimentos solicitados, 

pessoalmente au por via postal, sob pena de que se proceda ao lançamento 

le oficio, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis. 
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

CAPfTUI0 II 

DO MUITO TRIBUTÁRIO 

SEÇÃO I 

loaNÇAMLITTO 

Art. 1072 - O lançamento do, tributo independe: 

Art. 118e - Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade 
pecuniária, será efetuado sem que expeça o competonto doolanonto de arrasa 
dação municipal, na forma estaboleciaa em regulamento. 

PARÁGRAFO ÉNICO - No cano de oxpedição fraudulenta 	dos 
documentos de arrecadação, reoponderão civil, criminal e adminietrativamen 

te, ou servidores que houveram subscritos, emitidoom fornecido. 
o 
'Art. 1192 - Todo pagameneo de tributo deverá ser efetuado 

am órgão arrecadador municipal ou eotobeledimento de crédito 	autorizado 
pela oemioistraçace sob pena do nulidade. 

I - Da voledadó jurídica doe atos efetivamente praticados peloo coa • 	Art. 1202 - É facultado à aeministração a cobrança 	em
tribuintea responnevelo ou terceiros, bem Gmo da natureza de eu ob conjunto de impostos e taxas, observadas ao disposições.regulamentares. a 	 a  

jato  ou àoe seus efeitos; 
Art. 1212 - O tributo e domais créditos tributários 	não II - .Deo efeitos dou fatos efetivamente ocorridos.. 

pagos na data do vencimento, terão seus valores atualizados o aCreseidos 
Art. 108e - O Contribuinte será notificado do lançamento ib tributo 	.de acordo oom os seguintes critérios: 

no doeinio trebutaria na sua pessoa, na de seu familiar lrepreses. 
I - O principal será atualizado mediante aplicaçãq 	do 

ereposto. tanta ou 	 • coeficiente emitido pelo Governo Federal, quando efetivar o pagmento: 
§ 12 - Quando o Município permitir que o 	contribuinte 

II - Sobre o valor principal atualizado serão aplicuaoo: eleja dueiallio tributário fora de seu território, a notificação far-se-á 
por via postal registrada, com aviso de recebimento. 

a) Multes de: 
5 212 - A notificação for-oe-a por edital na impossibilida 

1 - 10% (dez por cento) quando o momento for efetua 
do de entrega do aviso respectivo ou no caso de recusa de seu recebimes toado atO 30 (trinta) dias após o vencimento; 
ta 

2 - 20% (vinte por cento) quando o Pagamento for Co Art. 1092 - Será sempre de 20(vinte) diaa, ,contados a par 
tuado depois de 30 (trinta) ate 60 (sessenta) dias após o'veiwimento tir doreoebimento da notifioaçãoe,o prazo maximo para pagamento e mexe, 

mo para impegnaçãco do lançamento, ao outro prazo não for 	estipulado 	 3 - 30% (trinta par cento) quando o pagamento 	for 
aspecificaoante nesta lei. 	  1 	 efetuado depois da decorridos mais de 60 dias do vencimento; 	. • 
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b) atroa de Mata à razãoade 1% (hmn par cento) ao mãe 
seguinte ao do vencimento, considerando ma qualquer fração; 

Art. 1222 - O eujeito passivo terá direito à restituição 

total ou parolai. das importânciae pagas a título de tributo ou demais ará 

ditos tributárias, nos seguintes casos: 

I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributos indo 
vidoe ou em valor maior que o devido, em face da legislação tributária 

ou da natureza OU cirounatânciae materiais do fato gerador efetivamente 
ocorrido; 

II - Erro na identificação do aujeito passivo, na de 

terminação da aliquota, no cálculo do Mantante do débito ou na nabo 

ração auconferentia de qualquer documento 3lativo ao pagamento. 

III - Reforma, anulação, revogação ou rescisão do doei 

são candenatória. 

§ 12 - A restituição do tributo que compartem, 	par 
eua natureza, transferôncia do respectivo encargo financeiro 	comente 

será feita a quem prove haver avoumido o referido encargo ou, no caso 

de ta-2.0 transferido a terceiro, estar por este expreooamente autorizado 
a recebe-la. 

ria, que mediante concessões mútuas, importo em terminação do litígio 

e consequentemente extinção do °rédito tributário, desde que ocorra ao 

menos uma das seguintes condiçãoe: 

I - O litígio tenha cama fundamento obrigação tributária 

cuja expreesão monetária seja inferior ao valor da referância quantifk, 

cada no Art. 209. 

II - A danara na solução do litígio soja onerosa 	para 

o Município. 

Art. 1312 - Fica o Prefeita atuniolpal autorizado a conca 

der, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do credito tri 

butário, atendendo: 

I - A situação econômica do sujeito passivo; 

II - Ao erro ou ignorância excursáveis do sujeito passivo, 
quanto à matéria delato; 

III - Ao fato de ser a importância do crédito tributário in 

feriar ao valor de referância quantificado no Art. 209. 

IV - Ao conaideraçães de equidade relativamente às caraote 

ristioas pessoais ou materiais do oaso; 

§ 22 - A restituição total ou parcial dá lugar a restitui 

ção, na mesma proporção, dos juros de mora, penalidades pecuniárias e 

demais acreecimo legaio rolativoc ao principal, oxcotuando-se os 

acréscimos referentes a infrações de caráter formal. 

Art. 1232 - A autoridade administrativa poderá determinar 

a restituição se peoceaso atravóo de compensação. 

Art. 1242 - O direito de pleitear a roatituição total ou 

areia' do tributo extingue-se com o docurao do prazo de 5(cinco) anosa 

ontados: 

	

I - Nas hipóteses dos inciso o I e II do Art. 122, 	da 
a de extinção do eródíto tributário; 

II - Na hipétese do inciso III art. 122, da data em que 

se tornar definitiva a decisão adminiatrativa ou transitar em julgado 

a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado aa rescindido 

a decisão condenatória. 

Art. 1252 - Prescreve em 2(doie) anos a ação anulatéria 

de decisão administrativa em denegar a restituição. 

PARÁGRAFO tNICO: O prazo de preccrição interrompido le 

lo início da ação judicial, recomeçando o seu curso por matade,a partir 

da data da intimação validamente Seita ao representante da fazenda 
municipal. 

Art. 1262 - O pedido de restituição será feito à autorida 

de adoinistrativa através de requerimento a parte interessada que apre 

sentará prova do pagamento e as razães dá ilegabilidade ou irregulari 
dada do credito. 

	

Art. 127 2  - A importânaia ecrã reatituida dentro de 	um 
prazo máximo de 30 (trinta) dias a oontar 	decieão final que defira o 
pedido. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A não restituiçao no prazo devido neste 

go implicará, a partir de então, em atualização monetária de quan 

an questão e na incidância de juros não capitalizáveis de 1% ( um 

cento) ao mâs sobre o valor atualizado. 

Art. 1282 - SO haver á restituição de qualquer importância. 

decisão definitiva, na esfera administrativa, favorável ao oantri 

lbuinte. 

art. 1292 - Fica o executivo municipal autorizado, a seu 

oritério, a compensar debitais tributárioa com crédito liquido e certos, 

vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública, nas 

oondiçOea 0, sob as garantias que estipular: 

PARÁGRAFO eVICO - Sendo vincando o arédito tributário do 

sujeito passivo, seu montante será reduzido de 1% (um por cento) por 
cada :14a que decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. 

Art. 1302 - Fica o executiln)ammicipal autorizado a efe 

tuar tranaação entre os sujeitos ativos e passivo da obrigação tributá 

V - Aa condiçães peculiares a determinada região do terri 

tório municipal. 

PARÁGRAFO &TICO - A oonoeasão referida neste artigo 	não 
gera direito adquirido e Dará revogada de oficio Sempre que se 	apure 

que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condiçOescu 

não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos necossárlos a sua obten 

ção, sem prejuízo da aplioação doa penalidades cabíveis noa canos de 

dolo ou simulação do beneficiário. 

Art. 1322 - O direito da fazenda *abdica constituir o cré 

dito tributário decai após 5(cinoo) anos. contados: 

I - Da data mu que tenha sido notificado do sujeito panai 

vo qualquer medida refratória indispensável ao lançamento. 

II - Do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o 
lançamento deveria ter sido efetuado. 

III - Da data em que se torne definitiva a decisão que hau 

ver anulada, por vicio formal, o lançaaento anteriormente efetuado. 

§ 12 - Excetuado o caso do item III deste artigo, o 	prazo 

de decadância não admite interrupção au suspensão. 

§ 22 - Ocorrendo a docadância, aplicam-se az normas do Art. 

134 no tocante à apuração do reaponsabilidade e à caracterização do falta 

Art. 133 2  - A ação para cobrança do crédito tributário pres 

crave mn cinco anos contados da data de sua conatituição definitiva. 

19 - A prescrição oe interrompo: 

a) Pela citação pessoal feita ao devodor; 

b) Pelo projeto judioial; 

o) Por qualquer ato judicial que oonatitua am mora o devedor 

d) Por qualquer ato inequívoco, ainda que extra-judicial, 

importe am reconhecimento do débito pelo devedor. 

§ a - A preacrição ee suspende: 

a) Durante o prazo de concessão da moratória até sua revoga 

çào, aa caso de dolo ou simulação do beneficiário au de terceiro 	par 
aquele; 

b) Durante 'o prazo da conoeseão da remissão ate sua revoga 

ção, em caso de dolo ma similação do beneficiário ou de terceiro 	por 
aquele; 

o) A pu,cir da inscrição de débito em divida ativa, par 280 

(canto e oitonta) dias, ou até a distribuição da execução fiscal ao 

ocorrer antes de findo aquele prazo. 

Art. 1342  - Ocorrendo a preacrição abrir-se-á 	inquérito 

administrativo para aparar as responsabiaadadea na forma da Iel. 

PARÁGRAFO dNICO - A autoridade municipal, a qualquer que 

seja, seu ouso ou função e independenterante do vinculo 	ealcreastIolo , „a-a_ 	 .  
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. 	_ 
ou tunoional, responderá civil, oriminal e administratiammente pela pree 

crição de débitos tributários sob oua responaabilidada,.camprindo-lhe in 

denizar o município do valor dos debitas prescritos: 

Art. 1352 - Ao importâncias relativas ao montante do cré 

dito tributário depooitadaa na repartição fiscal au consignadas judicial 

mente para efeito de diseuosão, serão após decisão irrecorríval,no total. 

ou em parte, restituídas de ofício ao impugnante ou convertidas um ren 

da a favor do Município: 

Art. 1362 - Extingue o credito tribntário a decisão admd, 

nistrativa ou judicial que exproosamente, am conjunto ou isoladamente: 

I - Declare a irregularídadarde sua constituição; 

nioipal direta ou indireta,. bem como gozarem de quaisquer benetíciosfia 

cais. 

Art. 142i - Independentemente doi limiteo eatabelecidos 

nesta Ie4 reinoidância am infração da mesma natureza unir-se- 

dobro, ei"; a oada nova reinciÚncia„ aplicar-se-á essa pena acrescida 

de 205 (vinte por cento). 

	

Art. 143 2  - O contribuinte au reoponoável poderá 	apre 
sentar denúncia espontânea de infração, ficando excluída a reactiva 

penalidado, desde de que a falta seja corrigida imediatamente, ou, se 

for o case, efetuando o pasamento do tributo devido, atualizado e com 

acréscimos leaaio cabíveis ou depositada a importância estimada peia 

autoridade administrativa quando o montanto do tributo dependa de 
apuração. 

I/ - Reconheça a inoxistenala da obrigação que lhe deu 

origem; 	 § 12 - Não oonsiderada capontânea a denúncia aprecentada 

apés o início do qualquer ocedimento adminintrativo ou medida 	de _ 
III - Exonere D sujeito pasoivo do cumprimento da 	abri 	fiscalização relacionados cem a infração. 	. gação; 

§ 22 - A apreoentação de documentoo obrisatérios à adni IV - Declare a imccmpotânciado sujeito ativo pnra ezi 	 - 
giz o cumprimento da obrigação. 	 nistração não importa em denúncia espontânea, para 'fine O..o 	disposto _ 

§ 12 - Extinguem o credito tributário: 

a) A decisão administrativa irroform4vel,asoim entendida 

a definitiva na 6rbita aaminiutrativa que não maio possa cor 	objeto 
de ação anulateria; 

b) A decisão judicial passada an julgado. 

§ 22 - Enquanto não tornada definitiva a decisão ftdmi 

nistrativa ou passada am julgado a decisão judicial, continuará o eu 

jeito passivo obrigado nos ternos da legislação tributária, ressalvadas 

as hipeteses de suspentâo da exigibilidade do crédito previsto no 

Art. 115, 

Art. 1372 - A exclusão do credito tributaria não dispensa 

o cumprimanto doe obrigaçOoa aceeaériaa depondenteo da obrigação princi 

pai ou dela consequente. 

Art. 1382 - A inonção, quando concedida em função 	do 

preenchimento de deterninadao condições ou cumprimento de rceuieitos, 

dependerá do reconhecimentO anual pelo oxecutivo, antes daa aeadrações 
de cada exercício, mediante requerimento do interessado cm que prava 
enquadrar-se nas situaçoes exigidas pela Lei ooncedente. 

PARAGEM° NI0 - .Quando deixaram do ser 'cumpridas ao 

enigâncias doterminadme na Lei do ioenção condicionada a prazo ou a 

qaaisquor outros enoareoo, a autoridade adminiotrutiva, fundaaental 

morte, cancelará o despacho que reconheceu o benefício. 

Art. 139 2  - A aniotia, quando não concedida cm caráter gé 

mal, S efetivada, ca coda OW0 por deapaehu do executiva am requerimen 

to no qual o interessado faça prava do preenchimento das condições* e 

do cumprimento dos requisitos previstce em .Lei' para nua conceanao. 

PARAGRA.70 TJNICO O denracho referido neGte artigo não 

aera direito adquirido e será revogado do ofício sempre que o banana& 

aao não satisfazer as condiçõeo ou não cumpria ou deixou de cumprir os 

requisitos para conceceão do favor, cobrando-ao o crédito acreacido do 

juros demora. 

Art. 1.102 - A conca:João da anistia implica em perdão da 

infração, nSo conetituido esta, antecedente para efeito de impoSição 

ou graduação das penalidades por outras infrações de qualquer naturear 

a ela aubsequentee cametidas pelo sujeito passivo beneficiado por 

anistia anterior. 

SEÇÃO V 

INFRAÇOES  E P.ISIALIDPJ)ES 

Art. 1412 - Os contribuintes que se encontrarem em débi 

to para cem a fazenda municipal nrlo poderão dela receber quantias ou 

credites de qualquer natureza riais participar de licitação públicas ou 

administrativas para fornecimento de materiais e equipamentos, ou real. 

zaga° de obras o prestaçUo de serviços aos órgaot da administração mu  

neste artigo. 

Art. 1442 - Serão puniden: 

I - Com muita de 10 a 20 unadadeo fiscais do município 

quaisquer pessoas, independentemente do cargos, ofício ou função, NI 

nisterio, atividade ou profiesão, que embaraçarem, elidirem ou dificul 

tarem a ação da fazenda municipal; 

II - Com multa de 15 a 30 unidades fiscais do município 

quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que infrigam disponi -ti:vos da 
leaislação tributária do município, pura os quais no tenham sido 

especiticadno as penalidades préprias. 

TÍTULO II 

DO PROCEDIUENTO  FISCAL  TRIBUTÁRIO  

CAPÍTUID I 

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 

SEÇÃO I 

Art. 1452 - Ao contribuinte ou responsávei asoegurado o 

direito do efetuar consulta nobre interpretaão e aplicação de icei° 

laço tributária desde que feita antee de açao fiscal e em obediância 

?Ia aqui ootabaincidna. 

Art. 1462 - A consulta será dirigida ao titular da fazenda 

municipal com apresentação clara e precisa do caso concreto e 	de 

todos os eleuentos indispensáveis ao entendimento da aituação 	de 

fato, Indicados os dlopositivoa legaia a instruídas, se necessário,. 

cela documentoa. 

Art. 1472 - Nenhum procedimanLo fiacal será presavido contra 

o sujeito passivo, em relação h cripecie, durante a tramitação 	da 
conaulta. 

PARAGRAPO ONICO : Os efeitos rrevinatoa neste artigo não se 

produzir o em relação ao consultas mormente protelatérian, assim 

atendidas as que vertiam sobro diapoditivoe claros da legislação tri 

butária ou sobro tese do direito já resolvida por decisão administra 

tiva judicial, definitiva ou paceiva eia julgado. 

Art. 1482 - A resposta à consulta será respeitada pela admi 

nistração, salvo se basear em elementos inexatos fornaeidae pelo 

contribuinte. 

Art. 1492 - Na hipétese de mudança de orientação fiscal, a 

nova orientação atingirá todos OS casos, ressalvado çadireito_daqueles 

que anteriormente procederam de acordo com a orientação vigente até a 
data da modificação. 

• PARIGRAPO ÜNICO: Enquanto o oontribuinte, protegido pOr 

consulta, não for *notificado de qualeuer alteração posterior no entoa 

dtmento da autoridade administrativa sobre o mesmo aosunto, ficará 

;amparado em seu procedimento pelos termos da reopoota a ema cOnaulta. 
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Arta 1502 - A formulação da consulta não terá efeito sua 

pensivo da cobrança de tributos e respectivas atualizações e penall 
dados. 

PARÁGRAFO IJNICO : O consulento poderá evitar a exonera 

ção do débito por multa, juros de mora e correção monetária efetuando 

O oou pagamento ou právio dep6sito administrativo das importanclas 

que se indevidas, eerão restituidas dentro do prazo de 30 (trinta)dias 
contados da notificação do connulente. 

Art. 1512 - A autoridade administrativa dará reopoota I 

consulta no prazo de 60 (sessenta dias). 

PARÁGRAFO ÚNICO Do derpncho proferido em processo de 

consulta caberá podido do reconsideração , no prazo de 10(doz) dias 

contados do uua notificaçao desde que fundamentado em novas alegações. 

SEÇÃO II 

FISCALIZAÇÃO  

Art. 1522 - Compete à adminintraçâo fazandéria municipal, 
pelos Orgãos especializados, a fiscadização do cumprimento das normaa 
da legiolaçâo tributária. 

§ 12 - Iniciada a fiscalização ao contribuinte, terão os 

naontes fazendários o prazo de 30 (trinta) dias para conçlui-la, calvo 
voado esteja ole submetida a regime eopecial de fincalização. , oo 

ae - Havendo junto motivo, o prazo referido no parásra 
fo anterior poderá ser prorrogado, mediante despacho do titular 	da 
fozonda mranici pai pelo periodo por este fixado. 

Art. 1532 - A fiscalizaoão será exercida sobre toara as 
poosoas sujeitas a cumprimento do obriaações tributárias, incluoive a 
quelaa imunes ou isentai. 

Art. 1542 - A autoridado administrativa terá anpla facul 
dado do fiscalização, podendo enpecifiaomente: 

I - Exigir do sujeito paaoivo a oxibição de livros comer 
ciais e fiscais e documento am geral, bem como oolacitar neu ecmpare 
cimento à repartição competente para prestar informaçõon ou dec1ar4eo; 

Art. 1582 a Independentemente' ao disPosto na legislação 

crimirool, é vedada a divulgação, para quaisquer fino, por parte de 
propostos da fazenda municipal, de qualquer informação obtida em ra 

aão de oficio sobre a situação ecônomica-finanoeira e nobre . a matara 

za e estado de najdoe aa atividades doa ressoas sujeitas a fiscall 

zação. 

§ 12 - Excetuem-se do disposto neste artigo unícamenteas 

requisições da autoridade judiciária a os casos de prestação má 

tua de aseistencia para fiscalização do tributos e permuta de infor 

mações entre os diversos órgão° do municie:ao o entre este o a união, 

estados e outros municiados':' 

§ 22 - A divulgação das informações obtidas em exame de 

contas e documento constitui falta grave sujeita à penalidade de 

legislação pertinente, com prazo de validade de Ç0(sessenta) dias. 

Art. 1592 - Au autoridades da admdnastração fiscal 	do 

município, ntravás do Prefeito, poderão requisitar auxílio de força 

pública federal, estadual ou municipal, 'quando vitimas de atbaraçosou 

deoaonto no exercício den funções de sons agentes, ou quando indiopen 

sáveis a efetivação de medidas previstas na legislação tributária. 

SEOW III 

CERTIMES 

Art. 1602 - A pedido do Contribuinte, as não haw,ndo dé 
bito, será fornecida certidão negativa de tributos municivaia, nos ter 
moo do requerido. 

Art. 1612 - A certidão será fornecida dentro do 10 (dez) 
dias a contar da data do entrada do requerimento na repartição, 	sob 
pena de responsabilidade funcional. 

Art. 1622 - Torci os momos efeitos da certidão negativa 
a que ressaltar a existencia de créditos: 

I - Não vencidos; 

II - Em cursas de cobrança executiva com efetivação 	de 

II - Apresentar livros o documentos fiseeda, nas 	condi 
	pen»ora; 

çõeo e formas definidas nota lei; 	 - Cuja exigibilidade eatejeasuspenoa. 

III - Fazer inspeções, vistorias, levantamarton e avalia 
çô'es nos locai e estabelecimentos onde aaorçem atividados pasoiveis 
do tributações ou nos bens que conntianam matéria tributrtvel. 

Art. 1552 - A escrita fincai_ ou mercantil, com omino de 
foinalidados legais ou intuito de falario fiscal, corá deoclasoifieadae 
facultado à administração o arbitrameneo do n diveroos valoren. 

Art. 1562 - O exame de livros, arquivos, docamentoo, 	Pa 
péis e efeitos °marciais e demais diliaralcian de fincalizagão,poderão 
ser repetido°, em relação a um momo fato ou período de teapo,enquanto 
no extinto c direito de procoder ao lançoraento do tributo ou da pena 
lidada, ainda lançados e pagos. 

Art. 157 2  - Mediante intimação escrita, cão obrigados 	a 
prastar à autoridade administrativa todas uo informaçEes de que dispo 
nb=, com relação aos bana, negácion ou atividades de terceiros: 

1 - Os tabolilios, onerivõen o danais orxventuárion 	do 
'oficiou; 

II - Os bancos, caixas econõmican e demais instituições 
financeiras; 

III - Ao ampreeaa de adminiotraoão de bano; 

IV - Os corretores, leiloeiros e despachantes oficieis; 

V - Ou inventnriantes; 

VI - Os sindicos, cuairsion&rios e liquidatárioa; 

VII - Quaisquer autran ontidadoo ma pessoas que em razão 
de seu cargo, oficio, função ministério, atividade aa profioaão date 

:alma em sou poder, a qualquer titulo e de qualquer forna,informações 

necessárias ao fisco. 

PARÁGRAFO talco — A obrigação previata neste artigo aia 
abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o 

informante coteja legalmente obrigado a guardar acarado. 

Art. 1632 - A certidão neaativa fornecida não exclui 	o 
direito da fazenda municipal exigir, a qualqaer tempo, os débitos que 
venham ser apurados. 

Art. 164 2  - O Município não celebrará contrato, 	aóeita 

rá proposta em concorrencia pública, concederá licença para construção CIA 

reforma e habito-se nem aprovar& planta do loteamento sem que o interes 

saio faça prova, por certidão negativa, da quitação de todos os tribu 

too devidos ci fazenda municipal, relativos ao objeto em quentão. 

art. 1552 - A certidão np,-,ativa expedida coa dolo ou frau 
de, que contenha erro contra a fazenda municipal, responsabiliza . pes 
soalmente o funciongirie que a expedir poio pwomanto do crédito tributar: 
rio e juros do mora acrescidos. 

PARSGRAk•O atlICO - o diopouto neste artigo não exclui 	a 

responsabilidade civil criminal e administrativa que couber e é extenzi 

vo a quantos colaborarem par ação ou oaiscao, no erro contra a fazenda 

municipal. 

SEÇÃO IV 

DfVIDA ATIVA TRIDUTÁPIA 

Art. 1662- As impo-ta/leias rolativan a tributos e imus acrje 

cimoo, bem como a qualquer outros débitoa tributários lançados nas no 
recolhidea, constituem divida ativa a partir da data de sua inscrição 

regalar. 

PARÁGRAFO 'CIO° - A fluí:inala de juros de mora não exclui, 

para os efoiton deste artigo, a liquidez do crádito. 

Art. 1672 - . A fazenda municipal inocraverá em divida ativa, 
rnrtir do primeiro dia útil do exercício nnauinto ao lençamento dos 

débitos tributários, on contribuintes inadimplentea coa as obrigaçUe. 

§ 12 - Sobro os daitos inscritos em divida ativa incidi 
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d) Az diligenniae que o sujeito par-relvo pretenda 	que 

sejam efetuadas, desde qué juatificadas ouras razões; 

e) O objeto visado. 

Art. 1742 - . O impugnador eerá notificado do despacho no 

próprio prooesso mediante assinatura ou por via postal registrada ou. •_ 
ainda por edital quando se encontrar em local incerto ou não sabido. 

Art. 175 2 - Na hipótese de 41pagnação ser julgada im 

procedente, os tributos e penalidades impugnados serão analisados mo 

netarianonte e acrescidos de malta e' juros de mera, a partir da data 

doe reapectivos vencimentos, quando cabíveis. . 

§ 12 - O oujetto passivo poderá evitar acplicação 	dos 
acréscimos na forna deste artigo, doado que efetue o previ° depósito 

adminiabrativo, na tesouraria do Município, de quantia total exi 
gida. 

5 2Q - Julgada improcedente a impaanação, o sujeito. paa 

eivo arcará caia as cantas proceseuais que houver. 

Art. 1762 - Julgada procedante, a impugnação, serão res 

tituldas ao oujeito paaaivo, dentro do prazo do 30 (trinta) dias con 

tolos ou decisão, as importâncias acaso depositadas, atualizadas— mo 

netariancnte a partir da data am que foi efetuado o dep63ito. 

SEÇXO II 

AUTO DE INFRAÇÃO 

Art. 1779 - Ao aços ou owisZion que contrariam o 'diapoo 

to na legialação tributária serão, atravéo de fiscalização, objetode 

autuação com o fim de determinar o renponsável pela infração varifid 

da, e dano causada ao Manicipio e seu reepectivo velar, aplicar ao 

infrator a pena correspondente e proceder-as, quando for o caco, no 

sentido de obter o rensarcimento do'referido dano. 

Art. 1782 - O auto de infração oerá lavrado por autorida 

)de administrativa competente e conterá: 

I - O local, a data e a hora da lavratara; 

II a. O nome, o endereço do infrator e de MI estabeleci 

mento, com a respectiva inaorlçao, qUando houver; 

III - A descrição clara e precisa do fato que constitui. 'a. 

infração e, se neceasário, as circunstâncian Pertinentes; 

IV - A citação expressa do dispositivo legal infringido 

e do que define a infração e canina a apectiva penalidade; 

V - A reforancia do documento qua serviram do base à 

lavratura ao auto; 

VI - A intimação para apresentação de defesa ou 	Paga 
manto do tributo, dentro de 20 (vinte) dias, bem como o cálculo com 

as aerescimos legais, penalidades a/ou atualização; • 

VII - A seinatura do agente autuante e a indicaçio 	de 

seu cargo ou função; 

VIII - A assinatura do autuado uu infrator ou a menção da 

circunatância de que não pode ou se recusou a assinar. 

§ 12 - As incorreçEce ou aniesUo verificadas no ato de 

infração nao oonstituennotivo de ulidado do procoaao, acode que 

do meamo constem de elementos mandante° para determanar a infra 

ção e o infrator. 

§ 22 - Havendo rmformulação ou alteração do auto 	de 

infração, eerá devolvido ao contribuinte autuado o prazo de defesa. 

§ 3 2  - A assinatura do.  autuado poderá ser aposta no 

auae, oimpdesnente ou sob protesto, o, em nenhuma hipótese, implica 

rá em confiteão da falta erguida, nem sua recusa agravará a infra 

çao ou anulação do auto. 

Art. 179 2  - Apõe( a lavratura do auto, o autuante insere 

verá, am livro fiscal do contribuinte, ao existente, term .() no qual 

deverá constar' relato dos fatos, da infração verificada, e mençãoen 
pecifloada dos documentos apreendidos, de modo a possibilitar a 

reconstituição do processo.: 

irão correção monetária, multa e juros, amontar da data do vencimento 

do 	os. 

§ 22 - no oaeo de débitos com pagamento parcelado, conside 

•rar-se-á data de vencimento, para efeito de inncrição, aquela da primei 

ra pardala.não paga. 

§ aa - Os detritos atira() cobrados amigavenmente antes 	da 

sua ezeouçi.i.041 

Art. 1682 - O tardia) de inneriçâo em divida ativa, autenti 

eado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: 

I - O nano do devedor, doei co-responoevela e, ocmpre que 

conhecido, o domicilio ou resideneia de um e de autroe; 
II - O valor originário de divida, bem como o termo iniCial 

e a forma de calcular os juros de mora c demaio encargo previstos em 

III - A origem, a natureza e o fandamento leaal da divida; 

rv - A indicação de estar a divida sujeita a atualização mo 

notária, bem como o respeotivm fundamento legal e o termo inicial para 

o cálculo; 

V - A data e o minero da inscrição 11,4 livro de dívida ati 

va ; 

VI - Sendo o caso, o nilmero do processo administrativo aa 

do ato de infração, se neles estiver arado o valor da dívida. 

§ 12 - A certidão contará, alem dos requisites dente arti 

go, a indicação do livro e da folha desinaarição. 

§ 22 - O termo do inacria e certidão do dívida 	ativa 

poderão oer preparados e numeradoe par processo manual, mecônio° aa 

eletrônico. 

Art. 1692 - A amlooão de •ualaquer doo requisitos previa 

tos no artigo anterior ou erros a eles rolativás são causas de nulida 

de da inscrição. o do processo do cobrança dela decorrente, mas a iludi 

dada poderá ser :sanada atá a decioão judicial de primeira instânciape 

:diante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, 

: acusado ou intereasado o prazo para defoaa, que somente poderá versar 

soare a aarte modificada. 

Art. 1702 - b debito inscrito em dívida ativa, a credito 
do erga° fazondário e respeitado o diaaosto no art. 122 poderá ser 

parcelado em até 10 (dez), paaanentoo mennaio e SUceaeivOo. 

§ 12 - O parcelamento Á ferel concedido nodaantc roquari 

mento Co interessado, o que implicará no reconbacimento da dívida. 

§ 22 - O não paguaento de qualquer das prantaa3es na data 

fixada no acordo, importará no vencimenao antecipado doa demais o na 

imediata cobrança do oródíto, ficando proibida sua renovação ou novo 

parcelamento para o mesmo débito. 

Art. 1712 - Não serão inaoriaos en dívida ativa os débi 

tos constituídos antes da vage:leia desta Lei, cujos valores atualiza 

dos sejaa inferiores a 01 (iama) unidade diecal. 

Art. 172a - No cálculo ao debito inscrito an dívida ati 

va serão desprezadas as fraçSes de ate Nora 0,99 (Noventa e nave canta 

voS). 

cArlTurn II 

DO PROCESSO PISCAL TRIBUTÁRIO 

sEqk I 

IMPUGNAÇXO  

Art. 1732 - A impugnação terá efeito suspensivo e instou 

, ração a faze contraditória do procedimento. 

PARÁGRAFO IJNICO - A itraaanaçâo de lançamento mencionará: 

a)A autoridade julgadora a quem ó dirigida; 

b) A qualificação do interessado o o endereço para inti 

Imação; 

c) Os motivos de fato e do direito an que se fundamentaal 
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Art. 1809 - Lavrado o auto, terão ou autuantes o prazo obri 

gatbrio e improrrogável de 48 (quarenta e?^”o) horaa para antragar oó 

pia de mesmo ao órgão arrecadador.' 

PARIGRAY0 NI00 A inírigãnoia do dieposto neste artigo eu 

jeitará o funoion4rio ás penalidade° do item I do Art. 147: 

Art. 1812 Conformando-se o autuado oom o auto de infração 

e desde que efetue o pagezento das importâncias exigidas dentro do pra 

zo de 20 (vinte) dias contados da respectiva lavratura, o valer das 

multas, exceto a morat6ria, será reduzido ãe 50% (cincoenta por cento). 

Art. 1822 - Nenhum auto de infração será arquivado nau can 

colado a multa fiscal sem prévio despacho da autoridade administrativa. 

SEÇÃO III 

TERMO DE APREENSÃO  

Art. 1832 - Poderão ser apreendidos bens méreeis, :inclusive 

mercadorias; existentes am poder do contribuinte ou de terceiros, dee 

de que oonstituem prova de infração da legislação tributária: 

PARÁGRAFO IC0: A apreeneão podo comareender livros ou 

documentos quando constituam arava de fraude, simulação, a4u1teraçã4 

ou falsificação. 

Art. 1842 - A apreensão corá objeto de lavratura de termo 

préprio, devidamente fundamentado, contendo a descrição doe bens aa 

documentos apreendidos, oom indicação do lugar onde ficarem deposita 

dos, e o nome do depositário, se for o caso, alem doe demais elemen 

tos indispensáveis à identificação do contribuinte e descrição clara 

e preciea do fato e a indicação das disposiçOes legais. 

Art. 1852 - A reotituição dos documentos e bens apreendi 

dos será feita mediante recibo e contra-dep6aito das quantiaa exigi 
gidass se for o caso. 

Art. 1862 - Os documentos apreendidos poderão,a requertaan 

to do autuado, ser-lhe devolvido, ficando no processo cOpia do intei 

ro teor da parte que deva fazer prava, caso o originei não seja in 

dispensável a ente fim. 

Art. 1872 - Lavrado o auto do infração ou o termo de apre 

ensão, por esses meamos dooumentos será o sujeito passivo intimado a 

recolher o débito, cauprir o que lhe for determinado ou apresentar de 

fooa. 

SEÇÃO iv 

DEFESA  

Art. 1882 - O oujoito paseieo poderá contestar a exigencit 

fiscal, independentemente do prévio depésito, dentro do prazo de 

20 (vinte) dias oontados da intimação do auto de infração ou termo 

de apreensão, mediante defesa por escrito, alegando toda a matéria 

que entender útil o juntando os documentos comerobatórios das razães 

anresentadao. 

Art. 1592 - O sujeito passivo poderá, conformando-se com 

partes dos termos da autuação, recolher os valores relativo a essa 

parte ou cumprir o que for determinado pela autoridade fiscal, com 

testando o restante. 

Art. 190 2  - A defesa será dirigida ao titular da 	faaanda 

municipal, constará do petição datada e assinada pelo sujeito panai 

vo ou seu representante e deverá ser acampanhada de todos os elemen 

tos que lhe servirem de base. 

Art. 1912 - Anexada a defesa, serão processo encaminhado ao 

funcionário autuante ou seu substituto para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, prorrogáveis a critério do titular da fazenda municipal., se 
manifeste sobre as razSee oferecidas. 

Art. 1922 - Na hipótese de auto de infração, confortando-se o 

autuante com o despacho da autoridade administrativa e desde que 

efetue o pagamento daa importânoias exigidas dentro do srazo para 

intarposição de recursos,' o valor das multas será reduzido em 25%(sin 

te e cinco por sento) e o procedimento tributário -arquivado: 

Art. 1932 - Apliosm-se h defesa, no que couber, as normas re 
latiams 1 inpugnaç&o: 

SEÇÃO V 

DILIGÊNCIAS 

	

Art. 194 2  - A autoridade administrativa determinará; 	de 

ofício ou a requerimento do sujeito passivo, em qualquer inotância': 

a realização de perícias e outras diligencias, quando as enterder ne 

cessárias, fixando-lhes prazo e indefirirá as que considerar pres 

cindívein, impraticáveis aa protela -terias. 

PARÁGRAFO ÚNICO : A autoridade administrativa determinará 

o agente da fazenda municipal e/au perito devidamente qualificado pa 

ra a a. realização das diliganoiaa. 

Art. 1952 - O oujeito 'alusivo poderá participar das dili  

pessoalnento ou atreves de seu =oposto ou representante le 

gol, e as alegaçães que fizer serão juntadas ao processo para serem 

apreciados no julgamento. 

Art. 1962 - As diligencias eerão realizadas no prazo máxi 

mo de 10 (trinta) dias prorrogáveis a critério da autoridade adminis 

trativa e suspenderão o curso dos demaie prazos processuais: 

SEÇÃO VI 

PRWEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

Art. 1972 - As impagnaçOes a lançamentos e as defesas de 

autos de infração e do termos de apreensão serão decididas, em primei 

ra instância administrativa, pelo titular da fazenda municipal.. 

PARÁGRAFO úNICO : A autoridade julgadora terá o prazo de 

60 (sessenta) dias para proferir msa decieão, contados da data do re 

cobimento da impugnação ou defesa. 

Art. 1982 - Considera-se iniciado o procedimento fixal-ad 

miniotrativo: 

I - Com a tapaanação, pelo sujeito passivo, de lançamen 

to ou ato administrativo dele decorrente; 

II - Com a lavratura do termo de início de fiscalização ou 

Intimação escrita para apresentar livros comerciais ou fiscais e 

outros documentos de interesse para a fazenda municipal; 

III - Com a lav:atura do alto de infração; 

	

IV - Com a lavratura do termo de apreensão de livros 	aa 

de outros documentos fieceis; 

V - Com qualquer ato escrito de agente do fisco, que ca 

racteriza o início do arocedimento para apuração de infração fiscal, 

de oonhocimento prévio do fiscalizado. 

Art. 199 2  - Findo o prazo para produção de provas ou pe 

rante o direito de apresentar a defesa, a autoridade julgadora profed 

rá decisão no prazo de 20(vinte) dias. 

PARÁGRAFO tNIO0 Se não considerar possuidora de todas a3 

infonnaçOes necessárias a sua decisão, a autoridade admiMistradara ro 
derá converter o proceoao em denúncia e determinar a produção de 

nevas provas. 

Art. 2002 - Não sendo proferida decisão no prazo legal, 

nau convertido o julgamento era deligencia, poderá a parte interpor 

recurso voluntário, como se fora julgado procedente o auto de infração 

ou improcedente a impugnação contra o lançamento, cessando, com a 

interposição do recurso, a jurisdição da autoridade de primeira instk 

eia. 

SEÇÃO VII 

Art. 2012 - Das deoisãos de primeira inatância caberá re 

cursos para a inatância adminietrativa superior: 

I - Voluntário quando requerido polo sujeito passivo no pra 

zo de 20(vinte) dias a cantar da notificação do despacho queado a ,- ele 

contrárias no todo ou en parte; 

II - De ofício, a ser obrigatoriamente interposto pela auto 

ridade julgadora a imediatamente no pr6prio despacho, quando contrariar 
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a) localizado na zona ooneroial urbana ,...olasae 	• 	 0,6% ^ 11 -  

t) Localizado na zona residencial urbana - classe 	  0,4% 

'MEU II 

TABELA PARA 00BANÇA LO manem SOBRE SPRYJÇON DE (UALWER NATUREZA  

ATIVIDADE CONSTANTE DL LISTA rEF, 	BASE . 1MPOST FIXO 	SERV7.ÇO 

	

SEUVry'OS 	. 	DM 	
1 
ANUAlwprl 1J4M 	0 

10  .. 
{ 	 , 	- 	'....'7'  ,_f _______ , 

Trabalho pessoal do Prein- 

	

onal aittôoomo cU 	nívol 
universitário. 

Trabalho.oesooal do Profis-
sional au-tôwmo de nível rA. 
álo. 

III- Proprietário, oondutor ngc assala-
riado, locador ou possuidor de vai 

- calo do transporte nrbanot 

a) CaminGo obaaacidade ató 15tcn., 
OnminUio haoculan1o, Solbw oo 

dutido3o. 

b) Pick-up, oamíoneta, automóvel de 
aluwaol, p/ unia. 

.0) Voloulos c/capaeidade• acima de 
15 ton., p/Unidade. 

lT - Traballn posaonl dos demais profie 
sicnais autônomos... 

- Atividade constantes nos itens 32, 
34. 

VI - Diversôes Púb1ica:3 .  

V=I- Atividades cocai:anta:3 noa Itens 97 
O 98. 

VI11- ALIvidadeo ootiolail1o3 com domai° 
ihom 

,2113MS. 3 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DS  SWV,1^0 DE COLERA•DE LIXO  

LSO 	 AL.:ANOTAS S/U11 % 

1-1-Ijs;encia 50  

Comercio 	 150 

Serviço 

IndSetria 	 250 

OnLros 	 50 

illtistLA 4  

TABELA PARA 00DRAN;IA DA TAXA DE LICENÇA BRAMA A IJWA'1l7AÇÃO vmmunwo DE 

EZTADISL11:1111/120 DE ATIVIDADES ECCNOAICAS. 

AT IV IDAPJS 	 EM UPM FURJO 

1. 	I 1,DiSTR1A  

1.1- 	rativa tünc-zal 

- a g, 30 emplwndos 10 
- a ixs co ouipm e,1.1,,,, 15 
- al,5 150 owpregados o ,  .-, 
- aahua do 150 omprw:ados 35 

1.2- ExUrativa Wretal  

- alj 20 omp.,..ognána 10 
- ol.:.ç 60 cmorst.lade 1.5 
...- at4 120 empregados 25 
- acima de 120 empregados 

1 
35 

1.3- De transfermaçâo (Produtos ali 
menti.E.Cos e farmaceu 

Licor, outras indis!rian 	du 
trzuwfarmaeão .). 

- ató 20 empregados • 10 
- ató 50 omprogndoo 15 
- até 100 empregados 20 
- acima de 'CO empregados 35 

1.1 - RI Cons laaiço Civil  on 0o ral 

- nA; 20 emprocadJs 10 
- a! ,:.: 50 empregados lj 
- a I35 NO empro i.raa,a1 20 
- aciim...-  da 100 empregados 35 

2. 0O1IERC10 

2.1- Bar 

- até 05 meias 5 
- a té 10 mesas 5 
- a.tó 20 mesas 5 
- acima de 20 mesas 10 
- Bar e bilbarito 10 

2.2- Bar e Mercoaria  10 

2.3- Dar e Restaurante 15 
2.3.1, Bar e Danoeteria 20 

2.4- Bar e Sorveteria 	. 10 

2.4.1- Bar o Lanchonete 10 

uo todo oU Ca parte, ao Munio£xdo',1  desde que a importinoia em litígio ex 

coda; a 5 feizoo) vezes o .vOlor da unidade kisoal do blunicípio. 

V.12  - o rem/roo terá efeito stOpennivo. 

• k 

	

	22 - &quanta no interpoato o recurso de odeio, e, deddeão 
produsirê, efeito. 

Art.. 2022 - A decisão, na inatilnala administrativa auPerior, 

ser& proferida no prazo ruktio de 90 Oaarentái'diara, contados da data 

do processo, olloando-ea para a notificaOão do despacho as modalidadea 

previstas para a primeira Instancia. • 

PARÁGRAFO NI00 i Decorrido o prazo definido neste artigo asam 

que tenha sido proferiaa a decisão, ao serão computados Juros e atuall 

zação monetária a partir deasa data. 

Art. 2032 A. aegunda inst'áncia administrattva será represen 

tada pelo Prefeito Múnicipal. 

Art. 2042 - 0 recureo voluntário poderá aer impetrado indepen 

dentemente de arreeentação da garantia do ineVánoia. 

DISPOSIOFS ZflAIB  
• 

Art. 205 Sâo definitivas as decisôes -  de qualquer instância, 

uma vez esgotado o prazo para interposiçâo de recursos, salvo se sujeitas a recur 

• só ele ofício. 

	

kL. .206 - ?ião seW, tomada qualquer medida contra o 	contri 

buinte:que tenha agido ou pago tributo do acordo com deoisgo administrativa ou judi 

cial tranoiteda em •alige,do, mesmo que pocLeiormente modificada. 

Art. 207 - Todos os atos 'relativos a matéria fiscal . sargo 

praticados, dentro dós prazos fixados na legislaçâc trittu:ária. 

§ 	- Cs prazos ser& contínuo, exuluído no seu cômputo o 

dia do início e incluído o do vencimento. 

§ 2 0  - Co prazos somente se iniciam ou vencem em dia de expe 

diento no=a1, na Prafeitura ou estabelecimento de crédito, prorrogando-se se neces 

sário, até o primeiro dia útil seguinte. 

Art. 208 - 0 Município oobrará proçca, inoLlLuídoe Dor Decre 

to do EXecutivc, pela preszaçâo de serviço: 

T 	EXpediante; 

II - Cemit'Orios; 

III- Diversos. 

Art. 209 - Fica instituída &Unidade Fiecal do Município pa 

ra cálculo das taxas no valor de CR$ 2.000,00 (rota mil cruzeiros). 

PARÁGRAFO CNICO: Á Unida•. Fiscal do Município eerá atuali - 
7.nAr  mensalmente, com base na evolução da taxa de inflaçgo doterminada pelo Gaver 

no Fodoral, 

Art. 210 - Fica o Poder Exeoutivo autorizado a oelobrar can 

v&lio com npresa conoessionária do energia alétrioa para a oolvança da taxa da 

serviços .3,nib1iooe, no que oonoorne ao eerviÁ do auminaçâ'o pública., bem como ins 

Lituiçôss bancárias, viaando a arrceadapgo do ributos 

Art. 211 Ebta Lei será regulamentada, nc que couber, por 

Decrato do Executivo Municipal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 212 - Ficam revogadae as difmosiçôes encontradas nas 

Leis u 0s 04/89-PEZ (IVVC), 014/89-PMS (IPPU) e Lei 019/89-P11S, 

Art. 213 - ta Lei entrar em Vigor em 01 de janeiro 	de 

1992, revogadas ao d:iaposiçôeo em contrário. 

TABELA 1 

'2A3ELA PARA COBUNCA 112 DTOS'it Plim3...A:,E TlaiRITORL11 'URBANO  

PianIAL  URBANO 

I ••• J.N.R5VX., IIMPNII.10  

1.1- 	  

1.1.1- Eiificaçâ'o em madeira 	  0,6% 
1.1.2- Elificargo rm alv^nerta 	  0,6% 

1,2- Residencial Próprio  

Ni:eicayo om 	NA 	m2 	  

1.2.2- Elificaoao cm ma sdoira acím:• ao il m2 	  0140, 

Mlifieno em alc000ria a ,, V.J 	  0,3% 

1.2.4- Ediisicação em alvenaria ac:_ma. de 31 m2 	 a 0,4; ,  

11- nióVa Xo ED.:FICADO OU -btJAS EIDIFICAOIS ESTEIN2 ER RUIRÁS, TEM SIDO DEMO.. 

	

NPM 	15 

	

UTM 	10 

NPM 

05 

04 

06 

	

UNM 	04 

PRÇ. DO 
MERVIÇO 	 5 

5 

i 	 5 

	

II 
	

5 
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2.5- Mercearia 

2.6- Mini-Box 
2.7- Restaurante ou Churrascaria 
2.8- Lanohonete 
2.9- Botequim 
2.10L.Penego 

2.10.1- Botequim e Bilharito 

,2.11-Quitanda/Bailloa 

2.12- Vitaminoea 
2.13- Açougue 
2.14- Supermeroado 
2.15- Sapataria 
2.16- ConfeoçSes 
2.17- ConfeoçOes/Tecidos e Calçados 
2.18- Materiais de ConstruçUe e ferragens 
2.19- Eletrodomésticos 
2.20- Armarinho e Bijouteria 
2.21- Bijouteria 
2.22- Farmácia e Drogaria e Perfumaria 
2.23- flarmáoia 
2.24- Perfumaria 
2.25- Material de Umbanda 
2.26- Material Médico/Odontológico 
2.27- Loja de Departamento ou Magazines 
2.28- Peças e acessórios p/Bicicletas 
2.29- Peças e acessórios p/Velculos 
2.30- Ferragens, materiais elétricoa 
2.31- Livraria e Papelaria 
2.32- Móveis e artigos p/Ehoritório 
2.33- Cortinas, '.1apetes e tapeçaria 
2.34- Poeto de venda, revendedores de 

derivados do Petróleo e outros 
combuatIveie e noonsOrioa p/vel 
oulos. 
Revendedores de veiculei), equipamon 
tos e sorviçoe. 

2.36- Eerancias 

2.37- ESti:neia, beneficiamento do 
madeira, ma -,oriais de sons

_ 
tração e ferragem 

2,38- Material fotogifloo uincuna 
togréfico, serviço de foto 
grafia e revelação. 

2.39- ótica 

2,40- Jóias e Relojoarias 
2.41- Artesanato 
2.42- Antiquário 
2.43- Brinquedos, fogos, armas e 

serviços. 
2.44- Artigos de esportes 
2.45- Vidraçarias e quadros 
2.46- Florimilturs 
2.47- Cigarraria, charutaria o fu 

mo en geral. 
2.48- recos, confoitaria, 	bolao 

ett geml A VUlirjeadOrna. 
2.49- Comércio atacadista. 
2.50- Quaisquer 'outros ramos de ali 

vidados comerciais não 'COM 

tantos nesta tabela. 
2.51- Venda de Peixe 
2.52- Vendedor Ambulant° 

2.53- Depósito aberto 
2.54- Banca de Reviste 

3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

3.1 - Eittabeleoimento bancários, de 
crédito financiamento e inves 
timento. 

3.2 - Hotéis, motéis, similares: 
3.2.1- auS lÓ quartos 
3.2.2- de 11 n 20 qintelon 
3.2.3- maio de 20 quarLon 
3.2.4- com apartamentos 

3.3 - 2ep1osontanier3, oonuroluju, Ou 
tónomos, corretores, deo:uai:ao 
-Les, agentes e prepostos em ge 
rel. 

3.4 - Profissionais autónomos (no ia 
aluídos em outros itens doei: 
tabela). 

3.5 - Casas do loterias 

3.6 - Oficinas de serviços o oonser 
tos do: 
3.6.1- Meoânioa, soldagem 
3.6.2- Pintura e borraoharia 
3.6.3- Eletrioidade, bobinagem 

e bateria. 
3.6.4- Reforma, estudo e poli 

mento de móveis. 
3.6.5- Recuperaçio, torneagem e 

recondicionamento de má 
quinas e motores. 

3.6.6- Esquadrias, portas, 	ca 
doiras e gradearem 	ge 
ral. 

3.6.7- Jóias, relógios 
3.6.8- Rádios e; Televisa 
3.6.9- Bicicletas 
3.6.10-Eletrodoméetioos 
3.6.11-Refrigeração 
3.6.12-Outros serviços e oonser 

toe não especificados nes 
ta tabela. 

3.7 - Postos de Serviços para veiou 
loc. 

5 3.8 - DepOsitos de inflamáveis, expio 

10 : uivos e similares. 15 

15 3.9 - Tinturas e lavanderias 10 
5 
3 

3.10- Balóee de engraxates e 	barbes 

10 ria. 10 

6 

	

3•11- Ebtabeleoimentos de banhos, 	du 

	

ohae, massagens, ginásticas 	i; 
5,0 °and:lerem. 10 
5,0 

10 3.12- Saldes de Beleza 10 

35 3.13- Bheino de qualquer grau ou 	na 

10 tureza, por sala de aula. 10 

10 3.14- Ebtebelecimento Hospitalares: 
15 3.14.1- Com até 25 leitos ' 	10 
20 
20 
15 3.14.2- uom mais de 25 leitos 15 

10 3.15- laboratórios de análises clínicas 15 
20 
20 3.16- DiversSes Públicas: 
10 ' .3.16.1- Cinemas e Leatroo com até 

10 150 lugares. 10 
15 3.16.2- Cinemas e teatros com maio 
25 de 150 lugares. 15 
15 
20 3.16.3- Restaurantes dançantes , 

15 boates, etc.. Ju 

15 3.16.4- Bilhares e quaisquer 	ou 

20 troa jogos de mesa: 

15 3.16.4.1- Estabelecimento 
oom até 3 mesas. 10 

3.16.4.2- Eatabelecimento 

20 com mais de 	3 
mesas. 15 

30 
3.16.5- Boliches, 'por pista. 	 10 

3.16.6- EXposiOes, feiras de amos 

15 	 tras, quermeees. 	 10 

3.16.7- Circos e parques de diver 

8(300. 	 10 

20 	 3.16.8- Quaisquer outros eopetácu 
los ou diversães. 	 8 

10 3.17- Einpreiteirao o incorporadoras: 

10 
3.17.1- até 20 empregados 15 
3.17.2- de 21 a 50 empregados 20 

10 3.17.3- acima de 50 empregados 25 
10 
10 3.18- apresa de consultoria e 	planeja 

mento. 15 
15 
15 
15 

3.19- Associaços, clubes, fundaçSes 	, 
bens de serviços e demais 	entida 

10 
 

das representativas de classe. 20 

15 3.20- Agropecuária: 

3.20.1- até 50 empregados 15 
15 3.20.2- mais de 50 empregados 20 
20 

3.21- Demais atividades sujeitas à 	li 

conça do localização o funoionamen 
10 to. 10 
10 
06 

20 3.22- Empresas de Comunicação 30 
10 	-_-_-_-_----------- 

TABELA 5  
35 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA AO FUNCIONAMENTO  

15 	 DE ESTABELECIMENTOS EMORÁRIO ESPECIAL  20 
25 
30 

DISCRIMINAÇXO 	 UND. 	Do MUNICÍPIO 

15 

10 

20 

15 
10 

1- PARA PRORROGAÇXO DE KORARIO: 

IND1STRIA  

I - até às 22:00 horas 

II- além das 22:00 horas 

2- PARA PRORROGAÇXO DE HOWX1t10: 

COKÉRCIO 

I - Até 22:00 horas 

II- Além das 22:00 horas 

ANO 

10,0 	- 

10,0 

10,0 

10,0 

MIOU 6  

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA À VEICUIAÇXO 

DE PUBLICIDADE EL GERAL 

DIscRimranio 	 UND. FISCAL DO MUNICÍPIO • 

1- Anis:cios e letreiros permanentes: 

1.1- Colocados ou pintados na parte exter 
na dos edifloioa, exceto os a ges 
neon ou a:adilam', por metro quadra 
do ou fração 1/ano. 

1.2- Colocados ou pintado na parte (ato 
rior ou no interior de velouloe, 
unidade e p/ ano. 

1C 
8 

15 
5 

15 
15 

7 

10 

1 5 

1 5 
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DISCRDWAÇXO UND. FISCAL DO munam 

5 

2 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

DIÁRIO.  OFICIAL 

- 2 
DemolitAek, por m . 

6. Lotoamontost 

a) Com área ate 20.000 m
2
, excluída A'rea 

destinada 	vias e logradouros 	pábli 
oos, por Dl 

b) Com área superior a 20.000 m, exclui 
das ag viso e logradouros pUblioos 
por m. 

7: Desmembramentos: 

	

a) Cem área ate 10.000 m`, por  r:2, 	das 
membrada. 

b) Com área superior a 10.000 m
2
, excluídas 

as áreas destinadas a vias e logradouros 
pu-Slicos e que sejam doadas ao Município, 
por m- , 

8. Quaisquer outras obras não especificadas nes 
ta tabela: 

e. 	Por meio linear 
b 	Por metro quadrado 

MELA 9 

. 	PU. 28 

5 	, 	• 

1,7 

• 

1, 0 

et  0 • 

1,0 

5, 0  
1, 0 

	

'.3- Colocados ou pintado interior do esta 	. 
belocimento de diversaes pUblican, p/ 

• metros quadrados ou fraga°, por ano. 

1.4- Projotado em tola de cinema Por 	fil 
mas ou chapa, por dia. 

1.5- COndusidos por pessoas, por 	unidade 
e por dia. 

1.6- Pintado em faixas oolpeadoe na via pil 
blica, por unidade e por dia. 

2-Proessectos e programas de estabelecimentos 
de diversães contendo propoagandas, por es 

- 
pécie dietribuida p/dia. 

3- Fblhetos e volantes, distribuidoe de 	mo 
em mgo, no eetabelecimento ou a domicílio, 
por milheiro ou fração. 

4-Placas indicativos de profiesgo, arte 	ou 
• ofícios, dísticos, emblemas e esouàoe colo 

cedes na paste externa dos edifícios, 	ir:7 
ano e por metro quadrado ou fração 	quanic 
exceder 40or-x 15cm. 

5-tmiçiie ou propag,uula ao ui'oduLo& 	Coi 
em estabelcoinewos de terceiros ou em 	ic 
cais de frequãncia piolioa, p/clia. 

TABELA P/COBPAWA  DA TAXA DE LICENÇA AO AWE 

DE AMAIS  

DISC1i2d1NAge % o/unidade Fiscal do Município 
1)/Cabeça 

1. Bovino' ou Vacum 50  
Ouvino ou Caprino 25 

6. Suíno 30 
7.Dluino 20 

8. Aves por lote de 50 cabeças 15 

9. Outros 40 

TABELA 9  

TABELA ?  

TABELA P/ COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA À EXEMÇXO DE 

OBRAS, APRUMAMENTW E PARCELMENTOS  

DMCRIMMAÇÃO 	 % S/UNIDADE FISCAL DO MUrICtPTO 

,e 	  

1. Aprovaçge de projetos de Arquil:etura 	 50 
2. Alteraçgos em projstu de Arqu1tetura acro 

vado construção 	 103 

riscurinzAgo 	I % S/UNIDADE FISCAL DO MUNICIPID 

NEELA P/CCERANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA I OCUPAÇXO  a) Edificação atá dois pavinontos, por área ! 
s. construido. 

 -, 0 	 rt T M SRROS ou VIAS E LOsRASOUROS DÚDI100S  b) /15ificação o/mais do dei 	
1

s pavimentos 's/  
m de r.roo. construída. 	 1,5 

c) DeuendAnoias em quaiequer ouCrp wedios 
• I', stitid. Fiscal do Município .  p/quaisquer finalidades, por m da Éreo 	 • 	 DISCRIMINAM 	

- 

eenotsuldn. 	 1, O 	, 	 F71--t, ---.E.--OhA—ITN-0—T-74j.  ._, ....2 •...------ -- ,..-...,--. ,.0.....,...e. pur 
m 	de tíroa cons .-rui:da. - 

e) Barrar-5es por 111 	doárea cone trulds.. 
f) SalpJes por 	2 de m 	.4rea construída. 
g) Xarquises, cobertas p/metro linear. 
h) EM:cação do Alvenaria, por 12  da  ¡Fea  

cOnstruida. 
i) Edificação de madeira, por m 2  de 	área 

construída. 
j) Fki.ifictção mie te (alvenaria o ::.wl o j r 	 , ; 	2 

Por In 	de área, construída. 
1) Piscinas C ellg 	e, a , 	de eeportcs, por 	m2  

' ! 	,. 
de arca cone truída. 

As .  ronultwivaçr:iee de cd'ificaçãos 	obedecem 
05 MOMOO critériss adáados para as 	cons 
truçUs. 

2 4. Reforma, per m 	. 

NO`tA  

8, C 
1 . Fe iran Les 

5.0 
• 2. Velculus: 1,0 

0,3 	 2.1- Carros de passeio 

2.2- 2,511inngss ou an:bus 
20 

2.3- Utl.jvírios 

7,0 	 2.4- Reboques 

8,0 	 3, narraouinhas ou quaisquer 

4. Demp..ic pescoas que ocupem Érea em ter _ 1, 5 	 remos ou Viee e logradouros públicos, 

, 
Santana(AP), 27 do dezembro 

-L0 
ROSEMIRO ROCHA FREIRES 

A 	 Prefeito Municipal de Santana 

0,5 

5 

10 

6 

20 

- 

- 

do 1991. 

150 

500 

800 

500 

900 

600 

400 

------4------------ 

40 1 	10 

100 	30 
200 	50 

150 	40 

200 	'70 

300 	50 

100 1 	20 

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SM 
CGC 00 357.03810072-00 

AVISO DE LICITAÇÃO 

FORNECIMENTO DE SERVIÇO 

. ELETRONORTE Centrais Elétricas do Norte do Brasil SIA, torna público que nos termos do Decreto 
Lei 2300, de 21/1126 e suas altoracões, do Regulamento de Habil:lago e Contrataçâo da Efetrobrás e 
Normas Internes, receberá no seguinte endereço: Av. Paraná, 1350. Santa Rita - Divisão Administrativa - 
Macapá-Ap, diariamente de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:30 horas•até a data Omite de 23101/92, 
proposta lacrada para fornecimento do serviço abaixo: 

TOMADA DE PREÇO CP-001/92 - Arrendamento do Hotel de transito UHCN.. 

As propostas será° abertas pela cornit'sáo de Licitaçáo de Tomada de Preços no dla 24/01192 às 
09:30 horas no seguinte endereço: Av. Paraná, 1350- Santa Rita Safa de reuniões - Macapá-Ap. 

É condição básica para habilitar ao arrendamento do hotel aClma escrito, estar o proponente cadas-
trado na Eletronorte, correlato ao tipo de serviço, atd a data limite de apresentação das propostas. 

Obtençáo de Edital e esclarecimentos: Av. Paraná, 1350- Bairro Santa 	- Setor de Suprimentos. 
Macapá-Ao, telefone (096) 223-5522. Ramal 117, a partir de 07101/92 

JOSÉ DA CRUZ PINHEIRO 
Gamela Ofvfello AdmlnlebnItfve 

ELETTIONORTGORAP 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O oficiei do cartório civil de casamento desta cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, Rep. 
Fed. do Brasil, faz saber que pretendem se casar: VICENTE PAULO DE AZEVEDO com LUCIDEIA ZU-
ZARTE VIL HENA. 

Ele é filho de Er:fremi° Rodrigues de Azevedo e de DalgIsa Maria de Azevedo. 

Ela á filha de Francisco Vilhena e de Luzia Zuzarte Vilhena. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os Iniba de casar um com o outro, acuse-os na for-
ma da lei. 

Macapá, 09 de Janeiro de 1992. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A. - AMCEL 

• Torna público que requereu à Coordenadoria Estadual do Melo Amblente-CEMAIAP, a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO — LI, para uma Indástrla de cavacos de madeira de pfnus, no Mude (pio de Santana, Estado 
do Amapá. 

Não foi determinado estudo de Impacto ambiental. 

COMUNFCAÇÃO DE EXTRAVIO DE NOTAS 

A Firma JORGE GÓES DA ROCHA-ME, comunica a quem inteiesser possa que foram extraviados os 
Blocos de .N.F. Série 13.-1 de 000001 à 000150 e 0-1 de 000001 à 000250, a firma é inscrita no CAO-ICMS 

03.004763.9 e no COO sob o 14.532.01410001-60 

1 	 JORGE GóES DA ROCHA 


