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ANTÓ\IOC~UDIOAL~I EIOt\ DECARVALIIO 

JOSÉ RONALDO SERRA ALVES 

PODER EXECUTIVO 
DECRETOS 

DECRETO N° 5717 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997 

Aprova o Regulamento das Taxas 
Estaduais de Fiscalização e Serviços 
Diversos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, us,ndo das atrtbuiçôes 
que lhe confere o artigo 119, mctso VIII, da Constituição Esudual c tendo em vtsta o 
que dispõe o artigo 14, da Let n° 0357, de 22 de julho de 1997 e de acordo com o 
disposto no art. 2°, inciso 11, c/c art. 111 usque 119, da lei n° 0194, de 29 de 
dezembro de 1994 (Código Tribudrio do Estado), e suas alterações pela L~i n° 0400, 
de 22 de dezembro de 1997, 

DECRETA: 

Art. I 0 
- Fica aprovado o Regulamento das Taxas Estaduais de 

Fiscalização e Serviços Diversos, que se integra a este Decreto. 

Art. 2° - Este D<er<to entra em vtgor na data de sua publicação, 
produz.indo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1998. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 
Decretos n°s 0029, de 04 de fevereiro de 1991 e 2269, de 29 do dezembro de 1993. 

Macapá, 31 de dezembro de 1997 

ANTÔNIO ILOEGA 
Governa 

ANEXO DO DECRETO N• 5717 DE 3 1 DE DEZEMBRO DE 1997 

REGULAMENTO DAS TAXAS ESTADUAIS DE FISCALIZAÇÃO E 
SERVIÇ OS DIVERSOS 

T ITULO ÚNICO 
DAS TAXAS 

CAPITULO I 
DO FATO GERADOR 

, Art. I" - As Taxas Estaduais de Fiscalimçllo e Serviços Diversos. tem 
como fato gerador o ato, atividade ou serviço decorrenles: 

I - Do exerdcio regular do poder de polícia administrativa do 
Estado, mediante a realização de diligências, exames, inspeções, vis10rias ou outros aios 
semelhantes. 

11 - Da uti lização efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, preslados ao contribuinte ou posto a sua disposição, que não 
seja objeto da cobrança de preços públicos. 

§ t• - Considera-se poder de policia a atividade da administração que, 
ltmilando ou disciplinando direi1o. interesse ou liberdade. regula a prálica de alo ou 
abstenção de falo. em razão de interesse público concememe à segurança. à higiene, à 
ordem, aos costumes, às disciplinas da produção e do mercado, ao exercfcio de 
atividades econômicas dependenles de concessão ou aulori7.açào do poder público, à 
tranqUilidade pública ou ao respeilo à propriedade e aos direilos individuais ou 
cole! i vos. 

§ 2" - As Taxas. objeto desse artigo. para efeitos administralivos, ficam 
assim conslituídas e especificadas, obedecendo as tabelas anexas. as quais poderão ser 
emendadas. para inclusão ou supressão de atividade. alo ou serviços, dentro do 
pcnni1ido na Lei· 

a) de prestação de servtços, 

b) do e~erctcio regular do poder de poltcta. 

C APiTULO 11 
DA T \XA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

SEÇÃO I 
DA INCIDÊNCIA 

Art. 2" - A Taxa de Prestação de Serviços incide sobre a tramitação de 
papéis pelas Repartições Públicas Es1aduais. para efeilo de simples encaminhamento ou 
fonnação de processo. bem c.>mo nas e\pedições de 1alões ou apresentação de gu1as 
refcreme a recolhimento. 

• I 

Parágrafo Unko - A Taxa de Prestação de Scn tços não incide sobre o 
fornecimen1o de certidões. por repartiçõe~ públicas es1aduais. para defesa de direitos e 
esclarecimentos de siluações de imeresse pessoal. -· 

Art. 3•- A Taxa de Prestação d.: Serviços ~erá cobrada de acordo com a 
tabela constante no Anexo I 

SEÇÃO 11 
DA ISENÇÃO 

Art. 4•- São isentos da Ta.xa de Prestação de Sen' iços: 

I - Os atestados de vida. de insuficiência de recursos, de declaração 
de es1ado. de residencia, de vacina e para sepultamemo de cadáver: 

11 - A Carteira Nacional de Habililaçào e os exames necessários à 
sua oblenção para os servidores es1aduais que exerçam funções policiais ou fiscais. os 
servidores da União. do Es1ado e dos Mumcip1os e os praças das Forças Armadas que 
exerçam as funções de motorista: 

lll - As certidões para fins escolares, militares e eleitorais c para 
instruir pedidos de pensões alimentícias: 

I V - Os certificados de vacinação animal; 

V - Os docurnemos destinados a inslruir processos administralivos 
pertinente a servidor público estadual; 

VI - Os documentos necessartos ao desempenho dos atos que 
decorram da atribuição expressa na legislação es1adual; 

VII - Os exames para emissão de carteira sanitária, bem como r 
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atestados médicos necessários à habilitação de emprego; 

VIII - As guias de livre trânsito de produtos sujeitos à fiscalização 
sanitária e as de requisição de entorpecentes; 

IX - O porte de arma de defesa pessoal para os Procu~adores de 
Estado e para os servidores do Estado que exerçam funções judiciárias, fiscais, policiais 
e para aqueles que tenham sobre sua guarda, valores do Estado; 

X - Os documentos relativos a veículos automotores da União. dos 
Estados, dos Municípios e das Repartições Estrangeiras acreditadas junto ao Governo 
Brasileiro; 

XI - Os exarr.es de projeto, de serviços e de obras sujeitos <i 

fiscalização sanitária, referentes à. constmção de prédios hospitalares pertencentes ao 
patrimônio de entidades de assistência social declaradas de utilidades públicas: 

XII- A primeira via da cédula de identidade ci ,·il: 

XIII - As entidades r~ligiosas, bcncticérllcs ou educativas c as que 
tenham como finalidade principal a difusà,J da arte. da cultura ou das tradiçtics em ueral. 
desde que observem os seguintes requisitos: -

a) não distribuam qualquer parcc!a de seu patrimõnio ou de 
sua renda, a título de lucro ou participação no seu resultado; 

b) apliquem integralmente no pais seus recursos :1" 
manuten.ção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais: 

c) mantenham escrituração de sua receita c dc>pcsas. em 
livros capazes de assegurar sua exatidão; 

XIV - As certidões, as buscas c as wnsul tas de documentos. s~ 
destinadas à' defesa de direitos de pessoas carentes; 

XV - As licenças pera rea l iZ<~çào de eventos em via pública. com 
finalidade beneficente; 

XVI - a inscrição de candidato em concurso publico ocr prova de 
seleção de pessoal para provimento de cargo público ou contratação pelos órgãos 
estaduais e municipais, da administração direta, quando o candidato comprovar. 
mediante atestado po licial g ratuitamente fornecido, insuficiência de recursos. 

Parágrafo Único- É prova bastante, para o gozo da isenção prevista: 

a) Nos itens 11 e IX, a comunicação da repartição respectiva de que 
o servidor está no efetivo exercício das referidas funções ; 

b) No item XIV a entrega de insuficiência de recursos c.xpcdido por 
autoridade policial competente. 

SEÇÃO lii 
DA ALÍQUOTA E DA BASE DE C ÁLCULO 

Art s• - A Taxa de Prestação de Serviços tem por base de cálculo o 
valor corrigido- da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) na data da ocorrência do fato 
gerador, para cada caso de incidência, convertido em moedas corren tes do pais. 

SEÇÃO IV 
DO CONTRIBUINTE 

Art. 6• - O contribuinte da Taxa de Prestação de Serviços é a pessoa 
física ou jurídica que provoque ou se beneficie, conforme o caso. do ato, atividade ou 

serviço const<mte no Anexo deste Regulamento. 

SEÇÃO V 
DO LOCAL, PRAZO E f0Rl\1A DE PAGAMENTO 

Art. 7• - A Taxa de Prestação de Serviços será paga em estabelecimento 
bancário autorizado ou em Repartição Arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado 
da Faze'nda, através de documento de arrecadação próprio. 

Art. s• c A Taxa de Prestação de Serviços será recolhida : 

I - Antes da apresentação à Repartição Pública EstaduaL de 
documento que provoque a prática de ato ou desempenho de atividade ou ainda a 
prestação de serviço que dê origem a obrigação de pagá-la; 

11 - Quando for lançada por período certo de tempo: 

a) Sendo este mensal, até o I o• dia do mês subsequente a. que 
se refira; 

b) Sendo este anual, até o último dia do mês seguinte àquele 
em que o fato gerador tenha se iniciado. 

§ 1° - Nos casos em que a Taxa de Prestação de Serviços seja exigida 
anualmente, será calculada proporcionalmente aos meses restantes, quando o início da 
atividade tributável não ·coincidir com o do ano c ivil, incluindo-se o mês em que 
começou a ser exercida. 

§ 2• - Os prazos serão contínuos, excluindo-se na contagem o dia do 
início c incluindo-se o do vencimento. 

L
. . _ § 3• : Os prazos só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal 

na repartrçao othl c c.~va ser paga a ta.xa. 

•8 • -

SEÇÃO VI 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art, 9• - O pagamento da Taxa de Prestação de Serviços será exigido 
pelos responsáveis dos ó rgãos estaduais que tenham o encargo de realizar os atos 
tributados , incumbindo-lhes a verificação do respectivo recolhimento, sem prejuízo das 
fur:ções dos fis cais de tributos estaduais. 

Art, I O - A Taxa de Prestação de Serviços serà fiscalizada e exigido o 
seu recolhimento: 

I - Pelos responsáveis por órgãos policiais estaduais, civis c 
militares, onde devam ser praticados os atos de interesse do contribuinte, ou posto à sua 
disposição, na forma do regulamento, sob pena de responsabilidade solidária; 

11 - Subsidiariamente pelos fiscais de tributos estaduais. 
ohcdeccnào dclibcraç,!o conjunta dos órgãos publicos 'estaduais en,·olvidos. 

SEÇ;\O VIl 
DAS INF RAÇÕES, DAS PENALIDADES E DA 

AT UALI LA<,:.ÁU MUNETÁKIA 

Art. 11 

~~guint!.!S p~nalidadcs : 

As Ta.xas não pagas no prazo regulamentar sofrerão as 

I - Multa de 5% (cinco por cento) qua.ndo o pagamento se ' cri ticar 
nos ~O (trinta! Jias subs~qucmcs ao térntino ào prazo: 

l i - ~1ul ta de 10% (dez por cento) quando o pagamento se 'criticar 
.<pós 30 (trinta) dias~ at0 60 (Sessenta) dias subscquentes ao término do prazo: 

lll - Multa de 20% (vinte por cento) quando o pagamento se 
wri liear após 60 (sessenta) dias do prazo. 

§ I • - Os créditos tributados provenientes de taxas . já venc idos. terão 
seus Yalorcs majorados com juros de I% (um por cento) ao m~s ou fração c serão 
corrigidos monctariamcn:c na data do pagar:1ento. obedecendo os índices em uso pelo 
Gowrno Federal. 

§ 2"- Havendo ação fiscal. 100% (cem por cemo) sobre o valor da taxa, 
observadas as seguintes reduções: 

a) a 50% (cinqüenta por cento! de seu ,·alor. quando o 
recolhimento ocorrer dentro do prazo de I O (dez) d ias. contados da data do recebimento 
do tenno expedido pela Fazenda Pública Estadual; 

b) a 40% (quarenta por cento) de seu valor, quando o recolhimento 
ocorrer depo is de 1 O (dez) c até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do 
Auto de I nfraçào. se este ocorrer em prazo menor; 

c) a 20% (vinte por cento) de seu valor. quando o recolhimento 
ocorrer dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do Auto de Infração. 
ou, na falta deste, após esgotado o prazo previsto na alínea anterior. 

CAPÍTULO lii 
DA TAXA DE PODER DE POLÍ CIA 
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SEÇÃO I 
DA INCIDÊNCIA 

Art. 12 - A Taxa de Poder de Polic1a incide na utilit.açào de sen iço5 
específicos c divisíveis prestado~ pelo Estado ou colocados :i d1S[l(>siç3o ·d~ pessoas 
fisicas ou Jurídicas. decorrentes de atos de autoridades policiats. 

Parágrafo Único - A Taxa de Poder de Poliua nJo mcide sobre o 
fornecimento de certidões. por repartiçi'es pl:hliras estadual'>. para ddesa de direitos c 
esclarecimentos de situaçiks de llltl'rcssc pessoal. 

\rt. 1 ~. \ l..t\~1 de: 11\llk·r ,J.,,. p\,!1..:1a ~~:r.1 t..:, 1hr.: ... LI d .. ~h.:,,rdo com a 

tahela wnstantcs no Ane'o I 

SF.(..\0 li 
I>\ IS.L;o.( \O 

Art. 17 - A Taxa de Poder de Polícia será paga em estabelecimento 
bancário autorizado ou em Repartição Arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado 
da Faz~nda. através de documento de arrecadação próprio. 

Art. 18 - A Taxa de Poder de Policia será recolhida: 

I - Antes da apresentação à Repartição Pública Estadual, de 
documento que provoque a prática de ato ou desempenho de atividade ou ainda a 
prestação de scn iço que dê origem a obrigação de pagá-la; 

11 - Quando for lançada por periodo certo de tempo: 

a) Sendo este mensal, até o I o• dia do mês subsequente a que 
se refira: 

b) Sendo este anual. até o último dia do mês seguinte àquele 
em que o fato gcradN tenha se iniciado. 

\11 1~ • ..._,-,,, ''cnh" d.1 l a'a de l'"dcr de p,,II<IJ. '" ·''"' ,. J.,.:umcntns § I"· os casos em que a Taxa de Poder de Polícia seja exigida 
rcla11' ,_,. anualmente. será calculada proporc1onalm.ente aos meses restantes. quando o inicio da 

a ti\ tdadc tributá,cl não comcidir com o do ano civil. iriCiuindo-se o mês em que 

li - \ 'tda funcional d,,, >cn 11h>r~s l'uhlt.:u e,;.,,::l.d. 

111 - Os documentos nc..::cs"ano~ J" des'-"mp'-·nlll' J," Jh'' t.Jlh: 

decorram Ja atribuição e\ pressa na legislação estadual 

IV - Os exame~ de ranc1ra samtuna. bc:m l"Oillo ,,, .Jh:,taJ\_" 

médicus necessários à hab11itaçào de empregll: 

V • As gmas de li~re tràn,ito de produtos sujcit,,s ú fi"alt!.lÇào 
samtan~ e ~s de requisição de cn>orpccentc~: 

VI - O porte de arma de defesa pessoal para os l'r,>curadores de 
Estado c para os scn ·idores do Estado que exerçam funções judiciárias. li;cais. polic1a1s 
e para aqueles que tenham sobre sua guarda. valores do Estado: 

\ ' 11 - Os documcn;os relat11·os a veiculos automotorc> da l'mào. 
dos Estados. dos \lunicip1os c das Reparti,õcs Estrangeiras acreditadas JUnto ao 
Governo Brasileiro: 

VIII - Os exames de projeto, de scn iços e de obras sujeitos à 
fiscalização sanitária. relcrentes à cúnstrução de prédios hospitalares pertencentes ao 
património de entidades de assistência social declaradas de utilidades publicas: 

IX · A pnme1ra '1a da cédula de tdentidade CIYÍI: 

X · As entidades religiosas. bcnclicentes ou educntl\·as e as que 
tenham como finalidade princ1pal a difusão da arte. da cultura ou das trad1çõcs em geral, 
desde que observem os seguintes requtsitos: 

a) não d1stnbuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
sua renda, a titulo de lucro ou participação no seu resultado: 

b) apliquem integralmente no pais seus recursos na 
manutenção e no desenvoh imento dos objetivos institucionais: 

c) mantenham escrituração de sua receita c despesas. em 
livros capa7..es de assegurar sua exaudão: 

X1 • As cert1dõcs. as buscas e as consultas de documentos. se 
destinadas à defesa de direitos de pessoas carentes: 

XII • As hcenças para reahzação de eventos em via publica. com 
finalidade bcneficclllc. 

XIII - A tnscrição de candidato em concurso público ou pro1a de 
seleção de pessoal para pro\ 1mento de .cargo publico ou contratação pelos órgãos 
federais. estaduats e municipais. da admm1straçào direta. quando o candidato 
comprovar. mediante atestado polic1al gratuitamente fornectdo, msuficiênc1a de 
recursos. 

Parágrafo Único· É prova bastante. para o gozo da isenção previSta 

a) Nos Itens 11 c VI. a comumcação da repartição respect1va de que 
o servidor esta no cfeuvo exercício das referidas funções. 

b) No Item XI a entrega de insulicienc>a de recursos. cxped1do por 
autoridade policial competente. 

SEÇÃO 111 
DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 15 · A Taxa de Poder de Pohcia. tem por base de cálculo o ' 'alor 
corrigido da Unidade Fiscal de Referéncia (UFIR) na data da ocorrência do fato 
gerador, para cada caso de mcidênc1a. em moeda corrente do país. 

SEÇÃO IV 
DO CONTRIBUI~TF: 

Art. I 6 • O contribumte da Taxa de Poder de Polícia é a p<:s<oa fisica ou 
jwidica que provoque ou se beneficie, conforme o caso, do ato. atividade ou serviço 
Constantes nos Anexos deste Regulamento. 

SEÇÃO V 
DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 

começou a ser exercida 

§ 2" - Os prazos serão contínuos. excluindo-se na contagem o dia do 
imcw c mcluindo-sc o do 1encimento. 

§ J•- Os prazos só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal 
na repaniçã,, onde de\ a ser paga a taxa. 

SEÇÃO VI 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 19 • O pagamento <ia Taxa de Poder de Polícia será ex>g1do pelos 
rt'~pons.iveis dos órgãos estaduais que tenham o encargo de realizar os atos tributados. 
mcumbindo·lhes a verificação do respectivo recolhimento. sem prejuízo das funções 
dos fiscais de tributos estaduais. 

Art. 20 · A Ta.xa de Poder de Policia será fiscalizada e cx1gido o seu 
recolhimento: 

I • Pelos responsáveis por órgãos policiais estaduais, CIVIS e 
militares, onde devam ser praticados os atos de interesse do contribuinte, ou posto à sua 
disposição. na forma do regulamento, sob pena de responsabilidade solidária ; 

11 - Subsidiariamente pelos fiscais de tributos estaduais. 
obedecendo deliberação cOnJunta dos órgãos públicos estaduaiS envolvidos. 

SFÇÃO VIl 
DAS INFRAÇÕES, DAS PENALIDADES E DA 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

Art. 21 • As Taxas não pagas no prazo regulan1entar sofrerão as 
seguintes penalidades: 

I · Multa de 5% (cinco por cento) quando o pagamento se verificar 
nos 30 (trinta) dias subsequentes ao término do prazo; 

11 -Multa de 10% (dez por cento) quando pagamento se verificar 
após 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias subsequentes ao término do prazo: 

111 • Multa de 20% (vinte por cento) quando pagamento se verificar 
após 60 (sessenta) dias do prazo. 

§ 1• - Os créditos tributados provenientes de taxas, ja vencidos, terão 
seus. valores majomdos com juros de I~ (um por cento) ao mês ou fração c serão 
comg1dos monetanameme na data do pagamento, obedecendo os índices em uso pelo 
Governo Federal. 

§ 2" - Havendo ação fiscal. I 00% (cem por cento) sobre o valor da taxa. 
observadas as segumtes reduções: 

. a) a 50% ( cinqOenta por cento) de seu valor, quando o 
recolhimento ocorrer dentro do prazo de I O (dez) dias. contados da data do recebimento 
do termo expedido pela Fazenda Pública Estadual; 

b) a 40% (quarenta por cento) de seu valor, quando o recolhimento 
ocorrer depois de lO (dez) e até 30 (trinta) dias. contados da data do recebimento do 
Auto de Infração, se este ocorrer em prazo menor; 

c) a 20% (vinte por cento) de seu valor. quando o recolhimento 
ocorrer dentro de 30 (trtnta) dias. contados da data do recebimento do Auto de Infração. 
ou, na falta deste, após esgotado o prazo previsto na alínea anterior. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FfNAIS E TRANSITÓRIAS 

. Art. 22 • o~ recollumentos a que se referem os arugos 7° e 17 serão 
fettos através de Guia de Arrecadação, modelos próprios. autorizados pela Secretana da 
Fazenda, devidamente visada pelo órgão julgador administrativamente ou pela 
repantçio fiscal a que estiver subordinado o contribuinte ou responsável. 

Art. 23 - Nos casos em que a taxa deva ser recolhida antes da prática do 
ato ou da assinatura do documento, a guia de arrecadação qwtada acompanlwá o 
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documento o u será anexada ao processo. 

Art. 24 - A tabela de valores da Taxa de Poder de Policia se rá elaborada 

e aprovada por Ato do Secretário d a Fazenda e constituirá o Anexo I deste 

Regulamento. 

A rt. 25 - A partir do exercício de I 998, inclusive, a Secretaria da 

Fazenda fica autorizada a fixar, nos termos da Lei n• O I 94/94. a s tabelas de valores das 

Taxas. 

A rt. 26 - O Secretário da Fazenda fi ca autorizado a baixar Atos 

complementares n ecessários à adequada aplicação de ste Regulamento. 

no mesmo processo, indepcndCntementc de iióvo pagamento de taxa. 

2') O serviço indicado no item 10.4 é prestado pela Secretaria da Fazenda. 
I 0.5 · Nada consta sobre furto/roubo de veiculo 
I 0.6- Não localizaçao de veiculo furtado/roubado 
10.7- 2' via de certidao de nada consta ou nao localrzação 

Nota: Os serviços indicados nos itens de 10.5 a 10.7 sao prestados pela Delegacia 'de 
Investigação e Furtos da SEJUSP 

I 0.8 - N~o especificada: 
a) pela primeira pagina 
b) por página que acrescer 

Nota: Expedida por repartições publicas ostaduais. autarquias c corporações policiais 
militares do Estado 

11. Retificações: 
11 .1 - De Guia de Recolhimento de Tributos e/ou de Guia de lnformaçao e Apuraçao de 

ICMS, quando solicitada pelo contribuinte. por documento 

Pág.4 

. 4,22 
4,22 
8.45 

12,68 
1,27 

25.36 
A n e xo I do Regulamen to d as T axas Estaduais de Fiscalização c Ser v iços Diversos 

Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
Tabela .. A .. 

Atos de Ser.•iços Diversps- Código da Receita 2-+70 
Este Código deverá ser indicado no campo-12 do D,\R 

VALORES EXPRESSOS EM UFIR 

CONVERTE R EM REAL PARA PAGAMENTO 

Nota: Efetuada pela Secretaria da Faunda. 
I 1.2 - Mediante apostila. d·ieõ-:c":'o'=rr'='en::;t:;.c::,d;::e:.:,a"lt::-,er"'aç:;ã;:o-,d.-:o-:e:-:s::ta'd;-o-,c~iv""it', "'óe.,--no-:-m-e .,.et:-c-.. -e"fe_,.tu-a-d'a-a+--,.,17"', 7"'5,-1 

pedido do interessado em alvarás, diplomas e certificados, por documento 

I. Auto de Exame Pericial referente a impressões digitais ( a requerimento da pane) n.21 

Nota: Efetuada pelos órgãos competentes das Secretarias de Estado c autarquias. 

12. 2' expedição de jogo de guias de recolhimento. para pagamento de rributos e outras 
receitas estaduais, emitidas por processamento eletrônico 

Notas: 
I') Notificação/guia de recolhimento/MIL T- expedida pelo Dctran. 
2•) Demais guias de recolhimenro · CXfXdidas pela Stcretaria da Fazenda 

19.44 

2. Carteira de Despachante Policial e do Preposto: 

r-,a~)~l»'::v,.ia~~==~~~----------------------+--~5;0~.7;2~ 13 . l nsc~r"-iç~ã~o;-:--------------------~·------~---~ 
b) 2' via c subseqOcntes 101.44 13.1 - Em concurso ou seleção para ingresso no serviço publico estddual e autarquias. em 

2.1 - Alvará de funcionamento de estabelecimento de despachante 0,82 cargos ou funções: 
3. Exame realizado pelo serviço de Toxicologia Forense para outras institu ições ou 172,37 a) quando exigida formação universitaria 

particulares b) quando exigida escolaridade minima de 2' grau completo 
4. Identificação Domiciliar de pessoas 50.72 c) nos casos não indicados nas alineas anteriores 
4.1 · 2' via de Carteira de Identidade ou subsequentcs 1.82 Nota: Efetuada pelos órgãos competentes da< Secretarias de Estado c autarquias 
S. Laudos: 

25.36 
16.90 
4.22 

5.1 · Cotpo de delito 16.90 14. Planta de imóveis - cópias de mapas: • 
t-75"i.2;-·..;N.;,e:;c:;.ro:;s:;.ci"óp!:,'i-':co:.......___ _ _ _______________ 16,90 a) por até 1 m2 (metro quadrado) 1 

5.3 - Toxicológico -·---+--.....;1..;6.:;.9..;0~ r.,--b~)~po=r~a:ité:-;c;.;m:;;2i-(i;c:;:en:;t;T.!m::e:;t:;ro~q:;:u:;;a;;idi;:ra;;;d;;:o-:q:::u:-e-:e:::xc::e::;d::er=>)----~--------+--7-~ 
5.4 - Pericial 16.90 

10,99 
0,84 

0.08 

5.4.1 -reprodução datilografada na forma verbo ad verbum: 15. Título de propriedade de terras devolutas e de lotes em núcleos coloniais 
a) pela primeira página 2 1,13 Por UFIR ou fração 
b)por página que acrescer 4,22 

16,90 

"- 16.90 

5.4.2 ·segunda via em cópia: reprográfica ou similar, inclus ive as fotografias: 16. Cópia de microfilme, fotocópia ou semelhante: 1 
a) pela primeira pagina 8.45 16. 1 • Cópia de microfihne: I 

b) por pAgina que acrescer 1.27 a) de guia de infonnação 

5.4.3 · ilustrações: b) de guia de T<Colhin>ento 
a) por fotografia (9xl2): 16.2 - Cópia reprográfica ou semelhante: 1. 

7,70 
0,77 

I ·original 8.45 a) pela primeira folha 

~~2~-c~ó~p-•a~re~p~ro~g~m~fi~·ca~o~u~s~im~i~la~r~----~~----------------------------4-----~ ~;;:b~)~p=o~r~~~l~h~a~qu~e~a~c~re~s~c~er~~~~T:::::-~~~--=~~c::~-=~~~~~~~~--~~~ 
b ·por croquis, quar.do hcliografada ou plotado: 1 Nota: Fornecida por rcpanições publicas estaduais. autarquias e corporações policiais 
I - A-4 (até 30x40) 4.22 militares do Estado. 
2- A-3 (até 40x50) 5,07 
3 _ A-l (at~ 70 x50) ?,óO Anexo I do Regulamento das Taxas Estaduais de Fiscalizaç~O e Serviços Diversos .. 

4- A-I (até 70xl00) 12,68 Tabela "B" 
s. A-O (ate 130xl 00) 16.90 Atos Decorrentes do Po der de Polícia- Código de Receita 2470 
6. Policiamento, quando solicitado, efetuado em espetáculos ar1 lstieos, culturais, dcs- E ste Código .Deverá ser lnflicado no Campo I 2 do DAR 

portivos e outros, desde que realizados em ambiente fechado ou em área isolada. abcr-
ta ou nao, mas com finalidade lucrativa: 

6.1 - Policiamento preventivo especializado e judiciário, realizado pela Policia Civil, 
por turno de serviço e por policial empregado, independente da classe a que pertencer 

6.2 .. Policiamento ostensivo-preventivo, por turno de serviço c por policial fardado 
empregado, independentemente da classe a que pertencer, realizado pela Policia Mili-
lar ou Corpo de Bombeiros Militar 
Nota: Os atos ou serviços indicados nos itens de I a 6 são expedidos ou fornecidos 
pela Secretaria de Estado de Justiça c Segurança PUblica 

7. Declaração Cadastral de Contribuintes do ICMS (cópia) 

8. Ficha de lnscriçao de Contribuintes do ICMS: 
a) pela I' expediçao 
b) pela 2' cxpcdiçao e subseqUentes 

9. Expedição de Nota Fiscal Avulsa, por jogo 

Notas: 
t•) Nao será devida a taxa nas hipóteses de recadastramento detcm1inado pelo Fisco e 

na I' expedição relativa à inscriçao de produtor. 
2' ) São também considerados como I' expediçãõ os casos em que ti""r ocorrido alte-

rações legais dos dados existentes na ficha. 
I 

Nota: Os atos indicados nos itens de 7 a 9 são expedidos pela Secretaria da Fazenda. 

I O. Certidão: 
10.1 -De ''Sesmaria", ''Inventário'' , "Tes(amc:n(o·· c ··rrovisâo" 
10.2- De " Registro Paroquial". "Aviso Régio" e "Núcleo Colonial'' 
10.3- De outros documentos arquivados na Seç~o Histór ica 

Notas: I' ) Valor da taxa se refere a cada documento certificado. 
2') Os serviços indicados nos itens de 10.1 a I 0.3 sao prestados pela Secreta-

ria de Estado de Educaçao e Cultura 
I 0.4 - Negativa de tributos estaduais: 
a) requerida por um só interessado, referindo-se a um só tributo 
b) requerida por um só interessado, referindo-se o pedido a mais de um tribu-

to, além da taxa da allnea anterior, por tributo que acrescer 
c) requerida por mais de um interessado c referindo-se o pedido a um só in-

Tcressado 
Nota: A taxa referente à ccrtida.o requerida por mais de um interessado, 
referindo-se o pedido a mais de um tributo, sem a resultante da eombi-
nação das allneas "b" e "c" 

d) requerida no interesse de condôminos e com relaçao a até S imóveis pos-

16.90 

16,90 

7,68 

12.68 
19.44 

5.48 

43.96 
21,98 
12.32 

10,97 

4,22 

25,36 

I. Alvará para pone de arma. v31ido por um ano 
t .I - 2~ via do alvará para porte de amla I 

2. Alvará de Licença Anual. re lativo a: 
2. 1 · Annas. munições. t:xplosivos. innamáveis. produtos quimicos agressivos ou 

corrosivos: 
2.1 .1 - par:I fabrico, imponação c exponação para fora do Estado 
2.1 .2- para comércio. por estabelecimento abono ao público ou depósito fechado 
2.1 .3 -para uso: 
a) fins industriais 
b) fins comerciais 
2. 1.4 - para manipulação de produtos químicos em farmácias 
2.1.5 - para transpone de annas, munições, produtos químicos agressivos ou corrosivos, 

explosivos e innamávcis 
2.1.6- sociedade de tiro ao alvo 

2.1. 7 - estandes de tiros 1 
2.1.8- segundas vias dos alvarás mencionados 1 

2.2 - Fogos de anitlcio: 1 

2.2.1 -para fabrico 1 
2.2.2 - para comércio: r 
a) no Município de Macapã e Santana 
b) nos demais Municipios 
2.2.3 - para transporte 
2.2.4 - vistoria em local de queima de fogos ou de espetáculos pirotécnicos 
2 .2.5 - segundas vias dos Alvarãs para fabrico, comércio, transpol1e c de queima de fogos 
2.2.6 - cmissrio do certificado anual de habilitaçao de encarregado de fogo (blaster) c de 

pirotécnico 
2.2.7 - segundas vias dos cert ificados acima 

I 
3. Registro de armas, por arma _ I 

3.1 -segunda via do registro de anna 

4. Alvam anual de funcionamento, para corpo de segurança próprio de empresa industrial, 
comercial, bt:m como de autarauia 

S. Alvará anual de funcionamento para empresas de informações reservadas ou 
confidenciais. comerciais e part iculares 

6. Alvará de Registro e Licença Anual de funcionamento para estabelecimentos que atuem 
no comércio: 

6.1 - na fundiçao de ouro, metais nobres. jóias c pedras preciosas 
6.2 ~ revenda de peças usadas de veicules automotores 

Nota: Os atos indicados nos itens de O I a 06 sao expedidos pela SESUSP 

surdos em comum, ou requerida por várias pessoas e versando sobre o 
mesmo assunto 25.36 7. AI vara anual, de registro de hóteis, pensOcs, hospedarias, casa de cômodo ou 

!35.26 
67.63 

422.70 
384.27 

169,08 
[52. 17 
42.27 

135,26 

304.34 
321,25 

25.36 

422.70 

169,08 
126.81 
135.26 
122.4 1 
25,36 
42,27 

19,43 

84,54 
42,27 

84,54 

84,54 

845,4 1 
4.227,05 

e) requerida no intc;_re~e de condôminos. ou por várias pessoas c versando semelhantes: 
sobre o mesmo assuntá, referindo-se o pedido a mais de S imóveis, além 7. 1 · Até 5 quartos ou apartamentos 22,82 
da wa da allnea anterior, por imóvel que acrescer 4,22 7.2- De 6 até lO quartos ou apartamentos r 38,04 

. Notas: 7.3- De li até 25 quartos ou apartamentos r 55,79 

i 
1 1') Qu3ndo • 0 ,.-;.:J<> r"' !'OSitiva, podem 0 interessado, saldando 0 débito 7.3- De 26 até 50 quartos ou apartamentos r 109.05 

. 
I dentro de 30 dil!3 de "-' lJ<:diç!o de:;sa certidão, obter ceõtid~o negativa 7.4 - De SI até I 00 quartos ou apartamentos I 342.39 

7.6 - De mais de 100 quanos ou apartamentos t 1.0 14,49 

~ ~-·~----~~~~~~~~==~~ 
r 
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I . Rubrica de . IY!OI GmJ de HéllpedeS: 
17.2 - por veiculo de tranSporte coletivo 5,59 

a) Uvro contendo oú I 00 follllls 12,61 
b) livro contendo mais de I 00 folbas 11~ 200 folbas 25.36 11. Oulros expedienta - -- - -- 21,04 

c) livro contendo mais de 200 folhas -- 50.72 
Nooa: Os atos indicados nos itens 1 e I slo expedodos pela Coordenadona de Turosmo 19 Servoços el<tnordlnir os 

19 1- fomec im <11tO de ijUI, por carreto (exceto para piscinas) 21,95 

9. Vistoria para Expediçlo de Alvari de funcionamento quando do lnicoo das Jtovidades, 19.2- limpeza de alxas d'agua 21.44 

aJteraçlo de IOCJI, oncluslo de atividades e renovaçlo (quando for o caso) I 19.3- liritpeza de ciJtctnJ 5•.&9 
9.1 I - lnd. de alimentos. adotivos, em_balagens. gelo.tint.aslvcmous para ms alimenticios 845,41 I 19 4- Exterminaçlo de abellw 32.93 
9 1.1 • envas~dora de água mineral c potbcl de mes~ 845.41 19.5 - coiOCJÇJo de !&ou - por faixa 5.48 
9 1.3 - cozinha industrial. empacotadora de alimentos 845,41 19 6 • Corte de Arvores .. 
9.1 4 - ind de drogas, medicamentos. insumos farmacêuticos. correlatos. <osmetocos. 845.41 19 6 I - pequeno porte 16.46 

produtos de higiene e perfumes, sancantes domissanitános 19.6.2- m~dio porte 32,93 
9.1.5- supermercado e congfncru 591,18 19 6.3 • grande porte - 65.87 
9.1 .6- prestadora de ser;iços de esterilizaçlo 591.78 19 6 4 -_lavagem de quadras esportovas 54.89 
9.1 7- di.uibllldoraf depósrto de alimentos, bebidas e igt~as mmcrais 338.16 19 6.5- serviços de salva vodas em clubes· por Bombeoro- por hora trabalhad3 5.48 
9.1.8- restaurantes, churtaSCMia. roüsserie, pozz.uia. padaria, confeotana e simolares 338,16 -
9.1.9- sor;eteria 338,16 20 Crodenciamento ou autorozaçJo para a reahzaç3o de bingo. sorteoos numerocos e 
9.1 10 distribuodora com retalhamento de drogas. mediacamentos. msumos 338.16 assemelhados: 

farmacêuticos, cosm~ticos, produtos de hogoene e perfumes. saneantts domissanittroos 16 908.21 
9.1 .11 - aplicadora de produtos saneantes domissanitatio< 338.16 a) bongo permanente 
9.1.12- açougue, avlcola. pelxaroa, lanchonote. quoosques, trailer e pastclaroa 253.62 _b) bingo eventual ou sorteio num~roco com distrobuoçAo de prlmtos em mercadoroas 1.224.19 
9.1 13 - m<rcearia e congêneres 253.62 c) bingo eventual ou sorteio com distribuição de pr!moos rot dinheiro 5.012.46 
9.1.14- com~rcio de laticínios e embuudos 253.62 d) outros 2 536.23 
9.1.1 5- dispensAria. posto de medocamento e ervanâria 25).62 
9.116 dostribllidora sem ffacionamrnto de drogas. medicamentos. msumos 253.62 Nota: 1•) Credenciamento e autortza;;Jo concedida pela Secretaria da Fazenda. nos termos 

farmac!uucos. correlatos. cosm~IICOS, produtos de higiene • p<rfume. sane antes da Lei Federal n.• 8 672. de 06 de Julho de 1993 
domissanitároos, casas de artigos corurgocos. dcnt:lrios 2•) lribtl!O a ser pago pela entidade de doreçlo ou de pritica dtsportova e pelas pessoas 

9 1 17 - depósito fechado de dro@as. medicamentos, insumos farmacêuticos. correlata\, 253.62 jurldocas contratadas para gerenciamento dos sorteoos 
cosméticos, perfumes. produtos de higiene, saneantes domissanitárlos 3') Os atos ou serviços especificados nos otcns 14 a 19 ser!o executados p<lo Corpo de 

9.1.18- Farmtcia 422,70 Bombeiros Militar 
9.1.19- Drogaria 338,16 1 4') Os atos ou servoços especificados no nem I S. oncode a empresas construtoras, empresas 
9.1.20 - Comfrcio de ovos. de bebtdas. frutaria, verduras. legumes. quitanda e bar 169,08 de proJetos, projetistas autônomos, firmas onstaladoras e conservadoras de inS~alações 

9 1.21 - Vostona de veiculas automotores pan traruporte de alimentos 169,08 prevemi"as de matcriats de segurança contra mcêndio 
Nota Quando o estabelecimento e-.rcer mais de uma ativodade, senl enquadrada no Item 
em que a taxa for de maior valor 

9.2 - Ser;i~os de Saúde: 16 Autori1.açao para ompressao ou confecç3o de cartelas. ou somilar de bongo. soneoo 
9.2.1 -estabelecimento de assostencia médica-hospitalar· numüico e assemelhados por milhar ou fraçao: 
a) at~ 50 leitos 371,28 a) para utilizaç!o em bingo p<rmanente 25,36 

b) de 50 a 250 leitos 590,68 b) para uuhzaçao em bingo eventual, ou sorteio numérico, com distribulçlo de prEmio em 16,90 

c) mais de 250 leitos 845,4 1 mercadorias 

9 2.2- estabelecimento de as.!ist!ncia m~dica-ambulatorias 253,62 c) parn ulllizaç!o em bongo eventual, ou sorteoo numérico, com distribuiçlo de prêmoo em 25,36 

9 2.3 - estabelecimento de assistência mMica de urgência 338,16 donheiro 

9.2.4 - hemoterapia d) outros 25,36 

9.2.4.1 - serviço ou mstituto de hemoterapta 393,06 I') Nos bingos de modalidade eletrônica ou similar, com cartelas geradas por computaçlo, 

9.2 4.2- banco de sangue 211,35 a fiscalizaçao oontanl obrigatoriamente com a participaçJo da Secretaria da Fazenda, a ser 

9.2.4.3- ag!ncoa transfusional 169.08 regulamentada por Otcreto do Executivo. 

9.2 4.4- posto de coleta 84,54 2') A autorizaçao deveri ser requerida pelo imeressado c autorizado segundo doscoplina 

9.2.5- instituto ou cllnia de lisroterapia, de ortopedia 253,62 
estabelecida pela Secretaria da Fazenda. 

9.2.6- instituto de beleza· I 
9.2.6.1 - com responsabilidad~ mtdica 253,62 Anuo I do Regulamento das Tuas Estaduais do Flsullz.açlo e Serviços Dlvenos _ 
9.2.6.2- pcdlcurclpodólogo 169,08 Tabela "C'' 
9.2.7- instoluto de massagem, de tatuagem, ótica <laboratório de ótica 169,08 Serviços de Trânsito- Código da Receita 2470 
9.2.8 - laboratório de análise clinicas, patologia cllnica, hematologia cllnica, anatomoa 169,08 Este código Deverá ser in~icado no campo-~ 2 do DAR 

patológica, citologoa, liquido cUalo-raquidiano e congeneres 
9 2.9- posto de coletas de laboratóroo de anáhscs cllnocas, patologoa clin~<a. hematologoa 84,54 I Al•ani cllnica, anatomoa patológiCJ, citologia, llquodo cHalo-raquidiano e congênerrs 

a) anual de credenciamento de medico ou de rnudade parn reahzaçlo de exame de 29,58 9.2.10- estabelecomentos que se destmam I pnltia de esportes: sanidade nsoca. mental 
9.2.10.1 ·com rosponsabohdade mMiCJ 169,08 b) anual de credenciamento de psocólogo ou de enhdade para reahzaçlo de exame 29.58 
9.2. 11 -estabelecimentos que se deslonam ao lransporte de paciente• 84,54 psicot~cnico 
9.2.12- cllnoca m~dico- veterinária 169,08 c) anual de licença para funcoonamento de auto-escola 228.26 
9.2.13 - estabelecimento de assostêncoa odontológica .. d) anual parn funcionamento de centro Unificado de Simuladores 228.26 
9.2. 13.1 -consultóriO odontológoco 126.81 e) anual para credcnciamenlo de concessionária para v1st6na em chasst de veiculo novo 228,26 
9.2 13 2 - demais estabelecimentos 295.89 ou usado 
9.2.14- labonotório ou oficina de prótese dentária 169.08 
9.2.1 S ·vistoria de •eoculos para transporte e alendomento de doentes 2. Autorizaçao. 
9.2.15.1 - terrestre 84.54 a) parn remarcaçao de chassi 12,68 
9.2.1 5.2- a~reo 169.08 b) para uso de placa de experiência em veiculo 16,90 
9 2. 16 - casa de repouso, idosos c) para uso de placa de fabricante em veiculo 29,38 
9.2.16.1- com responsabilidade mtdica 253,62 d) provisóroa para estrangeiro que fixar residcncia no pais, dirigor veiculo (licença 55,19 
9.2 16.2- sem n:sponsabilidade m~doea 169,08 especial - validade de 06(seis) meses) 
9.3- Otrnats estabelectmcntos, não cspecrficados. suJeitos I fiscalizaç!o 253,62 ~ 

• 2' via do alvari equovalente a 113 do valor. 3. Carteira Nacional de Habolllaçao, expediçlo a qualquer tttulo 13.12 
I O. - Rubrica de hvros -

a) at~ 100 folhas 25,36 4. CertidJo; 
b) de 101 a 200 tolhas 38,04 a) negativa de multa de velculos motorizados 8,45 
c) acima de 200 folhas 46,49 b) de prontuârio ou hiStórico de registro de veiculo automOior (emissao a qualquer titulo) 8.45 

c) de prontuârio de condutor de veiculo (emisslo a qualquer titulo) 8,45 
11. Termo de responsabilidade ttcniea 42,27 

S. Documentos para Circulaçlo Internacional: Certoficado Internacional pasa Automóvel. 84,54 
12. Visto em notas ftScais de produtos SUJticos ao controle especial PermissJo Internacional para Conduzir c caderneta de Passagem nas Alllndegas 

a) at~ 5 notas 16,90 
b) por nota que acrescer 0, 16 6. EmissJo de jogos de cópias, j6 registradas, de documentos de veiculas '-"-

I 
13. Cadastramento dos estabelecimentos que utilizam produtos de controle especial. bem 42.27 1. Estadia de veiculo no órgao de trânsito, altm de S (crnco) dtas, por dia a.4~ 

como as de insumos quimicos 
8. Exame: -

Nota: Os atos ou ser;iços indicados nos itens de 9 a 13 sJo expedidos ou presoados pela a) de sanidade (Rsoa ou mental) 23.3E 
Secretaria da saúde. b) especial de sanodade 33,81 

c) especial para portador de deliciEncia flsoca 18,,9 
14. Vistoria ttcnoca, aprovaçao de projetos e leste de prova de equipamento de combate a d) psicortcnico 29,31 
inctndio e) de habilitaçAo para motoristas c motociclistas 21,13 
14.1- Risco "A":~~~ 200m2 de área contru da 28,04 
14.1.1 -Por m2 aeuna de 200m2 de Arca construlda 1,39 9. lnscriçlo: 
14.2 - Risco "B"· até 200m2 de Arca construoda 56,01 9.1. para cursos de habilitaçlo: 
14.2.1 -por m2 acima de 200m2 de Arca construída 2,79 a) diretores de aut<Hscola 29,58 
14.3- Risco "C" at~ 200m2 de irora construída 14,11 b) instrutores de aut~scola 21,13 
14.3.1 -Por m2 acima de 200m2 de area construída 8,41 

10. Lac111çlo e relacraçlo 29,58 
I S. Cadastramento de pessoas jurldicas ou Os1C1S 
I S.l • UlD&S IDSI&IIOOrtiS 140,21 11. Voslorla: 
15.2- fumas cooscrvadoras 84,12 a) .tteraçlo de cstrutun de veiculo 29,58 
1~3- pessoa flsica 56,08 b) identifieaçlo de veiculo 21,13 

c) de segurança veicular 42,27 
16. Laudo pericial de inclndio 113,02 

12 Licença; 
17. Vistona anual a) de aprendizagem partocular 12,68 
17,1 ·por edi ICiçlo 56,08 . b) e!eeciaJ (veiculo) 21 o 
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IJ.Reboumeoto de veiculo: 
a) até I 5 km da sede do Município 
b)J>Or km excedente 

14. Registro: 
a) de documentos para Circulação lnlemacional 
b) de Caneira Nacional de Habilitação 
c) de jogo de cópias de documentos de veículos 

15. Revistorin de veiculo 

16. Rubrica de livro para auto·escola. clínica médica. clinica psicorécnica, placa de 
fabricação e placa de experiência: 

a) livro contendo até I 00 folhas e até 200 folhas 
b) livro contendo mais de 200 folh•s 

17. Vistoria e lacraçao a domicilio. por veiculo 

18. Certificado de registro de veículo (emissão a qualquer título) 

19. Licenciamento de veicu lo 

20. Certificado c credencio I de transportador escolar (emissão a qualquer titulo) 

21. Vistoria semestral de veiculos de transporte escolar (emissão a qualquer titulo) 

Anuo I do Regulamento das Taxas Estaduais de Fisealizaçlo e Serviços Diversos .. 
Tabela "O" 

Serviços Gráficos - Código da Receita 2470 
Este código deverá ser in9icado no campo 12 do DAR 

I. Assinaturas 
t.l • trimestral 
t.2 • semestral 
t.3- anu•l 
2. AssinaiUra com remessa postal 
2. 1 . trimestral 
2.2 • semesrral 
2.3 -anual 
3. Gabaritos ou Lauda Padnlo 
3. 1 • Modelo I 
3.2- Modelo 11 
4. Vendas Avulsas 
4.1 • Exemplar 
4.2 · Exemplar atrasado 
5. Publicações 
5. t • Centímetro composto em laudo padrâo 
5.2 • Centlmetro para compor 
5.3 · l'ágina exclusivo 
5.4- Proclama de casamento 
No1a: Os serviços indicados nos i1ens I a 5 sao expedidos pela Imprensa Oficial do Estaddl 

Anexo t do Rtgulamtnto das Taxa.s Estaduais de Fisca lizaçllo e St'rviços Diversos .. 
Tabela "E" 

Edital de Tomada de Preços I Concorrência- Código da Receita 2470 
Este código Deverá ser i ~dicado no campo 12 do DAR 

t. Edital I 
1.1 Tomada de Preços 
t.2 Concorrêncin Pública 

DECRETO N° 5718 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997 

84.54 

59.17 
25,36 
8,45 

42.27 

25,36 
50.72 

42.27 

59,17 

8,45 

8,45 

42,27 

38.79 
77.58 

155. t6 

126.31 
252,63 
505.29 

0,35 
0,43 

0,76 
0,86 

2.96 
4.15 

354.95 
32,49 

I 
43.91 1 

87.83 

Dispõe sobre a implementação à 
legislação do ICMS das regras 

instituídas em convênios ICMS 
celebrados nos tennos do artigo 199, do 
Código Tributário Nacional (Lei n° 
5172, de 25 de outubro de 1996), Lei 
Complementar 24, de 7 de janeiro de 
1975 e Lei Complementar 87, de 13 de 
setembro de 1996. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado, c 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da legislação 
regulamentar do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, 

DECRE TA: 

Art. 1 o • A legislação fiscal do ICMS, apliclda no território do Estado 
do Amapá, passa a viger com as alterações deste Decreto, sendo parte integrante do 

Decreto n° 3174, de 20 de novembro de 1995, onde couber. · 

Art. 2° Pelo Convênio ICMS 130, de 26 de setembro de 1997, os 
dispositivos a seguir enumerados, do Convênio IC MS 105, de 25 de setembro de 1992, 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

I . o inciso II e o § 2° da cláusula nona: 

"§ 2° · Na hipótese tÚ: retenrão ter sido efetuada pelo industrial, a 
distribuidora, com base na relação a que se refere a alínea "c" do inciso li/, deverá e/qborar 
relatório conforme mOlklo constante no Anexo VI e entregá-lo até o dia y, do mê< 
subsequente ao sujeito passivo por substituição, remetendo cópias para as u,.;idades 
federadas de origem e destino"; 

11- os incisos I, 1li e V, e o§ 2° da cláusula décima primeira: 

"I - calcular o imposto a ser recolhido em favor tÚ: unidade 
federadn de destino e informar no relatório citado no inciso lll, adotando os seguintes 
procedimentos: · 

a) adotar como preço de partida o valor utilizado pelo mjeito 
passivo por substituição na operação original para o contribui/ICe substiwído, dele excluído 
o respectivo vdor do ICMS; 

b) adicionar ao valor referido na alínea anterior, o valor 
resultante tk: aplicação do correspondente percentual de agregação prt.>~,isto para a operação 
interestadual, aplicável ao sujeito passivo por substiU1ição; 

c) aplicar ao resultadn nbtidn, cnnfnrme o previsto na alír~ea 

amerior, a alíquota vigmte para as operações inwmas com a mercadoria na ur~ic&zde 
feáeradn de destino;" 

"[[[ - elaborar relatório mensal, por unidade federadtt de destino . 
e produto, de acordo com o modelo constante no Anexo IV;" 

"V - remeter ao sujeito passivo por substituição, até o dia 05 de 
cadn mês, um demonstrativo de acordo com os modelos constantes nos Anexos V e VI, 
contendo um resumo tÚ:s op<>rações realizadas para Ctlda unidade da Federação. • 

"§ 2° . o disposto nesta cláusula e na cláusula nona não exclui a 
responsabilidade da distribuid1ra ou, do TRR pela omissão .ou pela . ap:esentação de 
informações falsas constantes do relator,o e demonsrrauvo referidos nos mwos !li e V, e 
no inciso li tk: cláusula nona, podenlio as unidAdes dB Federação, destinatárias, exigir 
diretamente das distribuidoras 011 TRR o imposto de-vido nas operações realizadas por 
eles"; 

III - O § 2° da cláusula décim·a segunda: 

"§ 2° O sujeito passivo por substitttição deverá elaborar 
mensalmente, demonstrativo de apuração e recolhimento do imposto retido, em trê< vias, 
de acordo com o modelo constante no Anexo VII, devendo enviar até o dia 15 de catk: 
mês, uma via às unitk:des federatk:s de origem e destino das mercadorias, retendo uma 

IV · a alínea "a" do inciso 11 da cláusula décima quarta: 

"a} o estabelecimento distribuidor de combustíveis destinatário 
elaborará relação mensal em quatro vias, conforme modelo constante no Anexo !li, para o 
álcool etÍlico anidro combustível, devendo ser n>rnetido, até o quinto dia do mê< 
subsequente a entrada, uma via para a empresa refinadora de petróleo ou suas bases, outra 

via para a unidade federadn remetente do álcool anidro e outra via à unidade federada 
onde estiver localizada a distribuidora, retendo a quarta"; 

Art. 3° - Fica revogado o inciso I da cláusula décima segunda do 
Convênio 105, de 25 de setembro de !992. 

Art. 4° . A cláusula décima primeira do Convênio 1()5, de 25 de 

setembro de 1992 fica acrescida do § 4°, com a seguinte redação: 
· "§ 4° Na hipótese da alínea "a" do inciso I desta clá~<sula, de-::erá o 

estabelecimento distribuidor de combustíveis praticar, para efeito de cálculo do repasse do 
imposto, os valores de referência estatuídos e vigentes na unidade federadn de destino tÚ: 

mercadoria. " 
Art. 5° · Fica o Anexo li do Convênio JCMS 105, de 25 de setembro 

de 1992, substituído pelo Relatório de Operações Interestaduais com Combustível 
Derivado do Petróleo Efetuado por TRR, passando a integrar o referido convênio os 
seguintes anexos, com respectivas denominações: 

I - Anexo II1 · Relatório de Aquisição Interestadual de Álcool 
Anidro Realizada Por Distribuidora; 

11 - Anexo IV Relatório de Operações Interestaduais de 
Combustível Derivado do Pctr6lco; 

III - Anexo V · Resumo das Operações Interestaduais com 
Combustíveis Derivado do Petróleo; 

IV · Anexo VI • Relatório das Operações Interestaduais das TRR 
com CombustÍveis Derivados do Petróleo; 

V - Anexo VII - Demonstrativo do Recolhimento de ICMS 
Substituição Tributária. 

Art. 6° - Fica a Secretaria de Estado da Fazenda :autorizada a 
normatizar regras especificas e outras necessárias para o fiel cumprimento deste 
Decreto. 

Art. 7° · Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a panir de 1° de fevereiro de 1998. 

Macapá, 31 de dezembro de 1997 

' "li _ elaborar relatório mensal em 4 (quatro) vias, por unidade ANTÔNIO ILDEG~ GOMES DE ALENCAR 

l.~d:: ~~mir:o~-c~-~~=:~=·~n~t~e=n"'o~A~n=ex~oc!Dl~;·==-=--------=~ Governaddl, em exerclcio 

--·-·-
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DECRETO N" 5719 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre a implcmcnta~ão 2 
legislapo do ICMS das regras Ínstituídas 
em convmios ICMS celebrados nos 
termos do artigo 199, do Código 
Tributário Nacional (Lei n• 5172/66), Lei 
Complementar 24/75 e Lei 
Complementar 87/96. 

O GOVERNADOR 00 EST AOO 00 AMAPÁ, us.1ndo das atribu1ções que 
lhe são conferidas pelo artigo 119, ináso VTil, da Constiruiçio do Estado e, 

OONSIDERANDO a necessidade de atualização da legislação regulamenw 
do Imposto sobre Operações Rdatívas à Cirrulaçio de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte lnteresudual e lntermuniápal e de Comunicação - ICMS, 

DECRETA: 

Art. 1° - A legislação fiscal do ICMS, aplicada no território do Estado do 
Amapá, passa a viger com as alterações deste Decreto, sendo parte integrante do Decreto 
n° 3174, de 20 de novembro de 1995, onde couber. 

magnéticos com registros fiscais referentes à tol.alidade das operações de entradas e de 
saldas e das aquisições e prestações realizadas no exercício de 8p11111Ç1o: • 

2.1.1 - por totais de documento fisCal e por item de mercadoria 
(classificação fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal, modelos I e 1-A. 

2.1.2 - por totais de documento fiscal, quando se tratar de: 

a) Nota Fiscal de Serviços de Transporte, modelo 7, quando emitida por 
prestador de serviços de transporte ferroviário de carga; 

b) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8; 

c) Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9; 

d) Conhecimento Aéreo, modelo lO; 

e) Nota FiscaiiConta de Energia Elétrica, modelo 6, nas entradas; 

aquisições: 
f) Nota Fiscal de Scrv(ço de Telecomunicações, modelo 22, nas 

2.1.3 - por total diário.' por eqUJpamenr<l. quando se tratar de S3lda 
documentada por· 

a) Cupom Fiscal ECF: 

b) Cupom Fiscal PDV: 

c) Cupom Fiscal emitido por máquina registradora. 

Art. ~ - Pelo Convênio ICMS 96, de 26 de setembro de 1997, ficam de: 
2. 1 4 - por total diário. por espécie dt documento fiscal. quando se tratar 

acrescentados os dispositivos a seguir indicados no Convênio ICMS 57, de 28 de junho de 
1995: 

I • o item 5 ao Parágrafo Único da cláusula oitava, com a seguinte 
redação: 

"5 · jirA limitada a 99 (nqumta e 71CU!) a qu:zruuM! de ums de~ 

redação: 
11 - o Parágrafo Úruco i cláusula ,,g~una sétuna. ~om a segumte 

"Parágrafo Único · Pur a<l!SSO rmalu:o ~se UJCIUJI;.eo fommmelll> 
dos rrnmos e "~ ntn5s.Írlns para U?rifrcaçàc e/ou exiT~ de <jiUZJlj!ter d:.dos, wLS ro>m, sml:w, 
TI'WIU.1lS deapúc=..vs e s!JUmZS operaao= e formas dedesJicquoodeár(llS dcdZS{(l " 

Art. 3° - O Manual de Oriemaçio aprovado pela cl.1~ sexta do 
Convênio ICMS 75, de 13 de setembro de 1996 e suas alterações, ficd subSli!.uído pelo 
Manual de Oriemaçio anexo dO presente Decreto. 

Art. 4° - Pelo convênio ICMS 131, de 12 de dezembro de 1997. o número 5 
do parágrafo único da cláusula oitava do Convênio ICMS 57/ 95, de 28 de Junho de 1995, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

tmitida." 
"5 · F~ea litrr.aia a 98 a qua71litWe de iuns de nlt>CJ~iorus por rl()(a fiscal 

Art. 5° - Fica a Secretaria de Esrado da Fazenda Juronz..1da a normatizar 
regras especificas e outras necessárias para o fiel cumprimento deste Decreto. 

Art. 6° - Esu Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo os 
Contribuintes do ICMS adequar-se ao disposto até 31 de março de 1998. 

Maca pá, 31 de dezembro de 1997 

ANTÔNIO ~ALENCAR 
Gov ador, em exercício 

Anexo do Decreto n• SJ19 de 31 de dt.tCJJ)bro de 1997 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO 

I- APRESENTAÇÃO 

1.1 - Este manual visa a orientar a execução dos serviços destmados à 
emissão de documentos e escrituração de livros fiscais e a manutenção de informações 
em meio magnético, por contribuintes do IPI e/ou do ICMS usuários de sistema 
eletrônico de processamento de dados, na forma estabelecida no Convênio ICMS 57/95. 
de 28 de junho de 1995. 

1.2 - Contém instruções para preenchimento do Pedido/Comunicação de 
Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, para emissão de documentos 
fiscais, escrituração de livros fiscais e fornecimento de informações à Secretaria da 
Receita Federal, e às Secretarias de Fazenda, Economia, Finanças c Tributação dos 
Estados e do Distrito Federal e, finalmente, instruções sobre preendumento do 
respectivo Recibo de Entrega. 

formulários. 
1.3 - As infonnações serão prestadas em meio magnético e/ou 

2 - DAS INFORMAÇÕES 

2.1 • Os contribuintes do IPI e/ou do ICMS, autorizados à emissão de 
pe1o menos um dos documentos fiscais previstos nos convênios do Sistema Nacional 
@tegrado de lnformações Ecooõmico-Fiscais (SINIEF), de 15 de dezembro de 1970, e de 
21-4,e fevereiro de 1989 e seus ajustes, por meio de sistema eletrônico de processamento 
de dados, estio sujeitos a prestar informações fiscais em meio magnético, de acordo com 
as espedfi~ indicadas 1\CS!e manual, mantendo. pelo prazo decadencial, arquivos 

a) AutoriL.ação de Carregamento e Transporte. modelo 24: 

b) Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14: 

c) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15: 

d) Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16: 

c) Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13; 

f) Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas. modelo li ; 

g) Despacho de Transporte. modelo 17; 

h) Manifesto de Carga, modelo 25: 

i) Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 ; 

j) Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2: 

I) Nota Fiscal de Produtor. modelo 4; 

m) Nota Fiscal de Serviço de Transporte. modelo 7. exceto quando 
emitida por prestador de serviços c.le transporte ferroviário de cargas: 

n) Ordem de Coleta de Carga. modelo 20: 

o) Resumo Movimento Diário, modelo 18. 

2.2 - Observações: 

2.2.1 - O disposto no item 2.1.1 se aplica também à Nota Fiscal de 
Entrada, modelo 3, emitida até 31 de dezembro de 1995. 

2.2.2 - O disposto no item 2.1.4 se aplica também à Nota Fiscal 
Simplificada, emitida até 13 de dezembro de 1994. 

3 
COMUNICAÇÃO 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PEDIDO, 

3.1 -QUADRO I - MOTIVO DO PR6ENCHIMENTO 

3. 1.1 - CAMPO OI - PEDIDO/COMUNICAÇÃO DE: 

ITEM J - USO- Assinalar com "x" o pedido inicial de autorização para 
emissão de documentos fiscais e/ou escrituração de livros fiscais por meio de sistema 
eletrônico de processamento de dados; 

ITEM 2 - ALTERAÇÃO DE USO- Assinalar com "x" quando se tratar de 
alteração referente a quaisquer das informações de pedido anterior, exceto aquelas 
previstas nos can1pos 07 e 08. 

ITEM 3 - RECADASTRAMENTO - Assinalar com "x" no caso de novo 
cadastramento. quando exigido pelo Fisco da unidade da Federação. 

ITEM 4 - CESSAÇÃO DE USO A PEDIDO - Assinalar com "x" numa das 
seguintes situações: 

24 a 28; 
a) cessação total, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06 e 

b) cessação parcial referente a livros ou documentos específicos, quando 
deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06. 07 e/ou 08, confonne o caso. e o~ 
campos 24 a 28. 

ITEM 5 - CESSAÇÃO DE USO DE OFICIO (USO EXCLUSIVO DO FISCO) 
- Assinalar com "x" numa das seguintes situações: 

a) cessação total, quando devenlo ser preenchidos os campos de 04 a 06; 

b) cessação parcial referente a livros ou documentos espcclficos, quando 
deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06, 07 e/ou 08, conforme o caso. 

fazendária. 
3.1.2 • CAMPO 02 - PROCESSAMENTO - Para uso da repartição 
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3.1.3 - CAMPO 03 - CARIMBO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - Apor · número de inscrição no cadastro de pessoas fisicas - CPFIMF ou da carteira de 
carimbo de inscrição estadual, quando exigido pela legislação da unidade da Federação. identidade do signatário. \ 

assinatura. 
3.6.5 - CAMPO 28 - DA TA E ASSINATURA - Preencher. a data e apor a 3.2 -QUADRO 11 - IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

3.2.1 - CAMPO 04 - NÚMERO DA INSCRIÇÃO ESTADUAl:- Preencher 
com o número da inscrição estadual do estabelecimento no cadastro de contribuintes do 
ICMS. 

3.7- QUADRO VIl - PARA USO DA REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA 

. . 3.7. 1- CAMPOS 29 A 31 :PARA USO DA REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA . 
3.2.2- CAMPO OS - NUMERO DO CGC/MF - Preencher com o número d1 Não preencher. uso da repartição fazendária. 

inscrição do 
Fazenda. 

estabelecimento no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério d1 
3.7.2 · CAMPO 32 - VISTO/CARIMBO DA RECEITA FEDERAL - Nõo 

· preencher. uso da Secretaria da Receita Federal. ~ 3.2.3 - CAMPO 06 NOME' COMERCIAL (RAZÃO 
SOCIAUOENOMINAÇÀO) Preencher com o nome comercial (razão 
social/denominação) do estabelecimento. Evitar abreviaturas. 

3.3 - QUADRO 111 · LIVROS E/OU DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS 
POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 

3.3.1 - CAMPO 07 - CÓDIGOS DOS DOCUMENTOS FISC,\IS . Preencher 
com os códigos dos documentos fi scais. conforme tabela abaixo: 

TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS 

CODJGO MODELO 
24 Autorização de Carregamento e Transporte, modt'lo 24 
14 Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14 
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo I 5 
16 Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16 
13 Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13 

4 - FORMA DE ENTREGA E DESTINAÇ,\O DAS VIAS 

O Pedido/Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento 
de Dados será apresentado ~ repartição fiscal da unidade da Federação que estiver 
v~nculado o _estabelectmento mteressado, preenchido datilograficamente. em quatro (4) 
vtas que, apos o despacho, terão a seguinte destinação: 

4.1 - a via original e outra via- serão retidas pelo fisco; 

4.2 - uma via - será entregue pelo requerente/declarante à Divisão de 
Tecnologia c informações da Delegacia da Receita Federal a que estiver subordinado; 

.:omprovantc. 
4.3 - uma via - será devolvida ao requerente/declarante, para servir como 

lO Conhecimento Aéreo, modelo lO 5- DADOS TÉCNICOS DE GERAÇ,\O DO ARQUIVO 
li Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas. modelo li 

.,__..,0~9;:---'~C~o:::nh:;:.e:.:cc;:im:::e:::nc_:toc.:d;.:e.,;T;.:.ran=spo=rte::.;,:A-"'qui"a:.:.v';.:;:·ár:.;.io:..d::;:c:..,C~ar"'g"'a"'s.:.:.m::.:o::;d.:;cl;::.o-;,9________ 5. I · FITA M AGNETICA OU CAR TUCI-10 
08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 5 .I. I - A critério da unidade da Federação receptora, os dados poderão ser 

I---:::-:'7,---+:D:-;e_sp'-;,a,..ch_o_d
7
e-:T;:-ran-"sp"'o_rt-'e,,_m.,..od-=el..;.o_l_7 _________ _______ <!ntregues utilizando fita magnética ou cartucho; 

25 Manifesto de Carga, modelo 25 5.1.2 • Tamanho do registro: 126 bytes; 
O I Nota Fiscal, modelo I 
06 Nota FiseaVConta de Energia El~lrica, modelo 6 5·1·3 • Tamanho do bloco: 16380 bytes; 
03 Nota Fiscal de Entrada, modelo 3 5.1.4 · Densidade de gravação: 1600, 6250 ou 38000 bpi; 
21 Nota Fiscal de Serviço de Comunic;açao, modelo 21 5 .1.5 • Quantidade de trilhas: 9 ou 18 trilhas; 
04 Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 5.1.6 - La bel: "No la bel" - com um "tapermark" no início e outro no fim do 

t---;2;:;2,----hN-;'o7ta'-;F"'is:-:=c~al,:d;.:e-;::S-:-;erv~iç.:..o~de:.,T;:.e:.;_le:.::c,=comC.:u:Cn.:.:.ic:.:a.cçO:;-:e7s,C:,m;co:.:d..:.el..:.o.:::2.:..2 - ---------volume; 
07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 5. 1.7 - Codificação: EBCDIC 
02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02 5~1.8 - Fica a critério da unidade da Federação. a definição da densidade de 

r--..:;:2,;-0 ---4~0;.:.rd:.:e::::m:.::d:;:.e;:.Co:;le:.:ta::.;d::e...:;C;:ar'-!'-ga::!.,::::m~od:;e:;10:.::2;,0,---------------gravação e quantidade de trilhas entre as citadas nos subi tens 5. 1.4 e 5. 1.5, respectivamente. 
18 Resumo Movimento Diário, modelo 18 5.2 . DISCO FLEXÍVEL DE 5 1/4" OU 3 l/2" 

pedido. 
3.3.2 · CAMPO 8 · LIVROS FISCAIS - Assinalar o(s) livro(s) objeto do 

5.2.1 - Face de gravação: dupla; 
5.2.2 - Densidade de gravação: dupla ou alta; 
5.2.3- Formatação: compatível com o MS-DOS; 
5.2.4 - Tamanho do registro: 126 bytes. acrescidos de CRILF (Carriage 

3.4 - QUADRO IV- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS rcturn!Line feed) ao final de cada registro; 

Os campos deste quadro deverão ser preenchidos com as especificações 5·2·5 • Organização: seqüencial; 
técnicas dos equipamentos e programas utilizados para emissão e escrituração por 5.2.6 ·Codificação: ASCll; 
sistema eletrônico de processamento de dados. 5.2. 7 - A critério da unidade da Federação receptora, os dados gerados com as 

características descritas neste subi tem poderão ser enviados via teleprocessamento. 
3.4.1- CAMPO 9- UCP- FABRICANTE/MODELO- Indicar o fabricante e 5 '. FITA DAT 

o modelo da unidade central de processan1cnto, utilizando, se necessário, o verso do - ~ 
formulário. 5.3 .1 - A critério da unidade da Federação receptora. os dados poderão ser 

entregues utilizando fitas DAT; 
3.4.2 - CAMPO I O · SISTEMA OPERACIONAL - Indicar o sistema 5.3.2 _ Capacidade: 2 Gigabyte ou, a crilério da unidade da Federação 

operacional e seu número de versão. 
receptora. outras capacidades; 

3.4.3- CAMPO 11 - MEIOS MAGNÉTICOS DISPONÍVEIS - Assinalar com 5.3.3 - Sistema Operacional utilizado para geração da fita: a critério da 
"x" o meio magnético de ap·rcsentação do registro fi scal. unidade da Federação receptora: 

5.3.4 - Tamanho do registro: 126 bytes, acrescidos de CRILF (Carriage 
3.4.4 - CAMPO 12 - LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO • Indicar a rcturn/Line fccd) ao final de cada registro: 

linguagem em que foram codificados os programas. 5.3.5 _Organização: seqüencial; 

3.4.5 - CAMPO 13 - SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE 5.3.6 - Codificação: ASCII. 
DADOS (SGBD) - Indicar o gerenciador do banco de dados, ou seja, o conjunto de 5.4- OUTRAS MÍDIAS 
rotinas que administra o banco de dados, se houver. 5.4.1 -A critério da unidade da Federação receptora, os dados poderão -ser 

• entregues utilizando outras mídias; 
3.5 _QUADRO V . IDENTIFICAÇAO DO ESTABELEÇIMENTO ONDE SE 55 • FORMATO DOS CAMPOS 

LOCALIZA A UCP . 
5.5. 1 - Numérico (N), sem sinal, não compactado, lllinhado à direita, 

3.5.1 . CAMPO 14. NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAUMUNICIPAL - suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas. 
Preencher com o número da inscrição estadual ou, no caso de este inexistir, com o 5.5.2 - Alfanumérico (X) - alinhado à esquerda, com as posições não 
número de inscrição m:unicipal do estabelecimento onde se encontra a unidade central de significativas em branco. 
processamento, prcccdtdo da letra M. 5.6 - PREENCHIMENTO DOS CAMPOS 

3_5_2 _CAMPO 15 . NÚMERO DE JNSCRJÇÃO NO CGC/MF- Preencher . 5.6.1 - NUMÉRICO • Na a_usência de informação, os campos de;erão ser 
com 0 número de inscrição no CGCIMF do estabelecimento onde se encontra a umdade prccnchtdos com zeros. As datas devcrao ser expressas no formato ano, mes e dia 
central de processamento. (AAAAMMDD). 

_ 5.6.2 - ALFANUMÉRICO - Na ausência de informação, os campos 
3.5.3 : CAMPO 16 - NOME _ COM~RCIAL . ~ZAO deverão ser preenchidos com brancos." 1 _ 

SOCIAUDENOMINAÇAO) - Indicar o nome comerctal (razao soctalldenommaçao) . do 6 . ETIQUETA DE IDENTIFICAÇAO DO ARQUIVO 
estabelecimento onde se encontra a urúdade central de processamento. Evttar 

abreviaturaS. 

3.5.4 • CAMPOS 17 A 23 - ENDEREÇO E TELEFON~ DO 
ESTABELECIMENTO Preencher com tipo, título c noMe do logradouro, n~ero, 
complemento, município, unidade da Federação, CEP do. endereço do estabelectmento 
onde se encontra a unidade central de processamento e o numero do telefone. 

3.6 - QUADRO VI - RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES , 

3.6.1 . CAMPO 24- NOME DO SIGNAT~RIO -Indicar o nome ~a pessoa 
que, representando a empresa requerente/declarante, assmar o pedtdo de comurucação. 

3.6.2 • CAMPO 25 • TELEFONE/FAX - Preencher com o número de 
telefone do estabelecimento para contatos sobre processamento de dados:. 

3.6.3 . CAMPO 26 - CARGO NA EMPRESA - Preencher com o nome do 
~ cargo ocupado pelo sigriatário lU1 empresa. 

3.o . . 

6.1 , Os arquivos deverão estar acondicionados de maneira adequada de 
modo a preservru: seu conteúdo. Cada mídia deverá ser identificada através ,de etiqueta, 
contendo as seguintes informações: 

6. 1.1 - CGCIMF do estabclccimeoto a que se referem as informações 
contidas no arquivo, no formato 99.999.999/9999-99; 

6.1.2 Inscrição Estadual - número de inscrição estadual do 
estabelecimento infonnante; 

6.1.3- A expressão "Registro Fiscal" e "Convênio ICMS 57/95"; 

6. 1.4- Nome comercial (razão social/denominação do estabe:ecimento); · 

6.1.5 - AAIBB - número de mídias onde BB significa a quantidade total 
de mídias entregues e AA a seqüência da numeração na relação de mídias; 

6.1.6 - Abrangência das informações- datas, inicial e final, que delimitam 
o p;:ríodo a que se refere o arquivo; 

L J • C.-'.Ml'O 27 - CPF/NÚMERO DE IDEN'DDADE - Preencher com o 
~~~~~.~~~~~~~~~~~o~~~~~as~~~--~~~~----~--~~.a~~~=uBE~~~~~ 
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arquivo; 
6.1.7 - Densidade de gravação - indica em que densidade foi gravado o 

6.1 8 - Tamanho do bloco, quando aplicável. 

7 - ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO 

7.1 -O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros: 

7 .I. I - Tipo I O - Registro mestre do estabelecimento. destinado a 
identificação do estabelecimento informante; 

7.1.2 - Tipo li - Dados complementares do informante; 

7.1.3 - Tipo 50- Registro de total de Nota Fiscal modelos I e I A. Nota 
Fiscal de Entrada, modelo 3, Nota FiscaVConta de Energia Elétrica. modelo 6 e Nota 
Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22. destinado a especificar as 
informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de 
documentos com mais de uma alíquota de ICMS. deve ser gerado um registro por 
alíquota; neste caso, o total refere-se à soma das operações da allquota informada no 
registro; 

7.1.4 -Tipo 51 - Registro de total de Nota Fiscal modelos I e I A e de 
Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, destinado a especificar as informações de totalização 
do documento fiscal. relativamente ao IPI ; 

7.1.5 - Tipo 53 - Registro de total de documento fiscal. quanto a 
substituição tributária; 

7.1.6 - Tipo 54- Registro de Produto (classi ficação liscal): 

7.1 . 7- Tipo 55 -Registro de' Guia Nacional de Recolhimento; 

7.1.8- Tipo 60- Registro de Cupom Fiscal PDV, Cupom Fiscal ECF- e 
Curom Fiscal. destinado a informar as operações ou prestações realizadas com esses 
documentos: 

7.1.9- Tipo 61 -Registro de Autorização de Carregamento e Transporte. 
modelo 24, Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de 
Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, Bilhete de Passagem 
Rodoviário, modelo 13, Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo I I. 
Despacho de Transporte, modelo 17, Manifesto de Carga, modelo 25, Nota Fiscal de 
Serviço de Comunicação, modelo 21 , Nota Fiscal Simplificada, Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4. Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte, modelo 7. exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte 
ferroviário de cargas, Ordem de Coleta de Carga, modelo 20, e Resumo Movimento 
Diário, modelo 18, destinado a informar as operações ou prestações realizadas com esses 
documentos; 

7.1.10 - Tipo 70 - Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte, modelo 7. quando emitida pQr prestador de serviços de transporte ferroviárto 
de cargas, de Conhecimento de Transporte Rodoviáriõ de Cargas. modelo 8. de 
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas. modelo 9. e de Conhecimento 
Aéreo, modelo I O, destinado a especificar as informações de totalização do documento 
fiscal, relativamente ao ICMS: 

7.1.11 - Tipo 71 - Registro de Informações da carga transportada 
referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. modelo 8. Conhecimento 
de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9, e de Conhecimento Aéreo, modelo 10: 

7 .1.12 -Tipo 75 - Registro de Código de Produto e Serviço: 

7. I . 13 -Tipo 90- Registro de totalização do arquivo. destinado a fornecer 
dados indicando a Quantidade de re11istros. 

8 - MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE DOCUMENTOS 
FISCAIS 

8.1 - O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de 
registros, classificados na ordem abaixo: 
Tipos de PosiçOes de AIO Oenominaçao dos Observações 
Registros Ctassificaçao Campos 

de Classilicaçao 
10 1° registro 
11 
50, 51 , 53, 1a2 A Tipo • no topo 54 o campo data 
54", 55, 60, 31 a 38 A Data esta nas po:;oçOes de 
61 , 70e71 ctassilicaçao 17 a 24 
75 3a 16 A CGCIMF 

17 a26 A COdigo do Produto 
90 Ultimos registros 

8.2 -A indicaçlo "AJD" significa "ascendente/descendente" 

9- REGISTRO TIPO 10 

ÍIIESTRE DO ESTABELECIMENTO 

N" Du~la~do Co•ládo 'IWdD Rli,t) lbtJ.-) 

C.•po 
OI 1'41<> "lO" 02 I 2 N 
02 CGCIMF CGCIMF elo e&tabelec:ime.nto 14 3 t6 N 

infonnante 
0) JnscriçJo Estadual lnsaiçlo estadual do 14 17 30 X 

eslabelecimento infcnnante 
04 Nome do Conbibointe Nome comcn:ial (razlo 3S 31 6S X 

Social I deoomillaçlo) do 
coobibointe 

05 Muntcipio Municlpio onde eslá 
domiciliado o estabelecimento 

30 66 9S 

informante 
06 Unidade da Federação Unidade da Fedcraçlo referente 2 96 97 

ao MuniCípio 
07 flll< Número do fax do lO 98 107 

estabelccin1cnto informante 
08 Data ln1etal A data do inlc1o do periodo 8 108 II S 

refcrcme ois infonnaçOes 
prestadas 

09 Data F mal A data do fim do periodo 8 16 123 
referente is mformaçOes 
prestadas 

lO Cód1go do padrao do Código do padrao utitiudo no 2 24 125 
arqu1vo magnético arquivo magn~tico, conforme 

tabela abatxo 
11 Cód1go da finalidade do COd1go do pldrlo uuli:z.ado no I 26 126 

arqUIVO magnétiCO arqu1vo magn~tico, conforme 
tabela abaixo 

09. I -OBSERVAÇÕES· 

09. I. I -Tabela para preenchimento do campo I 0: 

TABELA DE PADRÕES DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS 

Código IHKriçlo do padrlo 

OI Convénio 57/95. com a redaçao dada pelo conv~n1o 96/97 · OperaçOes Interestaduais 
somente operaçOes sujeitas ao regime de Substitu1çl0 Tributária (Sl) 

02 Convénio 5719S, com a redaçlo dada pelo convblio 96!97 • OperaçOes Interestaduais, 
somente registros com totais dos documentos 

03 Convênio 5119S. com a redaçAo dada pelo convémo 96/97- Totahdade das operaçOes 

X 

X 

N 

N 

N 

X 

X 

O-I Convênio S1195, com a redaçao dada pelo convênio 96/97- OperaçOes Interestaduais, com 
ou sem ST 

09. I 2 - Tabela para preenchimento do campo li : 

TABELA DE FINALIDADES DA APRESENTAÇÃO DO ARQUlVO MAGNÉTICO 

Código DHcrlçlo do padrlo 

N• 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

1 Normal 

2 

3 

4 

5 

Rebficaçao total de arqutvo .subsbtutÇao total de tnformaç6es prestadas pelo 
contnbwnte referentes a este perlodo •· 

Rettficaçao adttiva de arquivo acréscimo de tnformaçao nao tnclulda em arqutvos Já 
:~presentados 

Rebficaçao correllva de arqutvo subs(jluíÇao de 1nformaçao relat1va a documento )á 
tnformado 

Desfaz1mento arqwvo de 1nformaçao referente a desfazunento de negóc10 Neste 
caso. o arQUIVO deverá conter. além dos regtstros tipo 10 e ttpo 90, apenas os 
regtstros referentes as operaçóeslprestaçOes nao efetivadas 

10- REGISTRO TIPO 11 
DADOS COMPLEMENTARES DO INFORMANTE 

O.nomlnaçlio Conteúd.o Tatwro IUI;fD l1:lrnb 
do Campo 

Tipo "11" 2 1 2 N 
Logradouro Logradouro 34 3 36 X 
Número Número 5 37 41 N 
Complemento Complemento 22 42 63 X 
Ba1rro Ba1rro 15 64 78 X 
CEP COdigo de Endereçamento Postal 08 79 86 N 
Nome do Contato Pessoa responsável para contatos 28 87 114 X 
Telefone Número dos telefones para contatos 12 115 126 N 

11 -REGISTRO TIPO 50 

NOTA FISCAL E NOTA FISCAL DE ENTRADA, QUANTO AO ICMS 
NOTA FISCAUCONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
N" Deoomia1çlo do Conteúdo 1lmdl ~ Rlulm 

C.mpo 
OI Tipo ·so· 02 I 2 N 
02 CGCIMF CGCIMF do remetente nu entrldu 14 3 16 N 

e do dcstinaWio nu saldas 
03 lnscriçlo Estadual lnscriçlo Estadual do remetente nas 14 17 30 X 

entrld&s e do destinatúio nu safdu 
04 Data de emisslo ou Data de emisslo o a salda ou d 8 31 38 N 

Recebimento '"""imcnto na entrada 
05 Unidoode do Federaçlo Sial• do unidade da Fedenoçlo d 2 39 40 X 

remetente nu entrada> e do destinalAri 
nusaldu 

06 Modelo Código do modelo da nota fücaJ 2 41 42 N 
07 Sáie Sbic da nota liscal 3 43 4S X 
08 Subsbie Subsáie da nota fücaJ 2 46 47 X 
09 Número Número da noca fiscal 6 48 S3 N 
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i 10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

CFOP 
Valor Tot.'ll 

Base de Cálculo do 
ICMS 
Valor do ICMS 

Isenta ou nao·tributada 

Outras 

Aliquota 

Situação 

Código Fiscal de Operaçilo e Prcstaçilo 
Valor total da no1a fiscal 
(com 2 decimais) 
Base de Cálculo do ICMS 
(com 2 decimais) 
Montante do imposto 
(com 2 decimais) 
Valor amparado por isenção ou não 
incidência (com 2 decimais) 
V ator que não confira débi1o ou 
crédito do ICMS (com 2 decimais) 
Aliquota do ICMS (com 2 decimais) 

Situação da no ta fiscal quanto ao 
cancelamento 

l i. ! - OBSERVAÇÕES 

54 56 N 
13 51 69 N 

I) 10 82 N 

13 83 9i N 

13 96 108 N 

13 109 121 N 

122 125 N 

126 126 X 

11. 1. 1 - Este registro deverá ser composto por contribuinte do ICMS. 
obedecendo a sistemática semelhante à da escrituração dos livros Registro de Entradas c 
Registro de Saída; 

. . . I 1.1.2 - Nas operações decorrente das vendas de produtos agropecuários, 
mclustve cafe em grão, efetuadas pelo Banco do Brasil S.A .. em leilão na bolsa de 
mercadorias, em nome de produtores (Conv. ICMS 46/94 de 29 de março de 1994 e 
Conv. ICMS 132195 de I 1 de dezembro de 1995), os CAMPOS 02, 03 e 05 devem 
conter os dados do. emitente da Nota Fiscal, devendo a cada registro Tipo 50 
corresponder um regtstro Ttpo 71, com os dados dos estabelecimentos remetente e 
destinatário; 

. I_ 1. 1.3 - Em se tratando de Nota FiscaUConta de Energia Elétrica e Nota 
Ftscal de Servtço de Telecomumcações, o registro deverá ser composto apenas na 
entrada de energia ou aquisição de serviço de telecomunicações; · 

1 1. 1.4. - No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS. 
deve ser gerado um registro por alíquota; neste caso, os valores dos CAMPOS 11 . 12. 
13, 14 e I 5 referem-se à soma das operações da alíquota informada no registro; 

11.1.5 - CAMPO 02 - Tratando-se de operações com o exterior ou com 
pessoas não obrigadas à inscrição no CGC/MF, zerar o campo; 

11.1.6 - CAMPO 03 

. . . 11,. 1.6.1 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não 
obngadas a mscnção estadual, o campo assumirá o conteúdo "ISENTO"; 

11.1.6.2 - Na hipótese de registro referente a fornecimento feito por 
pr~dutor agropecuário, em que seja obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Entrada. a 
untdade da Federação poderá dispor sobre qual informação pretende neste campo; 

"EX"; 
I 1.1.7- CAMPO 05 - Tratando-se de operações com o exterior. colocar 

11 . 1.8 - CAMPO 06 - Preencher conforme códigos da tabela de modelos 
de documentos fiscais. do subitem 3.3: 

11. 1.9 - CAMPO 01 - Em se tratando de documento sem scnação. deixar 
em branco as três posições; 

11.1.10- CAMPO OS 

11.1.10.1- No caso de subseriaçào de documento de série ''1\". "B". "C". 
"E" ou "U", indicar o número da subséric deixando em branco a posição · não
significativa; 

11.1.1 0.2 - Em se tratando de documento fi scal de série única. sem 
subseriação, deixar em branco as duas posições; 

11.1.1 0.3 - No caso de subséri~ únicas de documentos fiscais de séries 
"A", "B", "C" e "E", colocar "U" na primeira posição, deixando em branco a segunda 
posição; 

11.1.10.4 No caso de subseriação de documentos fiscais de sáies "A
única", "B-única", "C-única" e "E-única". colocar "U" na primeira posição e o número 
da subsérie na segunda posição; 

1 1.1.11 - CAMPO 10 - Um registro para cada CFOP do Documento 
Fiscal; 

11 .1.12 - CAMP·o 12- No valor a que se refere este campo não se inclui a 
base de cálculo da retenção, em se tratando de substituição tributária; 

11 .1.13 - CAMPO 13 - No montante do imposto a que se refere este 
campo não se inclui ICMS retido por substituição tributária; 

1 1.1 .14 - CAMPO 17 - Preencher com "S", se se tratar de documento 
fiscal regularmente cancelado e com "N", caso contrário. 

12- REGISTRO TIPO 51 

TOTAL DE NOTA FISCAL QUANTO AO lPI 

N' Denominação do Conteúdo 
Campo 

OI Tipo 
02 CGCIMF 

03 lnscriçao Estadual 

Data de emissao/ 
Recebimento 

"51" 
CGCIMF do remetente nas 
enrradas e do destinatário nas 
saldas 

Inscrição Estadual do remetente 
nas entradas c do destinatário 
nas saldas 
Data de emissao na sarda ou 
recebimento na entrada 

llmrlu 

2 
14 

14 11 

31 

N 
16 N 

30 X 

38 N 

í. 05 Sigla da unidade da Federação 39 40 X Unidade da Federoçi!o 
do remetente nas entradas e do 

-~d~:s~tm~·~~~·o~n~as~sa~· r~das~------L-----~----L---~------_J 

::. 

"'\ 06 
07 
08 
09 

!O 

11 

12 

13 

Série 

Subsérie 

Número 

CFOP 

Valor Total 

Valor do IPI 

[senta ou nao 
tributada- IPI 

Outras - IPI 

14 Código da Situação 
Tributária Federal 

15 

16 

16 

11 

Código da Situação 
Tributária Federal 
Código dJ Situação 
Tributária Federal 
Código da Situação 
Tributária Federal 
Siruaçao 

Série da nota fiscal 

Subsérie da nota.fiscal 

Número da nota fiscal 

Código Fiscal de Operação e 
Prestaçi!9 
Valor total da nota fiscal 
(com 2 decimais) 
Montante do IPI (com 2 
decimais) 
Valor amparado por isenção ou 
nilo incidência do IPI (com 2 
decimais) 
Valor que nilo confira débito ou 
crédito do I Pl 
(com 2 decimais) 
Confom1c .tabelas pub licadas 
pela Secretaria da Receita 
Federal 
Confonne campo 14 

Confonne campo 14 

Confonnc campo 14 

Situação do documento 
fiscal quanto ao cancelamento 

12.1 - OBSERVAÇÕES: 

2 41 42 X 

43 44 

6 45 50 N 

51 N 

13 54 66 N 

13 61 19 N 

13 80 92 N 

13 93 105 N 

106 110 X 

111 115 X 

116 120 X 

121 125 X 

126 126 X 

12.1. 1 - Este registro deverá ser composto somente por contribuintes do 
IP!. obedecendo a sistemática semelhante à da escrituração dos livros Registro de 
Entradas e Registro de Saídas; 

12.1.2 - CAMPO 02- Valem as observações do subi tem I 1 .1.5; 

12.1.3- CAMPO 03 - Valem as observações do subi tem 11.1.6; 

12. 1.4- CAMPO 05- Valem as observações do subitcm 11.1. 7; 

12. 1.5 - CAMPO 06 - Em se tratando de documento sem seriação, deixar 
em branco as duas posições; 

12.1.6- CAMPO 07- Valem as observações do subitem 11 .1.1 O; 

12.1.7 - CAMPO 09 - Valem as observações do subi tem 11 .1. 11; 

12.1.8-CAMPOS 14A 17; 

I 2.1.8.1 - Preencher com os códigos aprovados pela Instrução Normativa 
da Secretaria da Receita Federal n• 142, de 26 de dezembro de 1984 e alterações 
posteriores; 

12. 1.8.2 - E dispensada a indicação quando o registro se referir a entrada 
de mercadoria: 

N' 

02 I OI 

03 

04 

05 

06 

01 
08 
09 
lO 

!I 

12 

13 

14 

15 

12. 1.9- CAMPO 18- Valem as observações do subitem 11. 1.1 4. 

t3- REGISTIW TIPO 53 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 

Ocnominaç:lo t.lo Conteúdo 

Campo 
Tipo "53" 
CGC/MF CGC/MF do contribuinte 

substituído 
lnscriçao Estadual lnscriçao Estadual do 

contribuinte substituido 
Data de emissão/ 
Recebimento 
Unidade da Federação 

Modelo 

Série 
Subsérie 
NUmero 

CFOP 

Base Cálculo do ICMS 
Substituição Tributária 
ICMS retido 

Despesas Acessórias 

Situação 

Brancos 

Data de emissão na salda 
ou recebimento na entrada 
Sigla do Unidade da FcdcraçAo 
do contribuinte subslituido 
Código do modelo da nota 
Fiscal 
Série da nota fiscal 
Subsérie da nota fiscal 
Número da nota fiscal 
Código Fiscal de Operação e 
Prestação 
Base de cálculo de retenção 
do ICMS (com 2 decimais) 
ICMS retido pelo substituto 
(com 2 decimais) 
Soma das despesas acessórias 
(frete, seguro e outras· com 2 
decimais) 
Situaçao do documento fiscal 
quanto ao cancelamento 

13. 1 - OBSERVAÇÕES 

Tí1ndll 

I 2 
14 3 16 

14 11 30 

31 38 

39 40 

41 42 

43 45 
46 47 
48 53 

54 56 

13 51 69 

13 10 82 

13 83 95 

96 96 

30 97 126 

N 

N 

X 

N 

X 

N 

X 
X 
N 
N 

N 

N 

N 

X 

X 

13. 1.1 - Este registro só é obrigatório para o contribuinte substituto 
tributário, nas operações com mercadorias. 

13.1.2 - CAMPO 03 - Valem as observações do subi tem I 1.1.6; 

13 .1.3- CAMPO 06- Valem as observações do subi tem 11.1.8; 

13.1.4- CAMPO 07- Valem as observações do subi tem 11.1.9; 

13.1.5 - CAMPO 08- Valem as observações do subi tem !I. f.! O; 
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13.1.6- CAMPO 10 - Valem as observações do subitcm 11.1.11; 

13.1.7- CAMPO 14 - Valem as observ~ do subitem 11.1 .14. 

14 -REGISTRO TIPO S4 

PRODUTO 

N' Deaomlaaçlo do 
Campo 

Coatddo 

OI Tipo "54" 2 I 2 'N 
02 CGCIMF 

03 Data de emisslo/ 
Recebimento 

04 Unidade da 
Fedençlo 

OS Modelo 

06 Série 

07 Subsêrie 
08 Número 
09 Número do Item 

I O Código do Produto 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Situaçlo Tributária 

Unidade de Medida 

Quantidade 

Valor do Produto 

Base de Cálculo 
do 
ICMS próprio 
Base de Cálculo 
do 
ICMS de 
substituição 
Allquota do ICMS 

Valor do IPI 

CGCIMF do remetente na:s 
entradas e do destinatário nas 
saldas 
Data de emissllo na salda ou 
recebimento na entrada 
Sigla da unidade da Federaçlo 
do remetente nas enlradas e do 
destinatário nas saldas 
Código do modelo da nota 
Fiscal 
Série da nota fiscal / Classe de 
consumidor I Tipo de usuáno 
Subsérie da nota fiscal 
Número da nota fJSCal 
Número de ordem do item na 
nota fiSCal 
Código do produto ou serviço 
NBM/SH 
Código da situaçlo tributária 
do produto ou serviço 
Unidade de medlda do produto 
(un, kg. g. I, t, m, m2, m3, se, 
frd, kW, kWh, etc.) 

Quantidade do produto (com 3 
decimais) 
Valor tola! do produto (valor 
un1tário multiplicado por 
quantidade- com 2 decimais) 
ou do desconto concedido. 
Base de Cálculo do ICMS 
com 2 decimais 

Base de Cálculo do ICMS 
de retenção na 
Substituição Tributária 
com 2 decimais 
Allquota do ICMS do produto 
(com 2 decimais) 
Valor do IPI do produto 
(com 2 decimais) 

14.1 -OBSERVAÇÚES 

14.1.1 - Deve ser gerado: 

14 3 16 N 

8 17 24 N 

2S 26 X 

27 28 N 

29 31 X 

32 33 X 
34 39 N 

2 40 41 N 

lO 42 SI X 

52 54 N 

ss 57 X 

13 58 70 N 

13 71 83 N 

13 84 96 N 

13 97 109 N 

110 113 N 

13 114 126 N 

fiscal: 
14.1.1 I - Um registro para cada produto ou serviço constante da nota 

14.1.1.2 - Um registro para tnforrnar desconto que tenha stdo 
discriminado no corpo da nota fiscal (ver observação no sub item I 4.1.6); 

14. I .2- CAMPO 03 - Valem as observações do subi tem 11.1 .6: 

14.1.3- CAMPO 06- Valem as observações do subitem li 1.8. 

14.1.4- CAMPO 07- Valem as observações do subitcm 11.1.9; 

14.1.5 -CAMPO 08 - Valem as observações do subitem 11 .1.1 O; 

14.1.6 - CAMPO 09 - Deve refletir a posição seqüencial de cada produto 
ou serviço na nota fiscal, ou conter "99" para indicar o valor do desconto discriminado 
na nota fiscal; 

14.1.7- CAMPO li 

14.1.7.1 -Quando o emitente não utilizar o sistema de codificação da 
Norma Brasileira de Mercadorias - Sistema Hannoniz.ado (NBM-SH), baseado na 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), deve incluir a Tabela· de Código d~ 
Produtos, através de registros "Tipo 75" ; 

14.1.7.2- Em se tratando de registro para indicar o valor do desconto 
discriminado na nota fiscal, deixar em branco. 

14.1.18- CAMPOS 15 e 16- Devem ser preenchidos apenas nos registros 
de documentos emitidos pelo contribuinte informante. 

IS- REGISTRO TIPO SS 

GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO 

N' Dtaominaçlo do 
Campo 

OI Tipo 
02 CGCIMF 

03 lnscriçlo Es1adual 

04 Data da GNR 

Contddo 

"55" 
CGCIMF do contribuinte 
substituto tributário 
lnseriçlo Estadual ne 
Unidade da Foderaçao 
destinatária) do contribuinte 
substituto tributário 
Data do documento de 
arrecadaçlo 

I 2 N 
14 3 16 N 

14 17 30 X 

31 38 N 

OS Unidade da Federaçlo Sigla da unidade da Fcdcnçlo 

06 BancoGNR 

07 Agblcia GNR 

08 NU/nero GNR 

09 ValorGNR 

li Mês e ano de 

do contribuinte substrtuto 
tributario • 

Códiso do Banco onde foi 
efetuado o rerolhunento 
Agblcia onde foi efetuado o 
recolhimento 
Número de autentiCIÇio 
bancária do documento de 
amudaçlo 

!"Valor recolhido 
(com 2 deónais) 
Data do vencimento do 
ICMS subslituldo 

Mês e ano referente à 
Referêncaa ocorrência do fato gerador, 

formato MMAAAA 
12 Número do ConvEn1o Preencher com o conteúdo 

ou Protocolo do campo IS da GNR 
/Mercadoria 

13 Brancos 

15.1 - OBSERVAÇÚES 

2 39 40 X 

41 43 N 

47 N 

12 48 59 N 

13 60 72 N 

73 80 N 

6 81 86 N 

30 87 116 X 

lO 117 126 X 

15.1.1 - Registro composto apenas por contribuintes substitutos 
tributários, devendo ser gerado um registro para cada Guia Nacional de Recolhimento -
GNR recolhida; 

15.1.2 - CAMPO 09 - Valor Hquido após a compensação: resultado do 
ICMS por substituição devido, descontados os valores relativos a devoluções e 
ressarcimentos decorrentes de operações efetuadas sob o regime de substituição 
tributária. 

16 ·REGISTRO TIPO 60 

CUPOM FISCAL PDV, CUPOM FISCAL ECF E CUPOM FISCAL 

N' O.oominaçlo do 
Campo 

Conteüdo Rmm 

OI 
02 
03 
04 

os 

Tipo 
Brancos 
Data de em isslo 
Número de Mâquina 
Registrlldora, ECF ou 
PDV 
Modelo do cupom 
fiscal 

"60" 

Data de ernissao dos Cupons 
Número atribuldo pelo estabele 
cimento 110 equipamento 

Cód1go do modelo do cupo 
fiscal 

06 NUmero imc1al de orde Número do pnme1ro cupo 

07 

08 

09 
lO 

fiscal emuido n<Td1a 
Numero final de ordem Número do último cupom fisca 

emU1do no dia 
Valor total d1ár1o Somaiório diário das salda 

documentadas por cupom fisca 
relauvo a determmada máquan 
reg1stradora ou somatóno diár1 
das saldas documentadas po 
cupom fiscal POV ou EC 
relativo a detenntnad 
equipamento. 

Valor do ICMS Montante do ICMS diário 
Brancos 

16.1- OBSERVAÇÓES 

2 N 
28 30 X 

31 38 N 
39 41 N 

42 43 X 

6 44 49 N 

6 50 . ss N 

14 56 69 N 

13 70 82 N 
44 83 126 X 

I 6.1.1 - Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos 
fiscais em questão; 

16.1.2- CAMPO 05- Preencher com "2C", quando se tratar de Cupom 
Fiscal PDV, com "28", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina 
registradora ou "20" quando se tratar de Cupom Fiscal ECF. 

17 • REGISTRO TIPO 61 

AUTORIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE 

BILHETE DE PASSAGEM 

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM 

BILHETE DE PASSAGEM FERROVIÁRIO 

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS 

DESPACHO DE TRANSPORTE 

MANIFESTO DE CARGA 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 

NOTA FISCAL SIMPLIFICADA 

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 

NOTA FISCAL DE PRODUTOR 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. exceto quando emitida 
por Prestador de Serviços de Transporte'Ferroviário de CATgas 

ORDEM DE COLETA DE CARGA 
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RESUMO MOVIMENTO DIÁRIO 

OI 

DeoomioaçAo do 
Campo · 
Tipo 

02 Brancos 
03 Data de emissão 

04 MOdelo 

05 Série 
06 Subsérie 

07 

Cont<údo 

"61" 

Data de emissão dos 
documenlos fiscais 
Modelo dos docum<ntos 
Fiscais 
Série do documento fisca l 
Subsérie dos documentos 
fi scais 

Tamrin 

28 

9 

lbi;b 

I 2 
30 

31 38 

39 40 

41 41 
42 44 

45 53 

N 
X 
N 

X 

X 
X 

N 

18. 1.6.2 - Em se tratando de documento fi scal de sélje única, sem 
subseriação, deixar em branco as duas posições; 

18.1.6.3 - No caso de subséries únicas de documentos fiscais de séries 
''B" ou "C", coloca: "U" na primeira posição, deixando em branco a segunda posição; 

18. 1.6.4 - No caso de subseriação de documentos fiscais de série "B
única" ou "C-única", colocar "U" na primeira posição e o número da subsérie na segunda 
posição; 

18. 1.7- CAMPO 17- Valem as observações do subi tem 1 O. 1.14. 

19 - REGISTRO TlPO 71 NUmero inicial de 
Ordem 

NUmero do primeiro 
documento fiscal emitido I 

~--~~--~~~~~~n~o~d~ia~~~~~------~--~--+-~~~~-+--~~~ 1 
08 Número final de ordem Número do último documento 9 54 62 N 

INFORMAÇÕES DA CARGA TRANSPORTADA REFERENTE A: 

09 Valor 
fiscal emitido no dia. 
Somatório diário das saidas 
documentadas por documentos 
fiscais de mesma série e 

16 63 78 N 

\ subsérie 
~10+-~B~ran--c-os--------~~==~----~--------~--~4~8--+-~7~9--~1~2~6-+--~x--~ 1 

OI 
02 

03 

04 

05 

06 

18. REGISTROTlPO 70 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS 

CONHECIMENTO.AÉREO 

Oenom inação do 
Campo 
Tipo 
CGC/MF 

Inscrição Estadual 

Data de 
emissão/util ização 

Conteúdo 

"70" 
CGC/MF 
documento, 

do emitente 
no caso 

aquisição de serviço: 

do 
de 

CGC/MF do tomador do serviço 
no caso de emissão d 
documento 
Inscrição Estadual do emitente d 
documento. no caso de aquisiçã 
de serviço; Jnscriç3o Estadual d 
tomador do serviço. no caso d 
emissllo do documento 
Data de emissão para o prestador 
ou data de utilização do serviç 
para o tomador 

Unidade da Federação Sigla da unidade da F.ederaçi!o d 
emitente do documento, no cas 
de Aquisição de serviço, ou d 
tomador do serviço, no caso d 
emissão do documento 

14 16 

14 17 30 

31 38 

39 40 

41 42 

N 
N 

X 

N 

X 

N 

N' 

04 

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS 

CONHECIMENTO AÉREO 

Denominação do 
Campo 

Conteúdo 

31 38 N 

i 07 Série Série do conhecimento I 43 43 X 
08 Subséric Subsérie do conhecimento 2 44 45 X 
09 Número Número do conhecimento 6 46 51 N 

1 
10 Unidade da Unidade da Federação do 1 52 53 X 

l i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Federação do remetente, se o ·destinatário for 
remetente/destinatário 
da nota fiscal 

o tomador ou unidade da 
Federação do destinatário, st: o 
remetente for o tomador 

CGC/MF - do CGC/MF do remetente, se o 
remetente/dcstinatârio 
da nota fiscal 

Inscrição Estadual do 
remetente/destinatário 
da nota fiscal 

Data de emissão da 
nota fiscal · 

Modelo da nota fiscal 

Série da nota fiscal 

Subsérie da nota 
fiscal 
Número da nota fi scal 

Valor total da nota 
fiscal 
Brancos 

destinatário for o tomador ou 

CGC/MF do dest inatário. se o 
remetente for o tomador 
Inscrição Estadual do 
Remetente, se o destinatário 

For o tomador ou Inscrição 
Estadual do destinatário, se o 
remetente for o tomador 
Data de emiss~o da nota fiscal 
que acobcrta a carga 
Transportada 
Modelo da nota fis cal que 
acoberta a carga transportada 
Série da nota fiscal que acobena 
a carga transportada 
Subséric da nota fi scal que 
acoberta a carga transportada 
Número da nota fiscal que 
acoberta a carga transportada 
Valor total da nota fis cal que 
acob,na a carga transportada 

14 54 67 N 

14 68 81 X 

82 89 N 

90 91 X 

92 93 X 

94 95 X 

96 IOI N 

14 102 115 N 

lt 116 126 x · 

07 

Modelo Código do modelo do document 
fiscal 

Série Série do documento 1 43 43 X 19.1 - OBSERVAÇÕES: 

Subsérie do documento 2 44 45 X 19 .1.1 - Registro composto apenas por emitentes de Conhecimentos de 
Número do documento 6 46 51 N Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de T ransporte Aquaviário de Cargas e 

08 Subsérie 
09 Número 

CFOP Código Fiscal de Operação e 3 52 54 N Conhecimentos Aéreos, que gravarão um (I) registro para çada nota fiscal constante dos 
Prestação - .Um registro para conhecimentos, excetuando-se os conhecimentos regularmente cancelados; 

lO 

cada CFOP da nota fiscal 
11 Valortotal Valort~taldanota fiscal 14 55 68 N 19.1.1.1- Nas operações decorrente das vendas de produtos 
12 Base de Cálculo do Base de cálculo do ICMS 14 69 82 N agropecuários, inclusive café em grão, efetuadas pelo Banco do Brasil S.A., em leilão na 

I ..,,-jf.,;l~C;M~S~=-=----l-.--;=::=-:;:-==::---:--+-;;;--t""ii'1i-õ:<-t-w---l ; bolsa de mercadorias, em nome de produtores (Conv. ICMS 46/94 de 29 ·de março de 
t-13 Valor do ICMS Montante do imposto 14 83 96 N 1994 e Conv. ICMS 132/95 de 11 de dezembro de 1995), os CAMPOS 02, 03 e 05 

14 Isenta ou n!c..tributada Valor amparado por isenç!o ou 14 97 110 N I devem conter os dados do estabelecimento remetente, e os CAMPOS I O a 12 os dados 

k..,.-.k,-------------~"~a~o~in~c~id~ê~n~ci~a==~;;:;;::-:::-f--....-:;--+-.,.-,-ri'iA-t--"'iir-l do estabelecimento destinatário; 
15 Outras Valor que não confira débito ou 14 111 124 N 

16 CIF/FOB 

17 Situação 

ctédito do ICMS 
Modalidade do frete. 
"I"- ClF ou "2" - FOB 

Situaçllo do documento fiscal 
quanto ao cancelamento 

18. 1-0BSERVAÇÕES: 

125 125 N 

126 126 X 

18.1.1 - EsÍe registro deverá ser composto por contribuintes do ICMS, 
tomadores ou p restadores d~ serviços de transpone; 

18.1.2- CAMPO 02 -Valem as observações do subi tem 11.1.5; 

!8.1.3 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6. I; 

18.1.4- CAMPO 05- Valem as observações do subitem 11.1.7; 

Ul. 1.5- CAMPO 06- Valem as observações do subi tem 11.1.8; 

18.1.6- CAMPO 08 

18.1.6.1- No caso de subseriação de documentos ~e seri~s "B:' , "C". ou 
;'U", indicar o número de subsérie de;xando em branco a posição nao stgmficattva; 

19.1.2- CAMPO 02- Valem as observações do subitcm 11.1.5; 

19 .1.3 - CAMPO 03 - V alem as observações do subi tem 11. 1.6. 1 ; · 

19.1.4- CAMPO 05 - Valem as observações do subi tem 11.1.7; 

19. 1.5 -CAMPO 06- Valem as observações do subitem 11.1.8; 

19 .1.6 - CAMPO 08 - Valem as observações do subi tem 18. 1.6; 

19.1.7- CAMPO 10- Valem as observações do subitem I 1.1.7 ; 

19.1.8- CAMPO 11 -Valem as observações do subitcm 11.1.5; 

19.1.9- CAMPO 12 - Valem as observações do sub! tem 11.1.6.1; 

19.1.10 - CAMPO 14- Valem as observações do subi tem 11. 1.8; 

19.1..11- CAMPO 15 - Valem as observações do subitem 11.1.9; 

19. 1.1 2- CAMPO 16- Valem as observações do subi tem 11.1.1 O. 

20 - REGISTRO TlPO 75 
:J 
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CÓDIGO DE PRODUTO OU SERVIÇO 
N" Dtoomlaoçlo Coattúdo -r.... 1'1-.;to ~ 

doCompo 
OI Tipo "15" 2 I 2 N 
02 CGCIMF CGCIM F do ~metente 14 3 16 N 
03 Código Cód1go do produto ou serv1ço lO 17 26 . X 

04 Descrição Descriçlo do produto ou serviço 75 27 IOI X 

os Broncos 25 102 126 X 

20.1 - OBSERVAÇÓES 

20.1 .1 Obrigatório quando o emitente da Nota Fiscal não utilizar o 
sistema de codi fi cação da Nonna Brasileira de Mercadorias - Sistema Hannonizado 
(NBM-SH). 

20.1.2 - CAMPO 03 - Deve ser gerado um registro para cada tipo de 
produto ou serviço que foi comercializado no perlodo. 

21 - REGISTRO TIPO 90 

TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO 
N' Dtnomlnoçlo Conteúdo Tomonho Posiçlo Formoto 

do eampo 
OI Tipo ''90" 2 I 2 N 
02 CGCIMF CGCIMF do informante 14 3 16 N 
03 lnscriçlo I nscriçlo Es1adual do 14 17 JO X 

Esladuol informante 
04 Tipo a ser Tipo de registro que será 2 31 32 N 

tolalizado tolalizado pelo próximo campo 
os Total de To1al de registros do tipo 8 33 40 N 

~gistros mfonnado no campo anterior 
To1al geral Total de ~gistros existentes no 8 N 

arquivo, incluindo os tipos lO e 
90 

Número de I 126 126 N 
~gistros tipo 90 

21.1 - OBSERVAÇÕES 

21.1 I - Registro com la'} -out flexi' el. Conter:i o~ totah7.adorc~ c.k todos 
os tipos de regtstros extstentes no arquivo magneuco. dtspensada a md1caçào de llpos 
não infonnados. 

2 I. I .2 - O hmtte máximo do rc!!1~tro c de 126 pos1çc.ks 

21.1 .3- Caso as 126 posições não seJam su ficientes para total1t.ar tmh" 
os upos de registros. acrescentar tantos registros tipo 90 quantos forem nccessânc>s. 
seguindo as seguintes dtretnzes 

21. 1.3. I - manter igua1s os can1pos de I a 3 em todos os registros de tipo 
90 existentes no arqul\ o; 

21.1.3.2 - incluir o campo rOTA L GERAl apenas no últ1mo d<>~ rcg1stro> 
tipo 90: 

21.1.3.3 - a posição I 26 de todos os regtstros t1po 90 sempre wntcra o 
número de regtstros tipo 90 existentes no arquivo: 

2 I . I 2.4 - As posições não utilizadas (antenores a posição 126 l de' em ser 
preenchidas com brancos. 

2 1. 1.3 - CAMPO TIPO A SER TOTALIZADO - devera conter o 11po de 
registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir. 

21.1.4 - CAMPO TOTAL DE REGISTROS- será formado pelo número de 
registros especificados no campo anterior, contidos no arquivo magnétiC<>. 

21.1.3 -CAMPO TOTAL GERAL- Número de registros c'istentes no 
arquivo inclufdos. também, os registros tipos I O e 90 

22- INSTRUÇÕES GERA IS 

23 .1 .7 - Tamanho do bloco e densidade de gravação, quando aplicável; 

23.1.8- Perlodo abrangido pelas infonnações contidas no arquivo; 

23. 1.9 - Indicação dos totais por tipo de registro, indicando apenas os 
tipos existentes no arquivo magnétiCcO, cada tipo em uma linha: 

tipo lO = I registro 

tipo I I = .... registros 

tipo 50= ..... registros 

tipo 5 I = ..... registros 

11po 53 = ..... registros 

tipo 54 = ..... registros 

tipo 55 = ...... registros 

tipo 60 = .. .. registros 

tipo 61 = .... registros 

tipo 70 = ..... registros 

11po 71 = ..... registros 

tipo 75 .. .. registros 

11 po lJ\1 registros 

21 I I O - I o tal geral de reg1stros no arqul\ (l 

2~ - RECIBO DE ENTREGA 

:\ apresentação do arquivo será acompanhada de Recibo de Entrega. 
prccncludu ~m três r 1 l ' tas. pelo estabelcctmcnto. obedecidas as segumtes instruções· 

2~ I -DADOS GERAIS 

24 .1. I - CAMPO OI - PRIMEIRA APRESENTAÇÃO- Assinalar com un 
"X" uma das segut ntes opções. de acordo com a situação: 

Sim -No caso de pnmeira apresentação de cada periodo solicllado. 

Não- No caso de reti ticaçã<> à primeira apresentação. 

24 2- IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIIJUINTE 

24.2. I - CAMPO 02- INSCRIÇÃO ESTADUAL- Preencher com o número 
da mscnção estadual do estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS da 
unidade da Federação destinatária. 

24.2.2 -CAMPO OJ • CGC:MF - Preencher com o número da inscrição do 
estabelecimento no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda -
CGC/MF. 

24.2.3 CA MPO 04 NOME COMERCIAL 
SOCIAUOENOMINAÇÃO) Preencher com o nome comercial 
social/denominação) do estabelecimento. Evitar abreviaturas. 

24.3 - ESPECIFICAÇÃO DO ARQUIVO ENTREGUE 

(RAZÃO 
(razAo 

24.3.1 -CAMPO 05- MEIO MAGNÉTICO ENTREGUE- Assinalar com 
um "X" conforme a situação. 

24.3.2 - CAMPO Oli - NÚMERO DE MIDIAS DO ARQUIVO - Anotar a 
quantidade de mídias apresentadas do arquivo magnético. 

24.3.3 - CAMPO 07 PERÍODO - Indicar a data inicial e final I 22. I - Os registros fiscais poderão ser mantidos em características e 
especificações diferentes, desde que, quando exigidos. sejam fornecidos nas condições (OOfMMIAAAA a DD'MM/AAAA) dos registros contidos no arqurvo. 

previstas neste manual. 24.4 - RESPONSÁVEL PELAS rNFORMAÇÓES 

22.2 - O fornecimento dos registros fiscais de fonna di,crsa da prevista 24.4. 1 _ CAMPO 08 _ NOME _ Indicar 
0 

nome do · 1 1 
no subi tem anterior dependerá de consulta prévia ao fisco da unidade da Federação a que estabelecimento responsave pe o 
estiver vinculado o estabelecimento ou à Receita Federal, confonne o caso. 

22.3 - O contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de 
dados deverá fornecer, quando solicitado, documentação técnica minuciosa, completa e 
atualizada do sistema, contendo descrição, gabarito de registro ("lay-out") dos arquivos e 
listagens de programas. 

23 - LISTAGEM DE ACOMPANHAMENTO 

23.1 -O arquivo em meio magnético será-apresentado com Listagem de 
Acompanhamento, contendo as seguintes infonnações: 

contatos. 
24.4.2 - CAMPO 09 - TELEFONE - Indicar o número do telefone para 

fonnulário. 
~4 4.3 - CAMPO 10 - DATA - lnd1car a data de preenchimento do 

24 .4.4 - CAMPO li - ASSINATURA - Lançar a asstnatura. em todas as 
vias. do responsável pelo estabelecimento. 

24.5 - PARA USO DA REPARTIÇÃO 

23. 1.1 
99.999.999/9999-99; 

CGC do estabelecimento infonnantc. no fonnato 2~.5. 1 - CAMPO 12 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO - Não 

23 .1.2- Inscrição estadual do estabeleci mento informante: 

informante; 
23.1.3 - Nome comercial (razão sociaVdenominação) do estabelecrmento 

23.1.4 - Endereço completo do estabelecimento informante; 

23. I .5- Marca e modelo do equtparnento utilizado na geraçao do arquivo: 

23.1.6- Indicação do meio magnético (fita ou disquete) apresentado com 
o respectivo total de mídias; 

preencher. uso da repartição fazendária. 

24.5.2 - CAMPO 13 - RESPONSÂ VEL PELO PROCESSAMENTO - Não 
preencher, uso da repartição fazendária. 

25- FORMA, LOCAL E PRAZO DE APRESENTAÇÃO 

A entrega do arquivo magnético será efetivada segundo instruções 
complementares ou intimação lavrada pela autoridade competente, acompanhada de 
Listagem de Acompanhamento e do Recibo de Entrega, emitido em três (3) vias, urn• 
das quais será devolvida ao contribuinte, corno recibo. 
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26 - DEVO LUÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO 

26.1 - O arquivo magnético será recebido condicionalmente e submetido 
a teste de consistência; 

26.2 - Constatadá- a inobservância das especificações descritas neste 
manual, o arquivo será devolvido para correção, acompanhado de Listagem !);agnóstico 
indicativa das irregularidades encontradas. A listagem será fornecida em papel ou meio 
magnético, de acordo com a conven.iência dá Repartição Fazendária. 

27 MODELOS DOS LIVROS FISCAIS EM ITIDOS POR 
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS 

27. 1 - Os relatórios que compõem os livros fiscais deverão obedecer aos 
modelos previstos no Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995. sendo pcm1itido: 

27.1 .1 - dimensionac as colunas de acordo com as possibilidades téc;à1cas 
do equipamento do usuário; 

"§ 2 ° O funcionamento do projeto piloto será iniciado até 1° de 
julho de 1998 e terá a duração de seis meses, que poderá ser prorrogada, justificada"lente, 
pelo Grupo Gestor. • 

IV· pelo Convênio ICMS 12 1, de 12 de dezembro de 1997, ficam 
prorrogados até 31 de março de 1998, as d isposições contidas nos seguintes Convênios: 

a) no Convênio ICMS 75, de 07 de agosto de 1991; 
b) no Convênio ICMS 09, de 30 de abril de 1993; 
c) no Convênio ICMS 55, de 10 de setembro de 1993; 
d) no Convênio ICMS 78, de 30 de julho de 1992; 
e) no C onvênio ICMS 43, de 29 de março de 1994; 
f) no Convênio ICMS 62, de 13 de setembro de 1996; 
g) no Convênio ICMS 94, de 13 de dezembro de 1996; 
h) no Convê~io ICMS 50, de 23 de maio de 1997; 
i) no Convênio ICMS 123, de 25 de setembro de 1992. 

27.1.2 _ imprimir 0 rcgiSlõo em mais de uma tinha. uti lizandó códigos V · Pelo Convênio ICMS 121, de 12 de dezembro de 1997, fica 
apropriados: ' revogado o Convênio ICMS 53, de 26 de setembro de 1991. 

27.1.3 - suprimir as colunas que o estabelecimento não estiver ohrigado a 
preencher; 

17.1.4- suprimir a coluna destinada a "OIJSERVA(ÕES" desde que as 
eventuai s obscr;ações sejam impressa!: em seguida ao registro a que se rdcrir ou ao 
final do re latório mensal com as remissões adequadas. 

27.~ - Admitir-sc-â o preenchimento manual da colJJJ.r· 
"OBSERVAÇÕES" para inserir informaçôes que somente possam ser conhecidas ap6s o 
prazo de cmissào do livro liscal. 

28 - DOCUMENTOS FISCAIS 

28.1 - Considera-se como documento fiscal pre,·isll> no SINIIlf l' I 
formulário numerado tipograficamente. que também fo r numerado pelo s1stema 
eletrônico de processamento de dados. aplicando-se- lhe <1s qispt,siçt>cs1 • ~ohr<· 
documentos fis cais estatuídas no SJNJEF. 

28.2 · Caso o formulário destinado á emissão dos documentos fi s<·ai' 
referidos no subitcm anterio r. numerado tipograficamente. for inutiliÍado antes de ser 
numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados. apliéar-s..--lhe-ào as regras 
do inciso V da dâusula décima quana do Convênio ICMS 57.'95. de ~8 de junho de 
1995. 

28.3 -Serão. também. aplicadas as regras db inciso V da Cláusula décima 
quana do Convênio ICMS 57/95, de 28 de j unho de 199,5: po formulário. jâ nu~11_eraHol 
pelo sistema f letrõnico de processamento de dados. que for "lut1hz.1do por ddello na 
impressão, hipótese em que o próximo formulário poderá tct a lncsma numcra1'ão dada 
pelo sistema ao fonnulário inutil izado. 

/ ' 
D ECRETO N° 5720 DE 3 1 DE DEZEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre a implementação à 
legislação do ICMS das regras instituídas 
em ajustes SINIEF e convênios 
celebrados nos termos do artigo 199, do 
Código Tributário Nacional (Lei n.• 
5.172/66), Lei Com plementar 24/75 e 
Lei Complementar 87/96. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confe ridas pelo anigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado, e 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da legislação 

regulamentar do Imposto sobre Operações Relativas à C irculação de M:rcadorias e 
sobre Prestação de Serviços de T ranspone Interestadual e lntermumc1pal e de 

Comunicação - ICMS, 

D EC R. E TA: 

Art. 1 o - A legislação fiscal do ICMS, aplicada no território do Estado 

do Amapá, passa a viger com as alterações a seguir: 

I - pelo Convênio IC MS 102, de 12 de dezembro de 1997, fica 

acrescentado, com a seguinte redação, o §5° à cláusula primeira do Convênio ICMS 

43, de 29 de março de 1994: 

"§5° Não será exigido o estorno do crédito fiscal de qur trata o art. 
21 da Lei Complementar n. 0 87, de 13 de setembro de 1996" 

11 - pelo Convênio IC MS 111, de 12 de dezembro de 1997, ficam 

excluídos da letra "c" do item 30 do Anexo 11, do Convênio ICMS 52/91, de 26 de 
setembro de 1991, os produtos classificados nos códigos 8433.1 ~.00, 8433.19.00 e 
8433.90.10 da NBM/SH, produzindo efeitos a panir de 1° de fevermo de 1998. 

III- pelo Convênio ICMS 120, de 12 de dezembro de 1997, o§ 2° 

da cláusula quinta do Convênio ICMS 78, de 25 de julho d.e 1997, passa a vtgorar com 

a seguinte redação: 

\ 
VI -pelo Convênio ICMS 122, de 12 de dezembro de 199i, fica 

revogado o Convênio ICMS 89, de 13 de dezembro de 1996. 

VII . pelo Convênio 123, de 12 de dezembro de 1997, ficam 
isenta.• do ICMS até 30 de junho de 1998 as operações que destinem equipamentos , 
d idáticos, científifos e médico-hospitalares, inclusive peças de reposição e os materiais 
necessários às respectivas instalações, ao Ministério da Educação e do Despono - MEC 
para atender ao "Programa de Modernização e Consolidação da Infra - Estrutura 
Acadêmica das Instituições Federai\ de Ensino Superior e Hospitais Universitários" 
instituído pela Penaria n° 469, de 25 de março de 1997, do Ministério da Educação e 
do Despono. J 1 

A isenção alcança, também, as distribuições das mercadorias pelo MEC 
a cada uma das instituições beneficiadas. 

O beneficio será reconhecido desde que o fornecedor ou importador da 
mercado ria estejam lpcalizados neste Estado. 

O re<l'onhecimemo da isenção fica condicionado a que os produtos 
estejam contempladbs com isenção ou com redução a zero das alíquotas dos impostos 

fedfrais. 

VIII - pelo Convênio ICMS 128, de 12 de dezembro de 1997, fica 
acJrbcida\:,o !)nexo I do Convênio ICMS 105, de 25 de setembro de 1992, a tabela V, 
n~ f,o rma prevista no anexo I deste Decreto. 

A ~ O inciso 11 do § J 0 da cláusula segunda do Convênio 105, de 
i~ de letcmbro de 1992, passa a vigorar·cor.1 a seguinte cedação: "11- óleo diesel -os 
conslahtes da ifL.bela V do Anexo I, has ·operações em o sujeito passivo por 
sub}Óillição seja a refin.1ri .t de petróleo ou suas bases, devendo ser considerado, quanto 

1 

<fo valor da opcr".tçjo, o preço FOB". 

Art. 2° · Este Decreto entra ~m ,·igor na data de sua publicação no 
D iário O ficial do Estado. 

Art. 3° · Re,·og:~m-se as disposições em contrário. 

Macapá, 31 de dezembro de 1997 

ANTÓNIO IWEG~;,.R 
Governador, em exercício 

Anexo do Decreto n° 5720 de 31 de dezembro de 1997 

TABELA V 

PERCENTUAIS DE MARGEM DE VALGR AGREGAOO aP!JCÁ VEIS EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE FEDERADA DESTINATARIA 

0LEODIESEL 

~vALOR AGREGADO PELA REFI!''ARIA 
UNIDADE FEDERADA 

OPERAÇOES INTERNAS OPERAÇOES 
INTERESTADUAIS 

AC 54,65% 86,32% 
AL 50,47% 81,28% 
AM 45,59% 75,41% 
AP 55,00% 86,74% 
BA 55,69% 87,58% 
CE 53,95% 85,48% 
DF 63,59% 85,90% 

ES 46,64% 76,67% 
GO 69,50% 92,61% 
MA 45,94% 75,83% 
MG 53,48% 87,16% 
MS 62,98% 91,78% 
MT 67,54% 101,85% 
PA 57,78% 90,10% 
PB 46,29% 76,25% 
P E 52,91% 84)2% --- -
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PI 57,09% 89.26% 
PR 50,30% 70,79% 
RJ 53,25% 7415% 
RN 43,16% 72,47% 
RO 52 91,% 84,22% 
RR 64,40% 98,07% 
RS 52,14% 72 89% 
se 55 83% 77,09% 
SE 51,17% 82,12% 
SP 61,00% 82,96% 
TO 79,47% 103,94% 

• ~do o sujeito passivo por substituição for distribuidon a margem de valor agregado 
sen fixada pela unidade fedenda de destino. 

DECRETO N° 5721 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre a implementação à 
legislação do ICMS das regras instituídas 
em ajustes SINIEF e Convênios 
celebrados nos termos do artigo I 99, do 
Código Tributário Nacional (Lei n.0 

5.172/66), Lei Complementar 24/75 e 
nos arts. 20, §5°, e 21 §§1°, 4° ao 8°, 
todos da Lei Complementar n° 87, de 
13 de setembro de I 996. 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando d"" atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso Vlll, da Constituição do Estado e, 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da legislação 
regul .. mentar do Imposto sobre Operações Relativas à C1rculaçlo de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
ComUJucação- ICMS. 

DE C RETA: 

Art. I 0 
- Fica instituído o documento "Controle de Crédito de ICMS 

do Ativo Permanente - CI.AP", modelos A e B anexos, destinado à apuração do valor 
base do estorno de crédito e do total do estorno mensal do crédjto de bem do ativo 
permanente do estabelecimento, que deverá ser utilizado pelo contribuinte de acordo 
com o disposto neste decreto. 

S I 0 
• O documento fiscal relativo a bem do ativo permanente, além de 

sua escrituração nos livros próprios, será, também, escriturado no ClAP. 

S 2° - A adoção do modelo A ou B será feita de acordo com o disposto 
na legislação do ICMS em vigor no Estado. 

S 3° · Poderá o contribuinte optar pelo modelo adotado pela unidade 
federada em que estiver localizada a sua m;uriz. 

Art. 2° - No C!AP, modelb A, o controle dos créditos de ICMS dos 
bens do ativo permanente será efetu..do englobadamente, devendo a sua escnturaçào 
ser feita nas linhas, nos quadros e nas colunas próprias, da seguinte forma: 

I -linha ANO: o exerdcio objeto de escrituração; 
li - linha NÚMERO: o número atribuído •o documento. que 

será seqüencial por exercício, devendo ser reiniciada a numeração após o término do 
mesmo; 

II1 · quadro I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: o 
nome, endereço, e inscrições estadual e federal do estabelecimento; 

IV - quadro 2 - DEMONSTRATIVO DA BASE DO 
ESTORNO DE CRÉDITO: 

a) colunas sob o título IDENTIFICAÇÃO DO BEM: 
1. coluna NÚMERO OU CÓDIGO: atribuição do número 

ou c6digo ao bem, a critério do contribuinte, consoante a ordem 'seqüencial de 
entnda, seguido de dois algarismos indicando o exercício, findo o qual deverá ser 
reiniciada a numençio; 

2. coluna DATA: a data da ocorrência de qualquer 
movimentação do bem, tal como: aquisição, transferência, alienação, baixa pelo 
decurso do prazo de 5 {cinco) anos de utilização; 

3. coluna NOTA FISCAL: o número do documento fiscal 
relativo à aquisição ou outra ocorrência; 

4. coluna DESCRIÇÃO RESUMIDA: a identificação do bem, 
de forma sucint.a; 

b) colunas sob o tÍtulo VALOR DO IÇMS: 
I. coluna ENTRADA {CRÉDITO): o valor do crédito do 

imposto relativo à aquisição, acrescido, quando for o caso, do ICMS correspondente 
ao serviço de tnnsporte e ao diferencial de alíquotas, vinculados à aquisição do bem; 

2. coluna SAÍDA OU BAIXA: o valor correspondente ao 
imposto creditado relativo à aquisição do bem, anteriormente escriturado na coluna 
ENTRADA {CRÉDITO), quando ocorrer a alienação, a transfer~ncia, o perecimento, 
o extravio ou a deterioração do referido bem, ou, ainda, quando houver completado o 
qwnquênio de sua utilização; 

3. coluna SALDO ACUMULADO (BASE DO ESTORNO): 
o somatório da coluna ENTRADA, subtnindo-se· desse o somatório da coluna 

SAÍDA OU BAIXA, cujo resultado, no fmal do período de apuração, servirá de base 
para o cálculo do estorno de crédito; 

V - quadro 3 - DEMONSTRATIVO DO EST.ORNO DE 
CRÉDITO: 

a) coluna MÊS: o mês 'objeto de escrituração, caso o período de 
apuração seja mensal; 

b) colunas sob o título OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES: 

I. coluna 1 ·ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS: o valor da5 
operações e prestações isentas e não t.-ibutadas escrituradas no mês; 

2. coluna 2 - TOTAL DAS SAÍDAS: o valor total das 
operações e prestações de saídas escrituradas pelo contribuinte no mês; 

c) coluna 3 · COEFICIENTE DE ESTORNO: o coeficiente 
de participação das saídas e prestações Isentas ou nlo tributadas no total das saídas e 
presuções escrituradas no mês, encontrado mediante a divisão do valor das saídas e 
presuções isentas ou não tributadas pelo valor total das 5.1Ídas e prestações, 
considerando-se, no mínimo, 4 (quatro) casas decimais; 

d) coluna 4 - SALDO ACUMULADO (BASE DO 
ESTORNO): valor base do estorno mensal, transcrito da coluna com o mesmo nome 
do quadro DEMONSTRA TJVO DO ESTORNO DE CRÉDITO; 

e) coluna 5 · FRAÇÃO MENSAL: o quociente de t /60 (um 
sessenta A\'Os), C"-'O o período de apuração seja mensal; 

Q coluna 6- ESTORNO POR SAÍDAS ISENTAS OU NÃO 
TRIBUTADAS: o valor do estorno de crédito proporcional ao valor das saídas e 
prestações isent.l5 ou não tributadas ocorridas no mês, encontrado mediante a 
multiplicação do coeficiente de estorno pelo saldo acumulado e pela fração mensal; 

g) coluna 7 - ESTORNO POR SAÍD_ .. OU PERDA: o valor 
do estorno do crédtto em função de perecimento, extravio, deterioração ou de 
alienação do bem antes de completado o qüinqüênio, contado da data da sua aquisição, 
ou, ainda, em outra situação estabelecida na legislação de cada unidade da Federação, 
deduzindo, se for o caso, o valor dos estornos ocorridos no ano da saída ou perda; 

h) coluna 8 - TOTAL DO ESTORNO MENSAL: o valor 
obtido mediante a soma dos valores escriturados nas colun.l5 ESTORNO POR 
SAÍDAS ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS e ESTORNO POR SAÍDA OU 
PERDA, cujo resultado deve ser escriturado na forma prevista na legislação do ICMS 
vigente neste .Estado. 

S I 0 Na escrituração do ClAP, modelo A, deverão ser observadas, 
ainda, as seguintes disposições: 

I - o saldo acumulado não sofrerá redução em função do estorno 
mensal de crédito, somente se alterando com nova aquisição ou na ocorrência de 
alienação, transferência, perecimento, extravio, deterioração, b.Uxa ou outra 
movimentação de bem; 

11 · quando o período de apuração do tmposto for diferente do 
mensal, o quociente de 1/60 {um sessenta avos) deverá ser ajustado, sendo efetuadas as 
adaptações necessárias nas colunas MÊS e FRAÇÃO MENSAL do quadro 
DEMONSTRATIVO DO ESTORNO DE CRÉDITO; 

III · na alienação do b~m. além da escrnuraçào de baixa do valor 
total do crédito apropriado quando de sua aquisição, na colu na SAÍDA OU BAIXA 
do quadro 2, o contribuinte deverá escmunr, na coluna 7 · ESTORNO POR SAÍDA 
OU PERDA, do quadro 3, o valor do crédito total apropriado, se a alienação ocorrer 
no pnmeiro ano de utilização, ou parc1al, se ocorrer após esse prazo e até o final do 
qüinqüênio; 

IV - na transferência do bem, a escrituração de baixa do crédito 
relativo à sua aquÍs1çio ser~ feita: 

a) pelo valor total, apenas na coluna SAÍDA OU BAIXA, do 
quadro 2, quando a legislação do ICMS vigente neste Estado prever a incidência do 
imposto nessa operação; 

b) pelo valor total, na coluna SAÍDA OU BAIXA, do quadro 
2, e pelo valor proporcional ao. período restante para completar o quinquênio, na 
coluna 7 · ESTORNO POR SAlDA OU PERDA, do quadro 3, quando a legislação 
do ICMS vigente neste Estado prever a não-incidência do imposto nessa operação; 

V · após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data d~ 
aquisição do bem, escriturar _a baixa do valor total do crédito apropriado quando da 
entrada, apenas na coluna SAlDA OU BAIXA do quadro 2; 

VI - na utilização do sistema eletrônico de processamento de 
dados, o quadro 3 - DEMONSTRATIVO DO ESTORNO DE CRÉDITO poderá 
ser apresentado apenas na última fol ha do C!AP do período de apuração; 

§ 2° - As folhas do CIAP, modelo A, relativas a cada exercício serão 
enfeixadas, encadernadas e autenticadas ~té o último dia do mês de fevereiro do ano 
subseqüente, salvo quando a legislação do ICMS vigente neste Estado permitir a 
manutenção dos dados em meio magnético. 

Art. 3° - No ClAP, modelo B, o controle dos créditos de ICMS dos 
bens do ativo permanente será efetuado individualmente, devendo a sua escrituração 
ser feita nas linhas, nos campos, nos quadros e nas colunas próprias, da seguinte 
forma: 

I - campo N° DE ORDEM: o número atribuído ao documento, 
que será seqüencial por bem: 
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11 · quadro 1 • IDENTIFICAÇÃO: dest ina-se à identific~ção do 
contribuinte e do bem, contendo os seguintes campos: 

a) CONT RIBUINTE: o nome do contribuinte; 
b) INSCR IÇ ÃO: o número da inscrição estadual do 

estabelecimento; 

c) BEM: a descriçà6 do bem, m~ddo, números d.t série e <.h 
plaqueta de identificação. ~c hou,·cr; 

Ill · quadro 2 · ENTRA DA: as informações fiscais rcl.uiv.ts 
entra da do bem, comendo os seguintes campos: 

a) FORNECEDOR: o nome do fo rnecedor: 
b) N° DA NOTA f iSCAL: o número do documem o fiscal 

relat ivo à entrada do bem; 
c) N° DO LRE: o número do livro Regist ro de Entr.t<Lts em 

que foi escritu rado o documento fiscal e o seu (: ~édito; 
d) FOLH A DO LRE: o número da fol ha do livro Registro de 

Entradas em que foi escriturado o documento fiscal e o seu crédito; 
c) DATA D A ENTRADA: a dat.; d.1 cntr,ld.t do bem no 

estabelecimento do contribuinte; 
Q VALOR DO CRÉDITO: o vJior do crédito do imposto 

relat ivo à aquisição, acrescido, quando for o caso, do ICMS correspondcnt<' .t(l ,crviço 
de transporte e ao diferencial de al íquotas, vinculados à aqu isiç:io do bem; 

IV · quadro 3 ·SAÍDA: as informações fiscai, relat iv.ls ~ s.tíd.l do 
bem. contendo os seguintes campus: 

a) N° DA NOTA FISCA L: o nútucro do documento fisCJ! 
relativo à saída do bem; 

b) MODELO: o modelo do documento fisc;ll rel.u ivo ;, s.1Ída 
do bem; 

c) D A TA DA SAÍDA: a data da s.tída do bem do 
estabelecimento do contr ibuinte; 

V · quadro 4 · ESTORNO MENSAL: desti na-se à escri turação, 
nas colunas sob os tÍtulos correspondentes do 1° ao 5° ano , do estorno proporcional à 
relação entre as saídas c prestações isentas ou não tributadas e o total das saídas e 
prestações escrituradas no mês, contendo os seguintes campos: 

a) MÊS: o mês objeto de escrituração, caso o período de 
apuração seja mensal; 

b) FATOR: o fator mensal ser:í igual a 1/60 (um sessenta avos) 
da relação ent re a soma das saídas e prestações isentas ou não tributadas e o total da.s 
s:~;íd:J.S e prestações escritundas no mês; 

c) VALOR: o valor do estorno, que será obtido pela 
multiplicação do fator pelo valor do créd ito apropriado por ocasião da entrada do 
bem; 

VI · quadro 5 · EST O RNO POR SAmA OU PERDA: destina
se à escrituração do saldo sujeito ao estorno, quando ocorrer perecimento, extravio. 
deterioração ou alienação do bem antes de completado o, qüinqüênio, contado da dm 

• da sua aquisição, ou, ainda, em outra situação estabelecida na legislação do ICMS 
vi geme neste Estado, comendo os seguintes campos: 

será de 20% (vime 
qüinqüênio; 

a) ANO: o ano da ocorrência; 
b) FATOR: o fator decorrente da saída ou perda do bem, que 

por cento) ao ano ou fração que faltar para completar o 

c) VALOR: o valor do estorno, que será obtido pela 
mult ipl icação do f•tor pelo valor do · crédito apropriado por ocasião da entrada do 
bem, deduzindo, se for o caso, o valor dos estornos mensais ocorridos no ano da saída 
ou perda. 

§ I 0 
• Q uando o período de apuração do imposto fo r diferente do 

mc·nsal, o FATOR de 1/60 (u m sessenta avos) deverá ser ajustado, sendo efetuadas as 
adaptações necessárias no quadro 4 ·ESTORNO MENSA L. 

§ 2° · O C IAP, modelo B, deverá ser mantido à disposição do fisco, 
confor me previsto na legislação do ICMS vigente neste Estado. 

Art. 4° · A escrituração do CIAP, r:10delos A e B, deverá ser feita até o 
dia seguinte ao da: 

I - entrada do bem; 
11 - emissão da nota fisc.1l referente à saída do bem; 
11! ·ocorrência do pereci mento, cxtra,·io ou deterioração do bem 

ou data em que se completar o qüinqüênio. 

Art. 5° · Ao contribuinte ser.Í permitido, relat ivamente à eso:rituração 
do CIA P, modelos A e B: 

I · utilizar o < i<~ema elet rônico de processamento de dados; 

11 · manter os dados em meio m.1gnético, conforme dispuser a 
legislação do ICMS vigente neste Estado; 

11! ·substitui-lo, por livro, desde que este contenha, no mínimo, 
os dados do documento . 

Art. 6° · Os crédiws de ICMS rebtivos à aquisição de bens do at ivo 
permanente apropriados no período de I 0 de novembro de 1996 a 28 de fevereiro de 
1998 deverão ser transcritos para o C IAP; 

Art. 7° · Fica a Sccret.>ri.1 de EstJdo ti.>. f azend.1 autorizado a 
normat izar regras específicas par.t ,1 escritur.1ç:io dos ' ·alores relat ivos às transferências 
interna; de bens e out ras necess.í ri.ts para fi r! cu mprimento deste Decreto. 

Art. 8° . Este Decreto entra em vi_gor nJ d.tt.t de su> publie>çjo no 
Di.írio Oficial do Esudo, produzindo efeiw s ,, partir d• 1 ~ de março d• 1998. 

M:tcapá, 3 1 de dezembro de 1997 

~('?:_:;--'/.;J,ú;,;-;:~--~ 
ANTÔNIO ILDEGARJ'4/5 GOMES DE ALENCAR 

Gover nactí/r , em exercício 

ANEXO I DO DECRETO 5721 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997 

N• de ordem I CONTROLE DE CREDITO DE ICMS DO ATIVO PER..\1AN ENTE- CIAP 1 
I MODELO B 
I · IDENTIF!CAÇAO 

I L:~:_:~t7ri~b~u~in~te~--------------------------------------------~-l n_s_c-ri-ç,_ào----------~ 
2-ENTRADA 

Fornecedor N" da Nota Fiscal 

I Folha do LRE Valor do Crédito N•do LRE I Data da Entrada 

_______ L_ ____________ ~ 

3 · SAlDA 

iN" da Nota Fiscal ! Modelo I Data da Saída 

4 • ESTOR.,"'O MENSAL 
I 0 .A.N0 2• ANO 3• ANO 

Mês Fator Valor Mês Fator Valor Mês Fator Valor ,. ,. I • 
2. 2. 2" 

30 30 30 

40 40 40 

so s• so 
60 60 6• 

70 .,. 
s• s• go 

9" 9. 90 

JOO IOo lO" 

Jl • JIO I I• 

12° 12° 12° 

·~ ·~h~: 
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' 4"ANO 5"ANO 5 - ESTORNO POR SAlDA 
Mês Fator Valor Mês Fator Valor OU PERDA 
I" 1" Ano Fator Valor 
2" 2" I" 
3" 3" 2" 
4" 4" 3" 
s• s• 4" 

6" 6" s• 
7" 7" 
s• s• 
9" 9" 

lO" lO" 
11" 11° 
12° 12" 

ANEXO 11 DO DECRETO 5721 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997 
CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE - C I AI' 

MODELO A 
I -IDENTIFICAÇAO DO CONTRIBUINTE 
Nome: 
Endereço: 

CGC/MF n• 
Bairro 

2- DEMONSTRATIVO DA BASE DO ESTORNO DE CREDITO 
IDENTJFICAÇAO DO BEM 

N"OU DATA NOTA DESCRIÇAO RESUMIDA 
CÓDIGO FISCAL 

. 

3- DEMONSTRATIVO DO ESTORNO DE CREDITO 
OPERAÇOES E PRESTAÇOES 

ISENTAS OU TOTAL DAS COEF!CIEN SAlDO 
MES NÃO SAÍDAS TE ACUMULAO 

TRIBUTADAS (2) DE o 
(1) ESl ORNO (l3ASI DO 

(3 = I : 2) ESTORNO) 
(4) 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

I-RA(,' 
ÀO 

MEN 
SAl 
(S) 

I '60 
I ;bll 

1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1 '60 
1/60 

Inscrição Estadual n• 
Município 

VAlOR DO ICMS 
FNTRADA SAJl)/\ OU 
(CRÉDITO) BAIXA 

I:S I ORNO I'OR l·'iiORNl) 
SAÍDAS I'OR 

IS!·.NTAS 0 11 SAÍDA Ull 
"1\0 1'1 RD\ 

1 RIHlr! ADAS ( 7) 

(6 h 4x5) 

--

Pãg. 17 

SALDO 
ACUMULADO 

(BASE DO 
FSIORNO) 

: 

!O IAL DO 
FSTORNO 
Ml'NSAL 
(~ 6 . 7) 

DECRETO N." 5722 de 31 de dezembro de 1997 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 

RS 399.000,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E 

DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS. 

Art. 2g Os recursos necessários à execução do disposto no arllgo 

antenor, decorrerão à Conta de Recursos de Transferências de Convênios, provenieme• 

de Excesso de Arrecadação, na forrna do inciso 11 , § 1" do art. 43, da Lei Federal N • 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas através do inciso Vlll, do art. 119, da Constituição 

Estadual e do art. g• , da Lei n.• 0324, de 27 de dezembro de 1996, que estima a Receita 

e fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 1997. 

DECRETA: 

Art. JO Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$399.000,00 

(TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS), destinado ao reforço de dotações 

consignadlls no orçamento vigente , confonne anexo constante do presente Decreto . 

4.320/64. 

Are. JQ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Macapá-AP, 31 de dezembro de 1997 

- Govemad em Exercício -

/ l 
JOSÉ /~DE OLIVEIRA 

- Se~~lanejamento -



Macapá, 31.12. 97 QIARIO OFICIAL Pàg. 18 

Anexo do Decreto n.• 5722 de 31 de dezemb r-o de 1997 8. Esclarec:r que o não comparecimento nos prazos estabelecido~ 
neste Edital, implicará na DESISTENCIA automática do candidato. 

ANEXO I -SUPLEMENTAÇÃO 
Macapá-AP, 3 I de dezembro de 1997: 

22.000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICÁ 
22-101- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGUR-\NÇA PÚBLICA 

RS 1,00 ALBIN~SOU7.A CO DIGO ESPECIFICAÇAO NAT. FT VALOR 

02.04.0 !5.2.20 I Manuicnção do Complexo 

Secretario d ·- Administração 

Penitenciaria do Estado. 4590.5 1 003 399.000 A N E X o / jfOTAL 399.000 

' ,/ 

I Secretarias de Estado I 
I 

N'DE NOME 
ORDEM CATEGORIA FUNCIONAL 

I 

MUNICÍPIO : Macapá 

i ·~ CATEGORIA: Farmacêutico/Bioquimico 

Administração 
41 Emanuel ~ues da Costa 
42 Miracy Rebelo Tupinamba J 
43 Heliomar Borralho Miranda I 

CONCURSO PÚBLICO 44 Fernando Soares Vieira J. 
45 Cláudia Maria Nobrel!a Costa 

ED ITAL N" 007197-SF.AD 46 Alessandra Regina da Silva Fonseca 

MUNICÍPIO : Macaoá I lESA . 
O Secretário de Estado da Administra<;ão, usando das atribuições CATEGORIA: Enfermeiro 

que lhe são conferidas pelo Decreto n" 3498 de 29 .07.96, publicado no Diário Olicial do 
Estado n• 1369, de 30.07.96, 70 Antonio de Pádua Serra da Silveira 

R · E S O L V E 
71 Mirian Pereira Messias 

: 
72 Antonio Cláudio do Rosário Silva 

I. Convocar os candidatos constantes do Anexo, aprovados no 73 Stenio Justino da Costa Araújo t 

Concurso Público destinado ao Provimento de Cargo de Pessoal Civil do Governo do 74 Ana Cláudia Furtado Papaleo I 

Estado - GRUPO A.DMINISTRATIVO, Subgrupo: Nível Superior, de acordo com os 75 Djaciva1do Andrade dos Santos J 
Editais 003196-SEAD de 22.02.96 publicado no Diário Oficial do Estado n" 1262 de 76 Christine Elizabeth L. Bemcr~oy 

22.02.96 e 014196-SEAD de 19.04.96, publicado nu Diário Oficial do Estado n" 1302 de 77 Savio lgnacio de Jesus dos S. Sarquis 

23.04.96. 78 Carmem Lúcia de Araúio Paes 
79 Denise Maria Maciel da Castro 

2. Fixar local, período c horário para apresentação dos candidatos: 80 Eliza Avuiar Galucio 
81 Hosana de Nazaré Miranda de Carvalho 

-LOCAL :Divisão de Recrutamento c Seleção I DRIIISEAD. 
• PERÍODO: 05 a 16.01.98 Macapli/SESA I 

, HORÁRIO: 08:00 às 12:00 h. l 

82 Maria Madalena Pereira Monteiro I -
3. De acordo com o Edital n• 001/96-SEAD, que regulamenta o 83 Rosa Maria Moreira Pinto I_ 

referido Concurso, infonnamos qué os candidatos constant~s neste Edital, estão sendo 84 Severa Romana de Lima Araúio 
convocados confonne os ítens 11.2, 11.3 e 13.2 do Edital supra mencionado. 85 Rosarwela do Socorro Ferreira da Costa 

86 Zélia maria Nunes de Miranda 
"Ítem 11.2. informar que os candidatos, após serem 87 Ana Cláudia Lima de Souza 

empossados, residirão, obrigatori?mente, nos Municípios para os quais foram lo~ados, 88 Rc~ina Auxiliadora Pantoia 
pelo periodo mínimo de 02 (dois) anos. Vedada a remoção ou transferência". 89 Maria do Socorro RodriJ-'liCS do Carmo 

--
"Ítem 11.3. Na hipótese da inexistência de candidatos aprovados 90 Dorielson França da Costa 

para atender necessidades de alguns Municípios, à critério da Administração, poderão ser 91 Antonio Marcos de Andrade Ferreira 
convocados candidatos aprovados para outros Municípios, tàcultando aos mesmos a 92 Senhorinha Suzana Correa 
aceitação da convocação ou a manutenção de sua classificação para Município". 

93 Catarina de Nazaré Souza de Oliveira 
"ítem 13.2. Não será permitido em hipótese alguma, a nomeação 

94 Karla Aul!usta Vieira de Matos 
do candidato, quando esta implicar em acumulação de Cargo que não atenda aos 

". 

pressupostos legais e regulamentares que disciplinem o assunto". 
95 Maria Em i lia Miranda Costa (f.:,'' 
96 Silvana do Socorro Correa Brabo !. {\ \ 

4. Informar que os candidatos devem comparecer munidos dos 97 Eliancte do !:iocorro M. Nascimento f 
seguintes documentos (original e xerox). 98 Izabel Cristina Silva de Olveira I 

99 Francisco de Assis Silva Baia I 
- Carteira de Identidade; 100 Edna Tokiko Sasahara Hayashi 
- Certidão de Nascimento ou Casamento; 101 Cândida Maria de Oliveira Guilhenne 
-Certificado de Reservista (sexo masculino); 102 Rosivaldo Reis Lamera 

- Declaração de Bens; 
103 Ana Lílian Sannento de Souza I 

-CTPS (carteira de trabalho); 
104 Carla Cicalise de Souza l 

-02 (duas) fotos 3"x4; 
105 Marcia Patrícia Ramos Lemos I 

-Documento de escolaridade compatível com a categoria; 106 Marcla Olivia Baia dos Santos I 

-Carteira do Órgão fiscalizador da Profissão 107 Jaime Jose Farias dos Santos I 
I 

5. Comunicar que os candidatos receberão encaminhamento, para Santana I SESA J 

submeterem-se aos exames laboratoriais: I 
108 Cleide do Socorro Santos Mota I 

- Hemograma; 109 Edna do Socorro Pantoia Santos 

- V.D.R.L; 110 Gilda do Socorro Moraes Fonseca Costa 
- Colesterol + Triglicerídeos •· Lipideos(a partir de31 anos); 111 Vitória Machado Smith 

- Glicose; 112 Kátia Regina Marinho de Araúio_ • 
- Parasitológico de fezes; I 

-Urina (rotina); MUNICÍPIO : Macapá J 
- P.C.C.U. CATEGORIA: Farmacêutico I 

I 
25 Edilson Santos Ferrreira I 

6. Infonnar que os candidatos de posse dos referidos exames, 26 Cristina Teixeira Gomes I 
deverão apresentar-se na Divisão Geral de Perícia Médica, para submeterem-se a exames 27 Glaucia Maria Nascimento de Souza I 

~ Clinico Geral, no período de 19 à 23.01.98. 28 Wilmar Muniz Ribeiro I 
· ~ 7. Os concursados terão o prazo máximo de até 23.01.98 para 29 Rosangela do Socorro C. dos Santos I l apresentarem na Divi~ão de Recrutamento e Seleção, o Laudo Médico Pericial. ·- 30 Ruth Resende da Silva . 
-=-= ;:;)~:t:l:lôl ~ 11'~ 
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RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº u2u/97 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CREAP 

DIA: 3u . lu. 97 

VENCEDORES: 
HERNANI VITOR GUEDES & CIA. LTDA. 

R$- 1u.799,2u 

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DOM BOSCO L. 

R$- 55.õ79,7U 

PONTES HOSPITALAR LTDA. 

R$ - 75.925,uu 
NEWMARK COMERCIAL LTDA. 

R$ - 1u.182,2u 

CONVITE NA lõ9/97 

~BJETO: AQUISIÇÃO DE (1) COMPUTADOR P/ 

SEED 

DIA: 17. 12. 97 

VENCEDOR: 

~ - lõ. 239,uu 

ONVITE Nº 17u/97 ~ 
M. BATISTA 

BJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GA 

SOLINA - SESA/SEAD. 

DIA: 17. 12 . 97 

VENCEDOR: 

EXPEDITO F. SILVA 

R$ - 11.28u,uu 
CONVITE N9 171/97 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ?/MAQUINA 

ROLAND ul - IMPRENSA/SEAD. 

DIA: 17. 12 . 97 

VENCEDOR: 

IRMÃOS NEVES LTDA. 

R$ - 8.99õ , uu 

AGUINALDO DE\ L.RODRIGUES 
PresiQent~ CPL/SF.An 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

Avisamos aos interessados que 

~ TOMADA DE PREÇOS NA u34/97 não real~ 

~ada em 29 .1 2.97, fi~arcada para 

dia 31. 12 .97 , no mismjt~ocal e horá rio. 

AGUINALDO DE LI~1A RODRIGUES 

Presidente da CPL/SEAD 

NOTA DE CHAIMDA 

A SECRETARIA DE ADMINIS
TRAÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, solicita o comparecimento o 
servidor SAUL PELOSO DA SILVA , no 
Departamento de Recursos Humanos , 
Sala 2l)A, desta Secretaria, no 
prazo maximo de l O (dez) dias, a 
fim de tratar assun tos de seu inte
resse . 

MacapáAP, 29 de dezembro 
de 1997 . 

fi!DER JUDICIÁRio··J 

I Tribunal de Justiça do Estado I 
CONSELHO DA MAGISTRATURA 

HABEAS CORPUS N• 396/97 

Impetrantes : Joaquim Herbert Cardoso da 
Costa( Adv º) e Cleber Cardoso da Costa 
(Bel . em Direito) 
Paciente :Norma Mari a de Andrade Damasceno 
A~toridade Coatora : J uizo de Direito da' 
2• Vara Criminal àa Ccxnarca de Macapá 
Relato r: Des . Luiz Carlos 

DESPACHO 

DIÁRIO OFICIAL 

11 Vistos , etc . ... 

Tra t a- se de Habeas Corpus Jibe rató 
ri o impetrado por JOAQUIM HERBERT DA 
COSTA (Adv) e CLEBER CARDOSO DA COSTA 
(Bacharel em Direito), em favor de NOR 
MA ~lARIA DE ANDRADE DAMASCENO que se 
g undo os impetranées , encontra-se recõ 
lhida no Comelexo Penitenciário do E~ 
tado do Amapa desde o dia 18 de seéem 
bro de 1997 , em virtude de pris~o ew 
flagranée pela práéica do delito defi 
nido 110 artigo 12 da Lei nº 6 . 368/76 . -

rece Informam que a denÚncia foi 
bida 110 dL.< 03 de outubro de 1997 " atualmente c processo crime encontca -
se pront-o para s.er sente11ciado, o que 
a inda n;;;o foi possivel em virtude pro 
blemas de saÚde enfrentados pelo d . Ju 
iz Titula•· da 2• Vara Criminal desta 
Comarca , Dr . JOÃO GUiLHERME LAGES MEN 
DES . 

Argumentam que , ci luz do artigo 
10 da Lei de Crimes Hediondos e artigo 
35 da L~i d~ TÓxicos, o prazo para a 
conclusão do pt'ocess.> cl'ime , por tráfi 
co de drogas ~ de 76 (setenta ~ seis J 
dias . E , se cons1derada a data do re 
c«bjm,nto da denÚncia, oco rrido em o3 
de outub ro de 1997 , a pac1ence j d. en 
cont ra-se recolh1da 110 Complex<> Peni 
cenciát'io hd 81 (oitenta e um) éias . -

Assim, dizem ev idente o ccnstran' 
gimento ilegal na segregaçao da pacien 
te , em virtude do e xcesso de prazo p~ 
ra a conclusão do processo crime , 1sto 
porque , desde a sua prisão at~ a pr~ 
sente data, j á decorl'eram mais ae 95 
(nov~nta e cinco) d1as . 

Por fim, pugnam pela concessao de 
ordem liminarmente . 

Suclntamentt: t'elatados, d<!Cido : 

Ad i anto logo que a l1mina•· plei 
ceada não pode ser deferida , ~ois , nZ 
meu St:!ntlr· , inex istem na e xordicil , c.!: 
el.>mentos sufi cient"s e capéizes de e vi 
dencia r de plano, o alegado e xcesso d; 
prazo 11a segregação da paciente . 

Com efeito , • •mitaram-se os 1mp! 
t r antes apenas a it~fol'mar que u p!'~ 

cesso encontra- se concluso para sen 
tença, sem indicar entretanto , a da t d' 
prec i sa em que foi encerrada "' inst•·u 
ção c riminal , o que segundo paclf1c~ 
entendimento da doutrina e JUrispru 
d~ncia pátrias, afigura-se como ele 
menta imp t'escindi ve1 para se consta 
ta r o excesso de prazo na formação di 
culpa . 

Realmen te , segundo este entendi 
mento , 9ue i nc lusive r estou consolid~ 
do na Sumula 52 do Superior Tribunal 
de Justiça, não há que se falar em e x 
cesso de prazo , quando já estiver en 
cerrada a i ns t rução criminal, quer se 
enc ontre o processo "na fas e das ale 
gaçõe s finais , ou até mesmo nas di1T 
gências previs tas no art . 499, do CÕ 
digo de Processo Penal". (JÚlio Fabbr 
ni Mirabete, in Processo Penal , p . 457, 
Editora Atl as , 1991) . 

Ademais 1 pacifico ~ o entendimen 
to des ta Egregia Corte de Justiça nes 
te s enti do, conforme se depreende dÕ 
julgado abaixo transcri to : 

"PROCESSUAL PENAL -HABEAS <XRPlJS. 
Alegado excesso de prazo na ccn::lu 
são da Instrução criminal Já nii 
"da - Inocorrência de constrangime.,= 
to llegpl - Concluida a inatrução 
criminal, achando-se o processo em 
fase de alegações f'inals , não há 
<pe se falar em constrangimento ile 
gal yor eJCCesso de prazo para a fo'f. 
maçao da culpa. Precedentes da Cor 
te'l (TJAP - OC nº 148/94, Relator: 
Juiz Convocado RAIMUNDO VALES , Câma 
ra Única, j . em 30. 08 .94 , D.O.E. n9 
0931 de 13/10/94, Ementário de ju
risprudência nº 02, p .34) . 

Ex posltis, denego a liminar plei 
~eada e sol icito no prazo de 2~ (vin= 
te e quatro) horas as informaçoes da 
ilustre Au toridade apontada como coa 
tora . ApÓs , remetam- se as au tos à Dou 
ta Procuradoria de Justiça . 

Cumpra-se . 

Macapá(AP), 29 de dezembro de 1997 
a) Des . LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 

DE SOUSA 
Mrusistratura 
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Impetrantes : Luiz Mário AraÚjo Li ma e 
Jorge Luiz Gonçalves da Silva ( Adv . ) 
Paciente :C. H. S .de V. 
Autoridade Coatora : Juizo de Direito da 
Vara da Infância e da JuventudP da Co 
marca de Macapá 
Relator :Des . Luiz Carlos 

DE SPACHO 

11 Vistos , etc ... 

Trata- se de Habeas Corpus libe 
r a tÓrio impetrado por LUIZ MÁRIO ARAÚJÕ 
LlMA e JORGE LUIZ GONÇALVES DA SILVA , 
em favor de C. H. S . de V que, segundo os 
impetranLes encontr!-s~ recolhido na 
Delegac1a de Proteçao a Criança e ao 
Adolescente , desde o dia 24 de nov~!!!
bro de 1997, em virtude de sua custo
dia provisÓri a ter sido decretadaApelo 
MM . Juiz de D1reito da Vara da Infancia 
e da J uven ~ude da Comarca de Maca pá , I 
atendendo ~ Representação policial que 
0 acusou da prática do ato i nfracional l 
d" at~ntado violento ao pudor,cap itula 
do no ar t 1go 214 do CÓdigo Penal e que 
teve como vitima uma criança de apenas 
04 ( quatro) anos de idade . I 

~entando caracéerizar o con~ 

t r angimento ilegal na segregação do P~ I 
cien t e , alegam os impetran tes ~nexl~ 

1 
tir in casu , qualquer das h1potese~ 

previstas nos a rtigos 311 e 312 do c2 
digo de Pr~cesso Pen~l , que au~orizam 
a decretaçao da cus todia provisoria . I 

Adu zem ainda que, a liberdade 
do pac;ien~e não ac!rretaria qua~quer 
prejuízo a inst,·uçao criminal ou a.ap}!_ 
caçao da lei pena!, pois tem reside~ 
cia fixa e ocupaçao definida n9 d1str! 
to da culpa, alem de ser primaria e 
não regist r ar antecedentes criminais. 

?or fim , pugnam pela concessão 
da o cdem liminat·mente . 

Sucintamente relatados,decido : 

Js documentos colados pelos im 
p~trantes real~ente evidenciam te~ o 
paciente res i dencia fi xa e ocupaçao d~ 
finida nt<Sta r.omarca , consoante compro 
varam com uma conéa de luz da casa on 
de resid~ . bem como com uma declaraçãõ 
de que fr,quenta escol a . 

Todavia , ante à hediondez e 
gravidade do ato i nf r acional praticado 
contra uma indefesa criança de apenas 
04 (quati'O) rutos de idade, entendo qu~ 
a cust~dia provisÓria do adolescente J 

se afigur a in ca~u, como medida pr~ 
ven Li va e necessaria a assegurar sua 
integ ridade fÍsica , até mesmo porque, 
há um clima de revolta entre os f ami
liares da infeliz vitima , o que é ~52 
J utamente normal neste momento . 

Ademais, consoante evjdenciou 
o d . Magistrado mantenedor da cust2 
dia embora aleguem os impetrantes que 
os pais da meno~ já _se tenham !usent~ 
do do Estado, nao ha comprovaçao nos 
autos de tal fato . 

Em razão do exposto, mesmo re 
conhecendo suc inta a fundamentação de 
decisum que decretou a custÓdia provi 
sÓria do pac1ente, porém, entendo-; 
sat~sfatÓria e por isso nego a lim1 
11al' pleiteada " solici to as infor.nã 
çÕes da ilustre autoridade aporytada 
como coatora , que deverá presta-las 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

ApÓs, remetam- se os autos à 
Douta Procuradoria de Justiça . 

Cump r a-se. 
Macapá(AP), 30 de dezembro de 1997 

a) Des . LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 
Relator" 

ADELMA 
Secre 

oú~ 
OTE CHAGAS NEYRÃO DE SOUSA 

do Conselho da Magistratura 

Procuradoria Geral de Justiça 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Portaria o• 268197-PGJ de 11.03.97 

J A Procuradora-Geral de Justiça, 

l
l. ikf.: Processo n• 3001892/97-MPEA 

MODALIDADE: Carta-Coovite n• 016/97- CPL!MPEA 
TIPO: Menor Preço, por item. 

~ DATA DA ABERTIJRA DAS PROPOSTAS: 19.12.97 
~ UORÁRIO DE ABERTIJRA DAS PROPOSTAS: 08:00 horas 
~ l.OCAL: CPUMPEA- Av. Fab. 0064 Centro, Fone: 223-4143. 
~ OBJETO: Aquisição de material de consumo, conforme as 
l especificações e quantitativos contidos no Anexo I da referida 

l

::i i~=~~onvênio n• 050/97 - Ministério da Justiça e 
Ministério Público do Estado do Amapá. 

I 
l 

·F 

~ 
I • 
~~~~--~~~----~----02-.---4----R$--2-4-,5~0 
~ OI, 08, 09, 10 e R$ 575,80 

~ ~~~;;~~;;;P;O;N~T;0;;;&;;;;04;~;l~;7·;;;~~;;R;$~42;,;;12 
i Após a divulgação do resultado do julgamento das 
j propostas, obedecendo-se a todos os dispositivos legais 
r preceituados pela Lei n• 8.666/93, alterada pela Lei n• 8.883/94, 
! ""'arr.inho o pres<)ll!e processo para Vossa Excelência, com o fim 
I C:e homologar e adjudicar as firmas vencedoras supra 
i idrotificadas. 

I 
J 
I 

I 
I 

I 
I 

I l 
i ~~-
' • 

pá, 30 de dezembro de I 997. 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais .,. 

I 
j I· 

Prefeitura de· 

I l Santana.. 

LEI N.•· 344/97 • PMS 

DIÁRIO OFICIAL 

Publicações Diversas 

EDITAL liE CONVOCAÇÃO .. 

Pelu-prcs::nte Edital, o Sindit21to dos Trabalhadores em Empresas 
de Telec.omunicaçôes e Operadores de Mêsas Teldõn!c.a5 do Estado do 
Amapá ~ SINTTEUAP, convou toda a cattgoria. pam uma reunilo de 
Assembléia Gt:ra1 ExtraordinAria, a ruliz.o.r-st: no dia 08101198 à5 18:0011 em 
1• c-onvocaç.lo eis 18:30h em 2' convocaçlo na sede do sindicato sito à Av.: 
lraeema Cardo Nunt.:t.. 645- Centro, plia delibenrem a seguinte ordem do 
dia: · 

Confonne convocaçi o do Presidente do TRT s~ Regiilo e publicado 
no Diário Oficial do Amapi dia 15.12.97-312/210 pág. IS/16: 

11) Eleições para escolha d~ lisb triplic:e titular e s uplente para 0:1 

cargos de juizes Class ista temporários. rtpr~entant~s dos 
lrabalhador<.~, para a 1'. < 2". JCJ/MACAPÁ, 1'. JCJ/LARANJAL 
DO JARI c I' JCJ/CALÇOENE, para o triênio 1998/2001, na fonn o 
do exposto no Art. 116 Par. Único da CF/88 em dd~rminatões 
previstas na resoluçlo n• 073/97 que editar &ntença normativa n• 
12 publicado no Diário d8 Justiça de 03.07.97. 

SiliDICATO DA IND11STRIA DE PESCA JXJS ESTAJXJS 

00 PAR_( E AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocadas as empresas associadas de~ 
ta Entidade, om pleno gozo de seus direitos ' 
sociais e sindicais , para uma Assembléia Ge 
ra.J. Extraordinária, que será real i zada na se-= 
de social, sito à Trav. Quintino Bocaiuva, ng 
1.588, Ed. "Albano ~'rance", 6o andar, no prÓ
ximo dia 06.01.98, às 18:30 horas, e~ primei
ra Convocação e às 19:00 horas, em segunda,p~ 
ra a escolha das Listas Triplicas destinadas 
ao provimento de vagas de Juiz Classista e 
respectivo suplente das Juntas de Conciliação 
e Julgamento, sedi adas em Belém e Ananindeua 
do TRT da 8• Região. 

Belém (PA), 22 de Dezembro de 1997 

~ 
. A) IVANILOO PEREIRA DE PGNTES 

PreSidente 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
·Pelo presente Edital de Convocação o • 
Presidente da FETRACOMPA,(Federa~ão• 
dos Trabalhadores no•;Comercio ·nos Es 
tados Pará e Amapá) i nos termos do 
art. 84 capú-t e 87 , "b" dos Estatutos 
Sociais , convoca a diretoria, des·ta • 
Entidade para a reunião .que será rea 
1izada· em sua sede social , cito a av. 
Aucinco Cace1a nQ4071-Condor, dia 06. 
01.1998, à s 17:001ohoras em primei ra' 
convocàção, com.ooro legal, ou às 17: 
30 horas em segunda e Última convoca 
ção, com qualquer número de presente, 
para deliberarem sobre a seguinte or 
dem qo dia: a) Ele ição por escrutinho 
se<.:reto, dos c-omponentes das l itras ' 
Tr íp l ices, titular e supletes para :-~ 

concorerem~ao cargo ·cte juiz classista 
titul ar e suplentes, respect ivamente' 
r epre s;ntante do~ ·Trabalhadores junto \ 
ao Egregio Tribunal Regional do TrabaJ 
lho da oitava Região, para o Triênio' 
de 1998/2001, d e acordo com o Edital' 
expedido pelo Encelentissimo Sr . Dr .' 
J uiz _Presidente do Egré~io T~T da 8! 
Reg1ao , publicado no Di ario Oficial ' 
do Estado no dia 16.12.97, e com a 
instrução normativa n• l2, do TST Tri
bunal Superior do Trabalho, public~da 
no Diário da Justiça no dia 03.07 . 97' 
Belém- PA - 30 .1 2.97- José Franc i sco ' 
de Jesus Pantoja Pereira - President e 
da FETRACOHPA. l 1 ji . 

f{ JOSÉ FRA~J.P. PEREIRA 
PRESIDENTE 

~~~Eª~~Q=Q~=~QI~§=~~§g~~§ 
RODONORTE - RODOVIÁRIA DO NORTE LTDA., 
com Séde à Rua El iezer Levv , n• 1136 -
B.Centra1 - Macapá- AP, ins~rita no CGC 
sob o n• 84 . 427 . 087 /0001- 78, Insc . Est. 
n• 03 .016592- 5, e Municipal sob o n• . 
004.96 . 04 .3747 , comunica para os efei
tos legais o extravio de 02 ( dol.s) jÔ
gos de Notas Fiscais de Serviço de n•s 
000001 e 000 002 , série ~nica . 

l~acapá , 30 de Dezembro de 1997 
- - A GERI::NCIA 

~uonom ~~o1iáya do Ro11e l!d!~ 
-------.c À~~ 
~- ~-~ 

~-

§ 1o . O disposto neste artigo não exdui a atribuição. por lei, às entidades nele referidas da cond tç.ão de 
responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte e nao as dispensa da prática de a~os, previstos em lei, 
assecurõ.'ltórios do cumprimenlo de obrigações tributárias por terceiros. 

§ 2o. O dispositivo no inciso I na o se aplica ao patrimõnio e aos serviços relacionados com a exploraçao de 
ativkfades econOmicas regidas ·palas normas aplicãveis e empreendimentos privados, ou em que haja 
conlraprestaç;]o ou pJgamento de preços ou tari fas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da 
obrigação de pogar imposte- relativamente <l bem imóvel: 

§ 3o- a nao incidência referida nos incisos li e 111 compreende somente o patrimônio e os serviços relaciona~os 
com as finalidades essenciais das entidades neles mencionadas: 

§ 4o. Os impostos municipa is incidem sobre o patrimônio. a renda e os serviços rc!ocionados com a exptoraç.ao de 
atividades aconómicas regidas petas ncrmas aplicáveis a empreendimentos privados realizados em territólio 
munic:pal pela Uniao. Estados ou Municip ios. drretamente por entidade de administraçao indireta ou mediante 
:oncessao ou pcrmlss.3o. assim como em que haja contraprcstaç~o ou pagamento de preços ou tarifas pelo 
usuâriQ · I Rcfo rmul3 o Código Tributário do Municfpio de 

Santana. 
§5o- Os re quisitos cOndiciona:jores da nao inc1dência deverão ser comprovados perante a repa rti~o fiscal 
competente, na forma estabelecida pe!o Poder Executivo. 

~ s 
~ 
f 

I 
I 

O Prefeito Municip<ll c1c Santana, 
Faço sab~r que a Camara Municipal de S<~ntana Decreta c eu S~moono a seguinte L.e1: 

OisposiçOes 0 retiminares 

Art. 1o -O Código Tributário do Município de Santan~ compõe-se dos dispositivos constantes dest~ Lei. 
oo~docidos os m~Mamentos da ConstituiÇ$-o da República Fedcr<Jtiva do Brasil. os das leis complementares c os 
do Código Tribut~rio Nacional 

LIVRO PRIMEIRO 

Tributos de Competência do Municíp1o 

TITULO I 

Disposições Gerai~ 

Art. 2o- Sao tributos de competência do Município de S~ntana: 

Art. 4o. O dispositivo no inciso I do art. 3o observados os seus parágrafos 1o, 2o, 3o e 5o, é extensivo às 
autarquias c fund<JçOes institu:das e man:id;:,s pelo Poder PUb!ico, no que se rerere ao patrimOnio e aos serviços, 
vinculados às suas tlnal:dades essenciais ou delas d'=correntes. 

Art. 5o- A falta de cumprimento dos requisitos do inciso !I! do art. 3o, ou das disposições oo seu § 1o, implicará a 

suspcns~o do benefício. 

Art. 6o • Ê vedado ao Muntcipio: 
t • ~stabcfecer difere11ça tributária entre bens e serviços. de qualquer natureza, em ral:ao de sua procedõnda ou 
destino: 
11 - inst ituir tratamen to' desigual entre contribuintes que se encontrem em situaçao equivalente, proibida qualquer 
distinç:Ao em razão de ocupaçtlo profissicna.l ou função por eles exercida, independente da denominação juridica 
dos ~endirnentos, títulos ov direitos. 

TÍTULO 111 
' ' Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQt~ ~ I • lmposlos sobre: 

~ 1 . serv:ços de qualquer natureza, nao ccmpreend idos na competência dos Estados e do Distrito f ederal- ISSQN 

i~ 2 - pr(}prie<íade predial e territorial urbana - IPTU 

CAPÍTULO I 

3 - trailsmissao inter v: vos. a qualquer título, por ato oneroso. de bens imóveis. por natureza ou acessao tísica, e de 
~ir~ itps ronis sobre im6vi!is. oxcato os de gar.1ntia. bem como cessão do direitos :'! sua aqu isi(!!io - ITlBI 

~ lt - taxas: 

3 1 - ~m razão do cxcrcicio do poder de polícia; 

~ 2 - pci:J u tillz:açâo. efetiva ou potencial. de serviços públicos especificas c divisiveis prestados ao contribuinte ou 

w~~os j s~a dispos~o. 
~ • ?. 
~ 

~ 

!I!- contribuiçao de melhoria , decorrente de obras públicas . 

Pmê'tgrafo único - Os tributos referidos no Inciso I, item 3, e no inciso 111, s3o objeto de leis es;=~eci ais . 

.TITULO 11 
UmilaçOes da Competêncio. Tributãria 

Art. 3o- Os impostos municipais nao incidem sobre: 6 ~ I -o patrimOnio ou os serviços da Unlao, doS EstQdos, do Distrito Federal e dos Municlpios; 

~ li - os templos de qualQuer culto; 

~
~ Ui • o patrimOn:o ou os serviços dos partidos politiC':)S, indusive suas fundações. das entidades sindicais. dos 

trab-all 1adores o das instituições de educaçao e de assistência social, Sêm fins lucrativos, at~ndidos os segurntes 

;J rf4quisllos: 

~ 
1 - nao distribui rem QUalquer parcela de seu patrtmonio ou de suas rendas, a IHulo de lucro ou de participaçao no 

, seu resultado: 
~ I . ; '· . . . . . 
~ 2 - ;:~p1lcarem. tllfogralmente, no Pill::o v::. ::.o.,::. ltn .. :uro.;:us na manutcnçao oos seus ob;etivos mstttuoonats; 

i.l -3 - manterem escrituração de sl!as receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
_s~ua exàtid~n 

Da Obrigaçao Principal 

Seçjo I 
Do Fato Gcrndor o d;:. lncidOnc!.a 

Art. 7~- O Imposto sob1e Serviços de Qualquer Natureza tem como tato gerador a prestaçao, por empresa ou 
~rofiss1onal autônomo, com ou sem estabelecimento fixo. de serviços de: 

I ·médicos, inclusive aná:tscs clinicas, el~triddade médica, rJdioterapia, ul:ra.sonografia, radiologia, tomografm e 
congOneres; - . 

11 - hospitais, ciinicas. sar.at6rios, laboratóriGS de anã!ise, ambulatórios, prontos-socorros, manic0m1os, casas de 
SiJúdc, de repouso, <.le recupcr.J~o c cong~nercs : 

1~1 - banccs de s:::ngue, pele, olhos, sêmen e congên~res; 
IV~ enfermei ros, obsleli'<!.s, ort6pticos, fonoaudlólogos, prol~ticcs (prótese denlãria}; 

V -assistência médica e cpngêneres, provistos nos inci~o~ I, 11 e 111 desta lista. prestados através de plano~ de 
medicina <i e grupo e convênios, indusive com empresas, para assistência a empregados: 

VI • planos ~e saúde, prestados por empresa que n~o esteja incJuida no inciso V desta iista e que se cumpram 
através de serviços prestados Por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante 
indicaçao do benefiCiário do plano; 
VIl - mé-dicos vcterinêrios; \ 

VIII- hospitais veterinários, d!nicas veterinárias e congêneres: 

IX· guarda, tratamenlo, amestramento, adestra'menlo, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a 
animais; · 

X· barbeiros. cabeleirei ros. manicures. pedicuros. tratarriento de pele, depilaçao e congêneres; 

XI- banhos, duchas, sauna, rmssag~ns, gtnásUcas e congêneres; "' 

XH- v_:_rriÇ1o, coleta, remoçao e incineraçao C::e lixo: 
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XIII • lin1>ou o dnlgagom do ponoo, r1os e canais; 

XIV - lmpaza, manutençao e mnS«V&Çao de lmóvels, indu~va v;as pUbkas, parques e jardins; 

XV- desinfecçao, lmunlzaçao, hlgienlzaçao, desratiz:açAo e eoogêneres; 

XVI - contr<>'e a tratamento de ef!uentes de qualquer natureza e de agentos flslcos e biológicos; 
XVI I - indneraç3o de reslduos quatsquer: 

XVIII l impeza do àlaminés; 

XtX - saneatnento ambiental e congêneres, 

XX· osslstência técnica. 

XXI - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros Incisos desta hsta, organilaçao, 
programaçao, planejamento, assassona, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou 
administrativa: 

XXII- planejamento, ooordenaçao, programaçao ou organlz:açao léalica, f•nance1ra ou administrabva, 

XXJII - an~llses, Inclusive de Sistemas, exames, pesqu1s;1S e informatões. coleta e processamento <!e dados de 
qualquer nah..Jeza: 
XIV- contabtlidade, aucMoria, guarda-hvros, tkolc;o:, em contabíhdade e congênert!s; 

XXV - perldas, laudos, exames tér.rucos e análises técnicas: 
XXVI - traduçOes e interpcetaçOes; 

XXVII • avaloaç3o de bens; 
XXVJII- datiJoerafia, estenografaa, expe<heote. secretana em geral e congêneres, 

XXIX • pro,etos, dlk:ulos e desenhos técnicos de qualquer natureza; 

XXX • aerofotogrametna (lndusíve •nterpreta~o). mapeamento e topografia, 

XXXI • execuçao por administraçao, cmpre1tada ou subempreitada, de construçao tivJI, de obras hldrâulicas e 
outras obras semelhante~ e respectrva engenhana consultwa, indusive serviços aux11iares ou complementares 
(exceto o fornecimento de mercactot1as produzxtas pelo prestador de seMÇOS. fora do local da prestaçao dos 
sol\<iÇOS. que fica su..,to ao ICMS); 

XXXII • demoloçllo; 

XXXIII • reparaçao, conservação e reforma de ed1fiaos, estradas, pontes, portos e congêneres (exce:o o 
fanedmento de mercadouas produz•das pelo prestador dos serv1ços fora do local da prestaçao dos sef'VIços, que 
fica suje1to ao ICMS). 

XXXIV - pesquisa, perfuraçao. omentaçao, perfilagem, esllmulaçao e outros servtços relac:lonados can a 
exploraçao e exptotaçao de petróleo e gâs natural, 

XXXV - florestamento e retsorestameniO; 

XXXVI • escoramento e eontençao de encostas e serviÇOS congêneres, 

XXXVII • patsagtSmO, Jardinagem e dCCOfaç3o (exceto o fornecimento de mercadoflas, que fica sujeito ao ICMS); 

XXXVIII- raspagem, calafetaçao, pol1mento, luslraçao de pisos. paredes~ diVISÓriaS; 

XXXIX- ens10o. insuuçao, treinamento, avallaçao de conheCimenlos, de qualquer grau ou natureza. 

XL • planejamento, organizaçao e admultstraçao de fetras, ex~s. congressos e ccngêncres; 

XLI· organezaçao de festas e recepçOes buffet (exceto o fornecimento de a1imentaçao e bt::btdas, que ftca Sii'Jeito 
ao ICMS); 

XLII • admimstraçao de bens e negóaos de terceiros e de consóraos: 

XLIII • admlnlstraçâo de fundos mútuos (exceto a realizada por rnstituições autorizadas a funoonar pelo Banco 
Central); 
.XLIV- agendamento. ccrretagem ou tntermed~açao de cambio. de seguros e de planos de preVIdénoa pnvada 

XLV· aoenoomento, corretagem oo ~ntermedLacao de lltulos c:uat!iQtJer (exceto os seMÇOS e.<ecutados por 
instltuiçOes autoriZadas a funciOnar pelo Banco Central); 

XLVI. ageooamento. corre~gem ou lntermedtaçac de d1r81tos da propnedade índustnal, artisllca ou l!ter~na, 

XLVII. agenCiamento, corretagem ou tntermechaçao do contratos de franquta (franchtse) e de faturilçao (factoring) 
(excetuam-se~ scrvtços prestados por inst•tulçOes autonzadas a funcionar pelo Banco Central); 

XLVIII· ageooamento, organlzaç3o. prOI'TIOÇ3o e execuçao de programas de turiSmo, passeK)S, eKaJI'SOes, gutas 
de tunsmo e congêneres; 

XLIX • agendamento, correbgem, ou tntermedtaç.10 de bens mOvetS e imóvetS nao abrilngldos nos nosos XUV, 
XLV, XLVI e XLVII; 

L - despachantes; 

LI - agentes da propriedade 1ndustria!, 

Lll -agentes da propnedade artlsltca ou ltterâna; 

Lll! -leilão; 

LIV • regu:ar.,.ao de StNStros cobenos por contratos de seguros. mspeç:Jo e aval•açaD de riscos para CObertura de 
contratos de seguros, p.evençao c gerênoa de nsoos seguravetS. ptestados por quem nao se,a o própho segu•ado 
ou companhia de seguro 

LV- armazenamento, depós;lo. carga, descarga, arrumaçtao e guarda de bens de qualquer ospk.to {exceto 
depOsites fettos om tnshtu1ç.Ocs financeiras autorizadas a func.on3r pelo Banco Conlral); 

LVI - guarda e estaaonamento de veicutos automotores 1errestres; 

LVII • vigiL1ncia ou segurança de pcssoos e bens; 

LVIII -transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores. dentro do temt6no do Muniefpte; 

UX - diversoes púb'icas. 

1 • C'.memas. aud1tónos. parques do diversões, ~cites~ e congêneres: 

2 • btlhares. boliches. corridas de antmats e outros jogos: 

3 expos•çOes, com cobrança de 1ngresso: 

4 • ba•les, show~. fesbYa1s. recitais e congêneres_ indusrve espelâcu!os que se1am ta•nbém tranSI'T\Itidos_ medante 
compra de d~re.tos para tanto. pela teleVlsao ou peto tad10, 

5 • JOgOS eleli'Onicos 

6 • compehçOes esportwa~ ou de dcsucza lls1ca ou •ntelt!ctual com ou sem a pari•Cipaçao do espcctadOf 1nclus•ve 
a venda de dne1tos â ttansmtssao pelo r~dto ou pela televtsào, 

LX· dlstnbutç3o e venda de bilhete de lotena. canoas, pules ou cupOes de apostas. sone•os ou prêmiOS, 

LXI • fomeomento de muSK:a, me<ha~te uansmssao por quatquer processo, para ... '13s públ1cas ou ambttntes 
feâ.ados (exceto transmiSsões rad,ofOntCôls ou de leleVtS.loJ. 

LXII • gravaçao e di$lnbu$Ç30 de filmes e vldeo tapes. 

LXIII- fonografia ou gravaçao de sons ou ruidos, indusive trucagem, dublagem e n"Nxagem sonora; 

LXIV· fotograft:a tl Ctnematografla. tndus1vc revelaçao, amphaçao, cóp1a, reproduçao e trucagem, 

LXV · produçao, para terceiros, medtanle ou sem encomenda préVIa, de espelâeu&os. entrev1stas e congêneres. 

LXV: • cok)caçaD de tapetes e corunas. com matenal fomectdo pek> usuano final do seMço: 

LXVII • lubnticaçao. ,,mpeza e reviSao de ~u.nas, vetculos. aparelhos e eQUipamentos (exceto o forneameniO de 
peças e partes, que ~ su)C!Jto ao ICMS). 

LXVIII ·conserto restauraçao_ manutt>OÇ.ao e conservaçao de 'TiàQUJnas .te1r.vlos motores. e1evadores ou de 
Qv3tSQver objetos (exceto fornectmento de peças e partes. que fica suJetto ao ICMS). 

LXIX- recondtdonamMto de motores (O valof das peç.'\s forneodas pelo prest:Jdor do seMço ''ca sujc1tt> ao 
ICMS); 

LXX· recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuâno final; 

LXXI • reconchctonamento. aconchaonamento, p1ntura. benefietamento, lavagem, secagem. tlngunento, 
g.otvanoplastia, anoda.aç:to, corte, recorte, polimento, pfastlftc.açâo e congêneres, de obtetos nao desbnad:ls ~ 
industrializaçao ou comerdalizaçao; 

LXXII • lustraçao do bens mOveis quando o serviço for prestado para usuàno final do objeto lustrado; 

LXXlll • tnstaJaçao e montagem de aparelhos, mâqulnas e eqwpamentos, prestados ao usuário final do serviço, 
exdUStYamente ccwn materiaJ por ek! fomeado~ 

LXXIV· montagem endus~. prestado ao usuàno finaJ do SeMÇO. exdus.lvamenle com matenal por eM tomectdo: 
LXXV • coptagem ou reproduçao, por qurusquet" processos, de doarnentos e outros papéts, plantas ou desentos, 

LXXVI • compos!ÇàO gráfiCa. fotccomposçao, dtchena Z1ncografia Hografia e totohtografia, 

LXXVII- colocaçao de molduras e afins. encadernaçao, gravaçao e douraçao de hvros. revistas e congêneres; 

LXXVIII· locaçao de bens móve1s, todUS1Ve arrendamento mercantil; 

LXXIX - funera•s. 

LXXX- al'faaatana e costura, quando o matenaJ fcx torneado pelo usuâno fM\a.l, exceto aviamemo; 

LXXXI - tonturaoa e lavanderia: 

LXX..>W • lct:.l:.idermld; 

LXXXIII · recrutamento, agenaamento, selcçao, colocaçao ou forneornento de mào-de-obra. mesmo em ~ràt~r 
1emporârio • .ndusive por empregados do prestador do serv1ço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados; 

LXXXIV. propaganda e pubttadade. 1ndus.ve promoçao de vendas. planeJamento de campanhaS ou SIStemas de 
publH:idade, elaboraçôlo de desenhos, lextos e dema1s matel"'als publ10tános (exceto sua mpress3o, reproduçao ou 
fobricaçao ); 
LXXXV. ve~cutaçao e d1vulgaçao de textos. desenhOs'! outros matenats de pubhodade, pa quatquer meto (exceto 
erh )Ofnais, periódiCOS, ffid10, e teiCVISaO); 
LXXXVI • serv:ços portuários e aeroportuânos; ut.Jilzaçao de porto ou aeroporto; atracaçào: capa:azia: 
armazenagem interna, ex.tema e espeoal, supnmento de água servit;ns acessórios; movmentaçao de mercaconas 
fora do cais; 

LXXXVII- advogados, 
LXXXVIII -~~~. orquttotoa, u~n·•ta•. agt""Onomoe. 

LXXXIX • dontistas: 

XC • economistas: 
XCI • psicólogos; 

XCII • assistentes sociais; 

XCIII • relaÇ>Oos públiCOS: 
XCN. cobranças e teoeblmentos por conta de ferce1ros, tnduSive dlfeJIOS autoraiS. protestos de tt:ulos. susl3Ç30 
do protesiO, devotuçao de fillJIOS Mo pagos, ma."uter>çao de IIIUios venc.dOS. fomeamentos do posoçllo de 
cobrança ou recetMmeniO e outros seNIÇOS correlatos da cobrança ou rece~meniO (este 1tem abrange também os 
serviços prestados por instituições autorizadas a funoonar pelO Banco Central); 

XCV ~ instituições financeiras autonzsdas a funCionar pelo Banco Central forneomento de talao de cheques 
emissao de cheques administrativos; transferênaa de fundos ; devotuçao de cheques, sustaçao de pagamento de 
cheques; ordens de pagamento e de crédtto. por qualQuer meio; emss.ao e re('K)IIaçao de cartoes magnéticos; 
consultas em tetm~nals etetrOnlc:os. pagamentos por 00t1ta de ter081ros • .nduSIVe os fe1tos tora do estabeleamcnto; 
elaboraçao de ficha cadastra!; alUQUel de cofres; fomeomento de segunda via de a·IISOS de lançamento de extrato 
de oonta: cmiS-Sao de carnês (neste tnOSO nao està abrar~g~do o ressaromento. a lf\StlhnçOes flf'lanceiras. de gastDS 
com portes do Correio, teJegramas, telex e teleprocessamenlo, necessânos à prestaçao dos seMÇOS). 

XCVI • transporte de natureza estritamente municipal; 

XCVII • hOspedagem em hotéis, motétS, penS.OCS e congêneres (o valor da ahmentaçao, quando mcluldo no preço 
da diária, f.ca sujeito ao Imposto so!:lre Serviços): 
XCVIII- dtslnbutçao de bens de terce.ros em repceset'ltaç3o de qualQuer natureza 

XCIX • seiVIÇOS profiSstOOa.iS e t~Y..rncos nao compreendidos nos lt)Q$0$ antenores e a exploraç:3o de qualquer 
at1.tldada que tepresente prestaçao de serviços e nOO conf~Qure fato ger~dor de Imposto de competência da Uwao 
ou do Estado. 

Par~grafo ün•co. Incluem-se entre os sorte!OS relendos no tncrso LX aqueles efetuados mediante 1nscr1vao 
autorn:ttlca por qualquer me1o, desde que a captaç:Jo de tnscnçOes alcance partJopantes no MuntclplO 

Art 8o. Os se!VIÇOS •nduldos na lista ficam SUJC•IOS. apenas. ao tmposto prevtsto no aftlgo antenor, atnda oue sva 
prestação en'ICNa fornecwnento de mcrcadorlas ressalvadas as exocçOcs conbdos nos próprios 1nosos 

Att 9' . A 1nact6ncta do imposto &ndepende 

I . da ex•stênoa de estctbeleamento fixo 
11 • do cumpnmento de qua1squer ex~QénCtas legatS. regu ~amentares ou oomtntSit3hvas. reta!• Jas a altvtdade sem 
preJuizo das com1naçOes cabíve1s 

111 -do resultado financetro obtJdo. 

IV • da destrnaç.ao dos serv~ 

Seçaou 

Da N.1o lnodênoa 

Art 10. O tmposto nao 1nc.de sobre 

1 • a prestaç.ao de SCf\IIQOS sob relaç.3o de emprego; 

11 • os serviÇOS dos trabalhadores avulsos. def1nld0s em le1. 

111 • a remuneraçao dos dtretores e membros de conselhos consur11vos ou f.sc:ohs de soc1edades 

Scç~o 111 

Das lsençOes 

Art. 11 • Respe1tDdas as tmun1dades oonccd•das peta Constluiçao Federal, estao tsentos do tmposto 

I • os profiss100als ambulantes. JornaiCJros e tam~ém os tocaltzados em fe.ras·hvres, 

11 • as assodaçOes de dasse, os smdtcatos e as respedtvas rederaçOes e confcdcraçOes. observado o parágrafo 
Untco deste arugo; 

111 as assooaçOes culturatS, recreawas e desportivas. obseNado o parágrafo umco dt!ste a1t1Ç0; 

IV . as compettçOes ~porbVas em estadiOS ou gtnâSJOS onde nao haJ.3 apostas, 

V. os seMÇOS de veiCU:açào de putl&IQdade prestados por pnats. ~~s autOnomos e tâ.xiS de cooperallvas. 

VI· VETADO 

VIl -os espe~culos circenses naoona1s fi tcatrats, 

VIII • as promoções de concertos, reotats. shows, festividades. eYpostçOes, quermesses e espetáculos s~rntlares 
I I I 

CUJ3S recettas se desbnem mtegralmente a t'ns asstStcnoa1s, 

IX· os mUstCOS, arttsl3s e técnk:OS de espetâcuk:ls, defin.OOS em *et. 

X· as obras de consttuçao e as obras construidas sem licença, a legahlar, em âreas abrangidas por dtSpositvos 
c~pecificos para habltaÇOes untfarruhares ou multtfamihorcs, consliuldas pelos própnos moradores. ~r 
profissionais autOnomos n:lo estabeleados ou em mutir3o com vlzmhos; 

XI • as comisSOe$ reec~as pelos dtSiflbutdores e vendedores, na venda de twros, Jornais e penôd.cos; 

XII ·os 5efVtÇOS de ex•btçao de fdmes onematograrK:OS em salas ocupadas por- entidades bras•leucts sem f os 
lucrawos; 

XIII os SeMÇüS de r~forma. restauraçao ou conservaç:lo de ptédtOS de Interesse h.stOrico, cultural ou eco!ógt.;c, 
ou de preservaçao patsagislica e amb1ental. ass.m reconhec&dos pelo órgao murnopal competente. con1 
observànoa da leglslaç.ao especifica, rcspe~tadas as caracteristicas do prédto; 

XIV ·os servtços necessanos à eJaboraç.ao de livros, JOf031S c penOdtCOS, em todas as suas fases, confOJ""lle 
diSpuser o Regulamento. 

XV· .;;.s estudos, proJetos e obras contratados peta Seaetana Murvapal de Urban!Zaçao. VlS3ndo a Ufba~ e 
ao desenvotwnento das flreas sttuadas ne Mumcipte, todusrve â mplantaçao dos pólos industna1s, 

XVI - bancos de leite humano; 

XVII- os servtços de profissiona1s autOnomos, nao estabeleados, caractenzados corno trabalnos tlsicos ou 
artesanais, asstm compreendidos os serv~ços de af1ador de ferramentas , ajudante de transporto de cargls. 
ajustadof l"l'l8dnlco, alfaiate. anumadc1ra, atendente, bolance1ro, barbeiro. b1lhetetro, bombe~ro hldraufJCO. 
bordador, borracheiro, cabe~retro. capotetro, carpmtetro. carregador. carroce,ro. ccu·voelfo, caseador, cha~ro, 
cobrador, c:onfCttelfo, con~erente de tng•essos. copeirO. costurero. cozanhetro. cun~ador, datilOgrafo. dema~or 
ôe quadras de esporte, depll3dota, deScarregador, des•nsetaador, doc.etro. eletnosta, empait\adof de mbvt.:.s 
encadernador, 8'lC8rador, engraxalo, estofadof, estucador, faxllletro, ferretro. funde,ro, ganclula, garçonete, 
garçom, governanta, gr~fico, guardador de velcutos. •nstatador de telefones, tnstalador-eletnost.l, )ard1ne,ro, 
ladrilheiro, lanterneiro, laqueador. lavadeira, lavador. lubnftcador, lustrador, manicure, manobretro, marcene ro. 
maquinista, marmorista. mecânico, mecanógrafo, mecôlnolécnlco. mtmeografista montadOf do moveis, montador 
de óculos, montador de peças para constru~. mordomo, motortsta de auto-socorro, motonsta de to\xl, motonsla 
de transporte de carga em velcuJos de terce:ros, motonsta por conta de terCCJros, passadeara, passador de roupa, 
pedicuro, pedretro. pescador, Pintor, plasbfiCador, pohdor. potte11o, rendetra, sapatelfo. serral~trO. serven!e, 
sotdadof. telefoniSta. tome·ro medtntco, tratonsta, tncote1ro, ve1tdedor de bl1hetes de lotena vdrac:.ro. Vltnnista e 
zelado<. 
XVIII- os estudos e Pfotetos conttatados por empresas adqwentes de lotes nos pólos tndUSIIIais cnados pe!o 
Munacipio, desde que vtnc:ulados fi construç.ao ou tnstala~o dot respecliV05 estabeleCimentos naqueles locais; 

XIX· pefO prazo de 6 (se1s) meses a contar do seu micio as atiVIdades d2s empresas prestadoras de seMço q~.:e 
venham a instalar-se nos p6Ws iOOustnats criados pelo Mun.eipiO, q~nto as operações real,zadas por e~s 
estabeleomentos 

§ 1o • Nao se aphcam as 1sençOes pre'lt'stas nos t.OOSOS li o 111 deste arugo ~s rece•tas 11ee0rrentes de 

1 - SCf\IIÇOS prestados a nao.sóaos 

2 ·venda de pules ou taiOes de apostas; 

J · serviços nao compreendidos nas flnahdades espccWcas das entidades menaonadas 

§ 2o ·As ISef'IÇOes previstas nos :nosos XVIII e XIX estao condiOOt"'adas ao reconheornento pelo 6fgao tazend~no 
competente e dependert1t de prévt3 audtênaa do 6r~ econOrnico Q'J8 voer a ser designado por ato do Pre-~Ao. 

seçaotv 
Oos Cootnt:u!nles e dos Responsâvets 

Art. 12 - Contrtbu1nte é o prestador do servtço 

§ 1o ·Para os efe1tos do Imposto sobre Serv1ços de Oualquet' Nntureza entende-se 

1 ·por profisStOnal autOnomo, lodo 3Quele oue fornecer o pr~no trabarho, ~em vlncuto empregattCIO. OQn': o ~úXt'ao 
de, no m3Xll110. 2 (doos) emp<egados que nao possuam a mesma habolotaçao profissoonot do empregador. 

2 • prx empresa 
a) toda e q:.talquer pessoa juridtca, tnduswe a sodedade ovll ou a de tato, que 8Jiercer alMdade de prestadori1 ca 
sei"'VIÇOS; 

b) a pessoa flslca que admitir, para o exercíCio da sua ~twidade profisstonal. 1 (um) ou maiS proftsslon3is dr 
mesma habthtaçao do empregador, 

c) o empreendimento tOSbtuSdo para prestar serviços com 1ntetesse economioo. 

d) o condomfntO Que prestar sef\1ÇOS a terceiros 

M . 13 - sao respon~vetS· 

I ·os consttutores. empreile1ros pnncipats e adll'llntstradores de obras hldlituhcas, de construçao Cf\t1l ou de 
reparaçao de edinctos, estradas, logradouros, pontes e congêneres. pelo tmposto relativo aos servtços prestados 
por subemprette.ros . exclusivamente de ma(Hje-obra. 

11 ·os admlnlstradOres de obras. pelo unposto relaUIIO â mao-de.obra, •nduslv-e de subcoottatados, atnda que o 
pagamento dos SeMÇOS se,a fe.to diretamente pelo dono da obta ou rontió1lante. 

111 - os construtores, os empr811e4tos ptU'ICipats ou QuaiSQuer outros contratantes de obras de construçao OW, pelo 
k'nposto deYkk) por e-tnpntttoii"OS ou aubompnJ:•tetra• nSo ••taO.leoclos no Mun.c:,piO; 
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IV · os titulares de direiios sobre prédios ou os contratantes de obras e serviços, se nao -identificarem os 
~r.strutores. ou os empreiteiros de construç:lo, reconstru~o. reform;;~, rep<Jração ou acréscimo desses bens, pelo 
rmpcsto devrdo pelos construtores ou empreiteiros; 

V · o~ !~dores de .~a.quinas . . aparelhos e equ ipamentos ins talados, pelo imposto devido pelos locatários 
~stabetecJdos no Munrcrpro e relatiVo à exploração dessas bens; 

VI - os titulares dos estabelecimentos onde se instalarem maquinas, aparelhos e equipamentos, paJo imposto 

de\.1do pelos respectivos proprietários não estabelecit...>s no Municipio, e relativo à exploraçao desses bens; 

VIl ·os que permitirem em seus estabelecimentos ou domicilias exploraçao de atividade tributável sem estar 0 
prestador do serviço inscrito no órgão fiscal competente, pelo imposto devido sobra essa atividade; 

VHI- os que efetuarem pagamentos de se;yiços 3 terceiros nao identificados, pelo imPosto cabivet nas operações; 

IX· os que uti lizarem serviços de empresas, pelo imposto incidente sobre as o~~rações. se não exigirem dos 
prestadores documento fiscal idõnco; 

X : ~ que utilizarem serviços de pr~fissicna is .:~utànomos, pelo imposto inciderl le sobre as operações, se não 
e:<1g1rem dos prestadores prova de qu1ta çào fiscal ou de inscriÇ-ao. no caso-de serem isentos; 

XI -as empresas admini~tr<Jdoras de ca rtões de créditos, pele imposto incidente sobre o preço dos se!ViÇOS 
pmstados pelos estabeleamentos filiados loeé)tizados no MunicipiQ, ClLtan do pagos através de cartão de crédi to por 

1 
c!<is emitido; 

§ i o~ A responsabHídade de que tta !.a este artigo será satisfeita mediante o pagamento: 

1 ·do imposto retido das pessoas fisicas ou juridicas, com base no preço do serviço prestado , aplicada a aliquota 
l correspondente à atividade exercida; 

2 · do imposto incidente sobre as operaçeles. nos demais casos. 

§ 2o ·A respon~abilidade prevista nesta Seção é iMrente a todas as pessoas, físicas ou juridicas. ainda que 
alcançadas por tmunidade ou por isenção lributório. 

§ 3o ·O Regul<:lmcnto d isporá sobre a formtl pclà qual será comprovada a quita ção fiscal dos pres tadores de 
serviços. 

§o!~ · N~o ocorrera responsabilidade tribu tária, na hipótese do inciso XI , quando os prestadores de serviços forem 
:>OC4edades submetidtls a regime de pagJmento de imposto por aliquota fixa mensal ou que gozem de isen çao ou 
imunidade tributátias. 

XI! -as comptlnh ias de navegaçtlo, pelo imposto incidt:nte sobre as comissões pagas às agéncias de viagen s., 
relativas às vendas de passagens. 

Xlll - as empresas que explorem sc:viços de planos de saUde ou de assistência médica c tiospita!ar através de 
pianos de medicina de grupo e convênios, pelo imposto devido sobre serviços a era prestados por: 

a) empresas que agendem, intermcdiem ou façam corretagem dos referidos planos junto ao público; 

!l) ho~pitais, clinica s. sanatórios. laboratórios de anâlises, de patologia, de eletricidade mt':d tca e assemelhados, 
.am~ufatórios. prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e. de recuperaç~o e cong~ncres; 
c} bancos de sangue, de pele, de olhos, de sêmen e congêneres; 

::l) omprosas que executem remo~o de doentes; 

XIV - os hospitais e clini.;as privados, pe!o imposto devido sobre os scrviçcs a etes prestados: 

a) pot empresas de guarda e vigilãnda e de conservaÇjo e limpeza de imóveis; 

b} pc.r laboratórios de anâtises. de patologia e de eletricidade médica c assemelhados, quando (! ass istênci<J a seus 
r-acientes se fizer sem intervertção das emprestls das ativ idades referidas no ~nciso anterior; 

c) por bancos de sangue, de pe le, de olhos, de sêmen e congêneres. bem ccmo por empresas que executem 
remoção de padentcs , quando seu atendimento se fizer na form~• referida no;~ a linea anterior; 

XV · os estabelecimentos particulares de ens ino, pelo imposto devido sobre os serviços a eles prestados pelas 
empresas de guarda c vig ilancia e de conservaçao e limpeza de imóveis: 

XV i · as empresas de rc'ldio e televisao, pelo imposto devido sobre os serJiços a elas prestadcs por empresas de: 

a) guarda e vigilância; 

i b) conservaçao e llmpeza de imóveis; 

i c) locação e leasi f"!g de equipamentos; i C) lornecim~nto de cast de artis tas e figurantes; 

~ c ) $Ctviços de locaçjo de transpor te rodoviário de pessoas, materiais e cquiparnentos; 

l 
XVII · os bancos e demais entidJdcs financeiras. pelo imposto devido sobre os serviços a eles prestados pelas 
empresas de guard a c vigitãnçia , de transporte de valores e de conservação e limpeza de imóveis. 
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XVIII - as pessoas jurídicas administradoras de bingos e qua isquer outras modotidadcs de jogos, apostas ou 
SOt leios, pelo imposto devido por suas contratantes. pessoas fisic<Js ou jurídicas, autorizadas a explo rar tais 
~t.iv1dades: 

XIX- as concessionârias de serviços pUblicos de telccomunicaçOes. pelo Imposto incidente sobre a cota repassada 
~s empresas administradoras ou promotoras de apostDs ou sorteies. 

Seção V 

Da Solidariedade 

Art. 14 • S.:lo solidariamente obrigados perante a Fazenda Municipal. quanto ao imposto relativo aos serviços em 
que forem parte, aque les que tentlam interesse comum na situaçao que cons titua fato gerador da obrigaçao 
r.rincipal. 

§ 1o · A obrigaçao solidMa ó inerente a todas as pessoas físicas ou jurídicas, ainda que alcança das por imunidade 
::~u [sençilo tributária. ~ 

i 2o • A so:idariedade não comporta benefício de ordem. podendo, entretanto, o sujeito passivo, atingido por seus 
:fei tos . efetuar Q pag1'lmento do imposto inciden te ~obre o serviço antes de iniciado o procedimento fisca l. 

S~ç~o VJ 

' 

Da Base de Cálculo 

:~rt. 15- A base de cãlculo é o preço do serviço. 

§ "'lo · Para os efeitos deste artigo. considera-se preço tudo o que for cobrado em virtude da prestaçáo do serviço, 
em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, indusive a titulo de reembolso, r eajustamento ou 
dispéndlo de qualquer natureza, sem prejuizo do disposto nesta Seção. 

· § 2o - Incluem-se na base de cá lculo as vantagens financeiras decorrentes da prestação de se:viços, inclusive as 
rP.Iacionadas com a retençao periódica dos valores recebidos. . 

§ Jo -Os descontos ou abatimentos concedidos sob con diçao integram o preço do serviço. 

§ 4o · A prestaç~o de serviço a credito, sob qualquer mOOalidddc, implica inclusão, na base de cãlcufo, dos ónus 
relativos à obter.çao do financiamento, ainda que cobrados em separado. I 

~ §!:"--:> -Nos serviços contratados em moeda astrangeira. o preço scrã o valor resu!t::mle da sua convcrs§o em 

I 
moeda nacional . a.o ~mbto do dia da ocorrência do fato gerador. 

. § 6o - Na falta de preço, serâ tomado como base "de cálculo o valor cobrado dos usu ários ou contra tantes de 
serviços similares. 

.' .hrt. 15 - Na presta~o dos serviços a que se referem os incisos XXXI , XXXIII e XXXVI, do a1t. 7o o imposto serã 
~ ~~~~;~gi~. sobre o preço, deduzidas as parcelas correspondentes ao vator das subempreitadas já tributadas pelo 

l'tl Art. 17 - Nos serviços con tratad os por administr<H;~o. a base de cálculo compreende os honortlrios, os dispêndios 
com mao-de-obra e encargos sociais, as despesas gerais de administraçao e outras, realizadas direta ou 
;ndiretamenle pelo prestador. 

!I Art. 18 · Nas demolições. inclui-se no preço dos serviços o montante dos recebim~ntos em dinheiro ou em 
~ :na!miais provenientes do desmonte. · .
1
.. A.1. 19 ·Quando se tratar de organizaçao de viagens ou excursões, as agóncias poder:lo deduzir do preço 

.:<.•nlratado os valores relativos âs passago;ns aére<Js, terrestres e marítimas. bem como a hospedagem dos 
viajantes ou excursionistas. 

i\.1. 20 · No caso de estabelecimento que represente, sem faturamen to. empresa do mesmo titula r, sediada fora do 
~ ~.riunicipio, a base de dllculo compreenderá todas as despesas nccessãrias à manutenção desse estabelecimento. 

t An. 2 1 • No agenciamento de serviços de revelação de filmes. a base de cálculo será a diferença entre o va1or 
~ oot.•<.~do do u:.u~rlo u o valo r pago o a loborotOriQ. 

f' Art. 22 • Nas serviços de exibiçao de filmes cinematogrãficos, a base de câ lculo sera a receita dos exibidores, 
~ C.:eduzida dos pagamentos efetuados aos distribuidores, desde que esses dispêndios se]<Jm tributados pelo 5 M1.mic!r:io . 

h A:-t. 23 • Nos serviços de planos de saúde de quo trata o inciso VI do art. 7o, a base de câlculo ser:.. a diferença 

~ . ~~~~~f~~o~~;'::~r:~~:~~ ~~~~~~~ridoes :at~~~f!~r~: ~J~~~~id~~c ~~~~~~n~~s~~~:~~~ao~~s~~:Uf:~i:i~~: ~~~~~~=~ 
~ wCic::onos, manicOmios. cas~s de soúde, de repouso e de recuperaçli o, b~ncos de s3ngue, de pele, de olhOs, de 
~ ~ êm;;n e congêneres, d esde que tais pagamentos sejam efetuados a fornecedores sujeitos à tributação do ISSQN 
~ C':!lil b<Jse em seu movimento econômico, config urando-se hipótese previs ta no inci~_o XIII do art. 13 des ta Lei. 

,... Art. 24 - Nos scrvfços de propaganda e publicidade, a base de cã1cu1o comprcende,rá: 

~.·.~ I - o P'eço dos serviços próprios de concepçao, redação , produç~o. p1nnejarrmnto do campanhas ou sis temas de 
_ p~.zb!~dda d e , elaboração de desenhos, textos c dem ais materia is publicitãrios e sua divulgaç~o por qualquer mE:io; 
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I! · o valor das comissões ou dos honorários relativos à veiculaçao em· gemi, realiza d ;;~ por ordem e conta do 
cliente: 

ill -o valor das comissões ou dos honor~ rios cobrados sobre o preço dos serviços relacionados no inciso I deste 
::;.rHr;o , quando executados por terceiros, por ordem e con ta do cliente; 

/ '..{ ~ o v.;;loi das o:..m!ssOcs ou dos honorá rios cobrados sobre a aquiSiçao de bens ou cc nlrata~o de serviços por 
:>iclnm o conta do cliente ; 

V · o preço dos serviços próprios de pesquisa de mercado, proma~o de vendas, relações pUblicas e outros ligados 
~s S'..:as a tlv!dades; 

\ti.-o valor da,s co~issOes ou dos honcrârios cobrados sobre reembolsos àe despesas decorrentes de pesquisas 
:!e mercado, promoçao de vendas, relações pUblicas, viagens, es tJdas, rep resentação e outros dispêndios feitos 
por ordem o m nta do d iente. 

Parágrafo único· A aqu isição de bens e os serviços de terceiros serao_ individualizados e inequivocamente 
demonstrados ao c liente por ordem e conta de quem fotam efetuadas despesas. mediante documentação MbiL e 
idônea, sob pena de integ~r-se á base de cãtculo . 

Art. 25- O valor do imposto, quando cobrado em separado, integrara a base de cálculo. 

§ 1o- O imposto nao poderá ser cobrado por fora do preço: 

1 • nos serviços prestados por profissionais aUtônomos e sociedades uniprofissionais; 

2 · nas atividades tributadas por estimativa; 

3- nos casos em que estiver prevista a retençao do imposto pela fonte pagadora; 

4 • quando forerr. permitidas deduções. 

§ 2o • ~ obrigatório o destaque da aliquota do imposto nos bilhetes de ingresso para jogos, diversOes e outros 
espetáculos tributados. 

Art. 26 · Quando o sujeito passivo, em seu estabelecimento ou em .outros locais, exercer atividades distintas, 
subordinadas a mais de uma forma de tributa~o. deverá observar as seguin~es regras: 

I • se uma das atividades for tributável pelas receitas e outra por imposto fixo, e se na escri ta fiscal na o estiverem 
separadas tlS operações, o imposto relativo ê3 primeira aHvidade ser3 apurado com base na receita total, sendo 
devido também o imposto relativo à segunda; 

11 • se as atividades forem tributãveis por al iquotas diferentes, inclusive se alcançadas por deduções ou por 

~~~~ç~~~·~: a~~~~tae~~ii~ ~!~~~~~o e .. i.iverem separadas as operaçOes. o ifposto será calculado sobre a receita 

Seçao Vil 

Das Alíquo tas 

Art. 27 - O imposto serã calculado de acordo com a seguinte tabela : 

No de Profissionais 

Ordem Autônomos: 

I · itulados Gu não, por estabelecimento de qualquer ~~ i vel. 

Empresas: 

1- Prestadoras de Serviços 

Serviços de Transportes de cargas e/ou realizados por Empresas 
e/ou pessoas fisicas permissionárias de ser1iços públicos: 

1- Serviços em transporte de carg<~s de capacidade de at6 2 (duas) 
aneladas, por ve iculo; 

-Serviços em iransporte de cargas de capacidade de até 15 . 
quinze) tonoJadas, por veiculo: 

-Serviços em transporte de c<J rgas de capacidaCc acima de 15 
(quinze) toneladas, por veiculo; 

· Serviços ern transporte co :n capacidade de até 20 (vinte) 
assageiros, por veiculo: 

5· Serviços em transporte com capacidade acima de 20 (vinte) 
assageiros. por veiculo: 

Imposto fixo 

(UFIR) 

Mensal I Semeslrall 
Anual 

20 110 200 

Jn1posto sobre a 

base de cálculo {%) 

5 

Imposto lixo {UFIR) 

Mensal Semestral Anua i 

10 55 100 

15 82 150 

20 110 200 

30 165 300 

300 1.650 3.000 

Diversões PUblicas 

Imposto sobre a base de cálculo (Vo) 

10 

onstrução Civil 

§ 1c • Considera-se base de cálculo para conslru çao civil, a receita bruta deduzido o valor dos materiais 
empregados e suas empreitadas já tributadas. 

§ 2o • Os serviços nao previstos nos incisos deste arti go sao tributados à alíquota de 5% (cinco por cento). 

Seçao V III 

Do Arbitramento 

Art. 26 · O valor do imposto scra lançado a p~Htir de uma base de cãtcuto arbi trada, sempre que se verificar 
qualquer das seguintes h ipóteses: 

1- n3o possuir ci sujeito passivo, ou deixar de exibir. os elementos necessârios à fiscalização das operações 
reali zddas, inclusive nos casos de perda, extravio ou i nutilizaç~o de livros ou documentos fiscais; 

11 - serem omlsscs ou, pela inobservância de formalidades inlrinsecas ou extrín secas, n:io merecerem fé os livros 
ou documentos exibidos pelo sujeito passivo ; 

111 · existência de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções ou que, mesmo sem essa qualiti cat;ao , 
sejam praticados com dolo, fraude ou simutaçao, atos esses evidcncitldos pelo exame de livros c documentos do 
sujei to passivo, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos; 

IV · n~o prestar o sujei to passivo. após regularmen te intimado. os esclarecimentos exigidos pela fiscalizaçao, 
prestar esclarecimentos insuficientes ou que n;1o mere çam fé, por inverossímeis ou falsos: 

V · exercício de qualquer atividade que constitua falo gerador do imposto, sem se encontrar o sujeito passivo 
dev~damente inscrito no órgão competente; 

VJ ·prát ica de subfoturamento ou contrataçao de serviços por valores abaixQ dos preços de mercado; 

VIl - flagrante insuficlénci<l do imposto pago em face do volume dos serviços prestados; 

VIH - serviços pres tados sem a dete rm inação do preço ou a titulo de cortesia . 

§ 1o - O arbi tramento referir- se-á, exclusivamente, aos fatos ocorridos no per iodo em que se veri ficarem os 
pressupostos mencionadas nos Incisos deste artigo. 

§ 20 - Nas hipóteses previstas neste artigo o arbitramento serâ fixado por despacho da autoridade fiscal 
competen te, que considerará , conforme o caso: 

1 • os pagamentos de impostos efc tuodos pelo mesmo ou por outros contribuintes de mesma atividade, em 
condiçõe:; semeltlantes; 

2- peculiaridades inerentes à atividade exercida: 

3 - fatos ou aspectos que exteri orizem a situa~o econOcnico -financeira do sujeito passivo; 

4 - preço corrente dos serviços ofe recirjos à época a que se referir a apuração; 

5- valOr dos materiais empregados na pres ta ção dos serviços e oulras despesas. tais como salMos c encargos, 
aluguéis, ins talações, energia, comunica cães e assemelhados. 

§ 3o • Do imposto resul tante do arbitramento serão deduzidos os pagamentos rcaliz<Jdos no periodo . 

Seçao !X 

Da Estimativa 

Art. 29 - O valor do imposto poderá ser fixado, pela au toridade fiscal. a p~rtir de uma base de câtcu!o estimada. nos 
seguintes casos: 

I • qu::mdo ~o l rtltar do oti víd o do c x orcid<J om c<Jr ótcr p rc;lVi:>Orio ; 

11 • quando se tratar de contribuinte de rud imentar organizaçao; 

111 -.quando o contribuinte na o tiver condiçOes de emitir documentQS fiscais ou deixa r de cumprir com regularidade 
as obrigaçOes acessórias previstas na legis laçào: 

IV - quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuinte cuja espécie. fllodalidadc ou volume de negócios ou 
atividades aconselh em a exclusivo critCrio da autori::lade competente, tratamen to fisca l especifico. 

§ 1o - No c.::~so do Inc isa t deste artig o, con sidcrJm-se de cará ter pro visório as ativ idades cujo exercicio sej~ de 
natureztl tcmporãria c estejam vinculadas a fatores ou acontecimentos ocas ionais ou excepcionais. 

§ 2o - Na hipótese do parágrafo an:erior, o imposto deverá ser pago antecipadamente e não poderâ o contribuinte 
inicia r suas atividades sem efetu~r o pagamento sob pena de interdi t;ao do local, independentemente de q u~lquer 

form()lidade. 

rt. 30 • A <Juto; idade competente para fi)(ar a estimativa levara em consideraç.ao, conforme o caso: 

l - o tempo de duraç.'lo e a natl.Jreza do a conto cimento ou da atividade; 

H - o p~eço corrente dos serviços; 

111 • o vo!ume de recelttls em per iodos anteriores e sua projeção para os períodos seguintes , podendo observar 
ou l!os contribuintes de idOnlica atividade; 

IV - a tocalizaçao do es tabelecimento. 

§ 1Q· O vakJr da bJse de c~lcu lo eslimada seró expresso em UFIR. 

§ 2o . A fixaçao da cstimatíva ou su a revis~o. quando por a to do titular d.:. repa rtiçao incumbido do lançamento do 
tributo , ser~ fei ta mediante processo regular em que constem os elementos que fundamentem a apuraçao do valor 
da base de câlculo estimada, com a assinatura e sob a responsabil idade do referido titular. 

Art. 31 • Os contfibuintes sujeitos ao regime de cs timtltiva poderao ser dispensados do cumprimento das 
obrigações acessó rias. conf'?rme dispuser o Regulamento. 

~ 
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~ 
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Art. 32 - Quando a estimatiVa Uver fundamento no lnoso IV do art. 29 , o contribumte poderá optar pelt> pagamento -
do m~sto de acordo com o reg1me normal 

§ to· A opçao prevista no caput deste arugo será mantfestada por escnto. no prazo de 30 (lf,nta) oos, a contar da 
pubhcaça.o do ato norma trio ou da oênoa do despacho que estabeleça a tndus3o do contnbu nte no regllf'le de 
esllmabVa, SOb pena de Pfedusao 

§ 20- O contnbumtc optante ficJrá suJe•to âs disposições apl1câvets aos contnbUintes em ger<:~l 

§ 3o ·O regtme de esumah.,a de que trata este artigo, â falta de opç~o. valeta pelo prazo de 12 (doze) meses 
ptocrogtweis pot .gual periodO. sucessrvamentc, caso nao haJa mantfos~Ç3o da autondade 

§ 4o- Sem pt'OJUiZO do d,sposto neste arbgO, a autond.Jde poder a cancelar o reg me de t>St,maiJva ou reYer, a 
qualquer tempo. a base de ~•culo esttmada 

Art 33- Até 30 (tnnta) dtas antes do tórrruno de cada pcriodo de 12 (doze) mc~es. poderâ o contt1bUtnte 
man1lestar a opçào de ~ue lTata o art.co antenor 

Att 34 ·Os contnbuintes abrangidos pelo reg•me de estJmalNa poder ao. no prazo de 30 (tnnta) d·3S a conta1 da 
pubhcaçao do ato norrr:at.vo ou da oênoa do respectivo despacho. 1mpugnar o "a~ e!Mnado 

§ 10 ·A lmpugnaçao prev1sta no caput deste arugo nao ter~ efCIIo suspens•vo e mene1onartJ. obngatoHamcnto o 
valor que o mterossado reputar rusto. ass•m como os elementos para a sua afeuçao 

§ 2o ·Julgada procedente a tmpognaç:to. a d•lerenç:a a tna•Of, recolhida n.l pendónoa da deo~o sr r.'j acro.C.tJda 
nos pagamentos segiJintes ou restituída ao contnbutnte. se fOt o caso 

Ar! 35 ·Os valores fl)(ados por estunat.va constitw~o ILJnçamento dcf,n.tlvO do tmpo~\o 

Scçao X 
Do Pagamt->nto 

An 36. O 1mposto ser~ pago ao Munecip:o 

I ·quando o serviço for prostô!dO atr3ves oo cstabc.comento s.luJdo no seu terntouo. se1a sudc, f,l,al, agr!nc•J 
sucursal ou escntOrio; 

11 ·quando. na f<Jit.l de estabelecimento. hou'.Cr doovctlto do pres:ador no seu tC'HitOno, 

111 ·quando a execuÇ3o de obras de COO:)tluç.io Ctv1l local 1ar-se no seu tcrr.t,j(IQ. 

IV· quando o prestador do setv1ÇO. embow autônomo. a~ndJ que nele nao dom.ol a do. \Cnh.:t C'(t~rccr at1v1dadi1 no 
seu territOno em ear~ter Mb,tuJ: ou permauL·nte 

Art. 37 • O contnb~.~ nte CUJa UI•\ !aue for tn.tx,ta.d por .moorUOCia f ~J pagara o ' tJ oo S(·gu "''e n\Odo 
I - profissK>nat autOnomo 

1 ·no primeiro ano. antes de 1n o;~· as .JI.<, l.ldes prohs1ona•s prcporconalnwntu ao n ~ro dt•lllf!Se~ ou lraç."'o. 
compreendido cnve o da 1nsenç~o e o UI! mo !.la u.mt-'>l'í~ 

2- nos anos subse<;uentes na forma e nos Pf3/CS [:xadO$ pc: o Poder E .. co..t o o, 

11- pessoa f•SICa ec;u1parada 3 empresa c soeicd3de un~prof $$JOr'la' <1 ~õ!rtr do mt::5 d:t lllscnç.:.o. na forma c nos 
pra.t.os defin~os ~elo POder Execut.vo 

Art 38 • O contt~bulnte que exercer atiVIdade tnbuttwct sobre o preço do serviÇO, Independentemente de recebê-lo. 
fica obngado ao pagamento do 1mposto. na forma e nos prazos f1xados pek> Poder Executivo. 

§ 10- Nos recebimentos pos!enores á pres!açao dos ser..:ços. o mês dP comoet~ é o da occtrêneia do frltO 
ger.~dor. 

§ 20- No caso dos recebmlentos posteriores <'! prestaç3o dos serviços. o ocnooo oe competénoõ! é a qu:nzena em 
que ocorrer o fato gerador exceto no caso das obras por admmstra~o c nos serviÇOS CUJO faturamento dependa 
de aprovaçao, pe4o contra.tan:e. da med1ç.)o ou quant.r,caçao dos traba'hOs ext"cutados, em que o periodo de 
compctênoa é a qt.unzena segu1nte a da ocorrénoa do lato gerador. 

§ 3o • O imposto dev1do por C'stabelecm,entos hosp1tatares que d•sponham ao enferma nas destinadas no 
atcnd1mento genãtuco poder~ ser pago med1ante a utd•zação desse serv1ço pelo Mun1clpi0. nas condiçOcS 
previstas em regulamento prôpno 

§ 4o ·Nos serv1ços prestados pelos contnbu ntes 1nduidos nos .OCISOS 11 e 111 do art. 7o em dccorrénoa de 
convên1os celebrados com órgãos ou entidades do poder pUblico. em que o pagamento do serv1ço dependa de 
aprovaça:o, o penado de compctênoa scrii a Qu1nzena do aprovaç.ào do faturamento 

§5o· Nas ai.Jvtdades cuja veni~Caçáo do 1mposto é efetuada através de StSicmas fazend3rios de acompanhamento 
elctrOruco da arte<::~daçao . med1ante exame de balancetes analitJCos etaborados pelOs c:ontrrbu•ntes, pelo menos 
onquenta por cento do mov1mento mensal da rece•ta de serv1ços deverao ser apropó.Jdos â porneLt'a qu1nzena. 
salvo se for possivcl a apuraçao qu1nzenal dos valores lotais aufcr.dos no período e rcg.strados nas respectivas 
contas 

§ 6o • O valor do débtlo relatiVO ao 111"1p()5to lançado por pe-ríodo qu,n.t.enal e montô!nte desse 1mposto rebelo de 
lerce•ros ou por subslltuiçao 1t1butâoa serao expressos em UFIR. tendo por base o valor dessa unidade VIgente no 
pntne~ro d1a Utd da qu1nzena subseqüente 

§ 7o • No caso do rctençao do 1mposto ou de subsi.Jtu~o tnbut~na, considera-se pcriodo de competênCia a 
qu1nzena da rctenç:lo ou do recebimento do tnbuto 

§ 8o ·Os reg.mes especia's de esa1turaçao mensal oo mpos:o e as formas cc totall.ld~u mtm:::>C;Il Je $ua ba~e de 
tatc:uto. constantes dos livros e dem:tis documentos fiSCaiS, passam automaticamente para qu1nzenars. 

§ 9o ·O Poder Exccut1vo f•)(ara o prazo pOJril pagamento do 1mposto lançado por período qu,nzenal. podendo 
perm1t1r que. para ambas as qu1nzcnas de um mesmo mós. o recolh•IIV!nto se1a realizado ate o d1a 15 do mês 
imediatamente subseqUentc. observado quar.to tt conversao dos dP.bltos convertidos em UFIR o d1sposto nos 
§§ 6oc 7o 

At1 39 ·Quando o contnbUinte, antes ou durante a prestaç:io dos serv~ços. receber d•nhelro. bens ou d•re.tos, 
c:::onw S1nal. a<hantamento ou pagamento <Jnteopa~o do preço, deverà pagar 1mposto sObre os valores re<:eb)dos, 
na forma e nos prazos fixados pelo Poder Execut1vo 

Parâgrafo Un1co • Incluem-se na norma deste artigo as permu!.Jçóes de scrv1ços ou qua•squer outras 
conttaPJeStaç()es comprom•ss3das petas partas em wtudc da prest.lçao de serviÇO$ 

Ar1 40 • No caso de ~ssao do regtstro de operaçOes tnbutavats ou dos recebimentos refondos no art1go 
antenor, cons1dcra·se devido o 1mposto no momento dn operaçào ou do receb1mento 0101t•do. 

Art 41 • Quando a prestaç.lo do serv1ço co:l tratado for d1V1d•da em et;,pas e o preço em parcelas. cons:dcra-so 
dcv do o Wnposto: 

I -na quinzena em oue for condu ida qualquer etapa a q~ est.ver V1ncul:tda a e)(1gobdldade de uma parte do preço. 

11 · na QUinzena do venamento de cada parcela. se o preço deva ser pago ao longo da e.xecut;ao do serviço.§ 1o. 
O saldo do preço do serviÇO compõe o mov1mento da qUJnzcna em quo for condu ida ou cessadi! n sua presta~o. 
no qual deverao ser mtegradas as 1mpor~naas que o prestador tenha a receber. a qualquer hlulo 

§ 20 ·Quando o preço est•ver expresso em quantidades de indtCeS monettmos r~JustâvP.•S. lar-se-~ a sua 
conversAo pelo valor relatrvo <) qu nzena Que eJc dcVõl tntegrar 

CAPITULO li 

Oas Obrigações Acessónas 

Art. 42 ·Os pt'estadc:)Jes de scrv.c;os. ;linda que imunes ou 1sentos. estJn obrigadoS. satvo normas em contrõ'mo, õiO 
cumpnmento das obngaçóes acessónas J)feVtStJs na 5egtslaç3o tr.butána 

CAPITULO lU 

Das Infrações c das Pena\1dados 

Seçâo I 

O.spos;ções Gerais 

I 
Art 43 • Cons•dct'õl·Sc mtra~o o descumpnmcnto de. qu;Jiquer obngaç<)o, pnnc,pal ou acess6t1a, prcv1sta n.::l 
Jegislaçao do imposto 

Alt. 44 - Constdera-se 00'\IS~O de operaçOes tnbutâveas 

I · qualquer enllada de numcr:.no de ongem nao comprovada; 

li · o escríturnçOO de supnmenlos sem documcntaçao h~b1l, +dOnca ou COtnodente, em datas e valores. com as 
imporlândas entregues pelo supridor, devendo, a~nda. ser comprovada a disponibihdadc financetra deste; 

111 ·a ocorrêocia de saJdo uedor nas contas do ativo orOJtante ou do rcahzâvel contãbtl; 

IV • a cfebvação de pagamento sem a correspondente dC;ponlbl -iaade finanee&ra; 

V · qualquer irregularidade venficada em máqu~na registradora utlizada pelo contnbuinto, ressal'wacb a h1póte-;o de 
defe110 mecan.co, devidamente ~ado por oficina do conserto; 

VI - adul!eraçao de Mvtos ou de documentos tiscatS; 

VIl • 8l1lis.s.1o de docunento ti:sc3l oon:stgnando preço 1nfcoor ao valot real da operaçao; 
VIII • prestaçao do seMço sem a correspoodente ernoss3o de do<:Umcnto foscal oo sem o respectNo lançamento na 
escrita fiscal ou comercial; 

lX ·In Ido de abvidBdo sem 1nscriç3o do SUJt"i\0 pasSM> no cadastro fiscal 

Seçâoll 

Das Multas 

Afl45 - N; infrações apuradas por meio de procedimento fiscal ficam SUJeitas às segUintes multas: 

I · relab'l3mellto ao pagamento do •mposto· 

1 • falta de pagamento, total ou parciat, exceto nas htpóteses prCVJStas nos 1tens segu1ntes 

Motta: 50% (anqOenta por cento) sobre o omposto deVIdo; 
2 - falta de pagamento, quando houver: 

•) oPetaQOes tnbutAivels esa•turadas como isentas ou oomo n:.O tribulttvelt:. 
b) CledUÇOes nao COITlp<OYadas por doc:umerltos Mt>e.s; 

c) erro na iclenllfocaç3o da allqoota aplicável. 

~~ erro na detennlnaçao da base de cálculo; 

e) OITO de câlaJlo na aporaçao do .mposto a""' pago; 

Q falta de retençao. se obrigatO!fa, nos pagamentos dos seMÇQS de terceoros 
Multa : 60% (sessenta por cento) sobre o 1mposto apurado; 

3 • tal~ de pagamento. auando os documentos fiscais que constgnaram a obogaçao !oram regularmente emitidos 

mas nao eSOlturados nos tfvros própnos 

Multa: 80% (Oitenta por cento) sobre o Imposto devido; 

4 • falta de pagamento, quando o tmposto tenha s1do lançado POf' aft)•tramento sobre SUJeito passiVo regularmente 
~nscnto no 6fg!)o competente: 

Mutta· 100% (cem por cento) sobr~ o wnposto arbitrado; 

~. falta do pagamento causado por 

a} orrussao de recettas. 

b} nao emssao de documento fiscal. 

c} 1nioo de a!l' ... ld3de ante~ da inscnç3o Junto ao OrQao compeEente 

dl deduçOcs Irregulares nos casos de ut1h1açao de documentos \IC•ados ou 1a1sos 

t.'u:ta: 2SD-.oí (duzentos e cnlQuenta por cento} sobre o 1mposto apurado: 

6. ta ta de pagamento. ~uando houver 

a) retenç.lo do 1mposto devido. por tercc•ros: 

bJ CObrança do Imposto 30 usuário, no documento fiscal. por fora do preço dos serv1ços 

Multa: 250% (duzentos e cmquenta por cento) sobre o 1mpos1o retido ou cobrado em separado 

11· rctat•vamente as obngaçOes acessOrlOS 

1- document05: f1Sc.a1s 

a) sua incx1stl!ncia 
MUlta ·25 (vinte e onco} UFIR por modelo exigivel, por mês ou traçao. a part r da oongator-edade, 

b) falta de Cn'llssào de Nota F1scal de Serv.ços ou documento equ1 .. 3 cmes 

Mulla. 5% sotre o valor da opcra~o comgrdo monctan:m1ent<· de aCOJao coru os coer1C1entP.S apl~cave's aos 
créd1tos fisca~s 

c) em:ss3o Que consigne dcClara~o falsa ou ev1denoe qua1squer outras 1rregurandades. tatS como dupi1Cid3de de 
numcraç3o. J)feços d fercntes nas v~s de mesmo nUmero preço aba ).0 ôo ... a!Or real da opcraçlo ou 
subfaturam&nto 

Multa; 250 UFtRs por emiSSãO; 

d} em1ssao em dcsacocdo com os requ1s11os re~ulamentares 

f.~ulla 25 UFIRs por espécie de 1nfra~. 

e) 1mpressao sem autonzaçao prévkt 

11.~u113; 250 UFIRs. aplictavel ao 1mpressor, e 250 UFIRs. ao usuJIJ() 

I) 1mpressjo em desacordo c.om o mode4o aprovado· 

Mulla: 125,35 UFIRs apl câvet ao tfT1>fCSsor e 12.53 UFIRs por documento ema! J) aj)lc.lve ao en'JteNe 

g) 1m;>resstto. fomec•men~o posse ou guarda quando IJISOS 

Multa 250 UFIRs. apl•cãvcl a cada 1nlrator 

h) inut zaçào. t:xl1av10. perda ou nao conservaçao por 5 conco) anos 
Mu ta· 12,53 UFIRs por doo.lmento. 

1) perman6noa fOfil dos 10Co11S aütor,zados 

Multa: 12.53 UFJRs por documento: 

2 -livros ftSCa·s 

a) sua IOCX•Stlnoa 
Multa: 25,07 UFIRs por modek> ex1g.vcl, por mt:s ou Ira~. a par'Lr da obuf',.llOI' J.ldc.. 

b) falta de autcntJcaçJo· 

Multa: 25.07 UFIRs por h .. ro, po1 més ou lraçao, a parlir d3 ot>~'gator1edJdc; 

c) falta de reg stro de documento rela!•VO a sc"'tçe presL3do. ltiCIU!•ve ~e 15cnt.> CIO 11r 

Multa: 12.53 UFIRs por documento nlo reg•strado. 

d} escntura~o atrasada 

t-!ulta 25,07 UFIRs por livro. por més ou fraÇào: 

e) esattura~o em desacordo com os requ•S•tos regutdmentares 

Moita: 25.07 UFIRs J10f espéCie de onfraç~o; 
f) 1nu1.Jhzaçao, extravio, perda ou nao conservaç3o pcx 5 (c1nco) .::lnos 

Multa: 50.14 UFIRSI)Of' 11\orO: 

g) permanência fora dos locaiS aotonzados 

Multa: 12,53 UFIRs por hvro; 

h) registro, em duplicidade, de documentos que gerem deduções no p3gamcnto do 1mposto 
Multa· 250 UFJRs por reg.stro; 

i} aduf:eraçao e outros 111dos que ml!ueoo~n~ a apurat;ao do cre<Mo fscal 
Multa. 250 UFJRs por período de apura~o; 

j) falta de cm1ss:.o de Nota F1sca1 de Enuada 

Multa 125.35 UFIRs po< opcraçao: 

3 • 1nscnçoo juoto à Fazenda Municipal c atteraçOes cad.lS!rOJS 
a) lnexistl!nc1a do 10scnç3o 

:!~~~7m~C:~~ '::~:e~ f~çao, se pessoo fiSICo1. ou 12.53 UFtRs. por mês ou rr~o. se pessoa 1urldr~ 
b) fatta de comunicaçao do encerramento de alNidade: 
Multá: 25,07 UFIRs; 

c) falta de COOlUn•caÇiio de qualSQuer mocMicaçõcs ocorlidas, em lace dos dados constantes do formulc:tr.o de 
1nscnçao; 

Multa: 12.53 JFrRs. por m.ls ou fta(:do, contada da ocorrénoa dO lato; 

~~ 1:';!~~taçjo de tnfOI'rroÇOCs econOil'\•co-flscaJS de 1ntcresse da adm1nistraç.lo tnbutâr1a e gwas de pagamen:o 

3} om1ssão ou 1ndteaÇ30 11lCofrela de mform.Jç.Ocs ou de dados neccsst~rtos no contrOle do pagamento do Jmposto, 
seJa em lormulanos PfOpnos. gwas ou respost3 a 1n1J1naçao: 

Multa 12,53 UFIRs pot IOfmut~no. por gu1a ou por 1nf01maçao; 

b) falta de entrega de informações CXJQ•d3s pela leg•slaçelo na forma e nos prazos lega1s ou regulamentares: 

Multa; 12,53 üFIRs. por mês ou fração que transcorrer sem o OJmpnmento da obngaçâo 

§ 1o ·A aP'JC.açao das multas PIOV!Stas no Inciso 11 deste artigO .será fe1ta sem preJuizo c:ta ex60ênaa do .,poste 
porventura d0v1do ou de outras penalidades de cartuer geral fixadas nesta lei 

~v!~~~ lc~~~~~!~ da multa n.:lo eJumc o Infrator do cumpnmcnto das e)(1gl!noas lega•s ou regulamentares que a 

§ 3o ·As multas faxadas em percenbgcns de valor ter ao o limite min~rno de 25.07 UFIRs 

§ 4o ·As muilas focadas em mUitJplos ou submúltiplos d.l UFIR tCfao o llmde m..ix.mo. para cada ttpo de 111fraçlo, ele 
100 {cem) UFIRs exceto nos casos dalclTa ·c· do 1tcm 1 e da letra ·h· e·,· do 1tem 2 do inclso 11 deste arttgo. 

§5°· As multas prev1stas neste arti~ exclus•ve as dos llcns 6 e 7 do IOCiso I e as excetuadas no parágrafo aniPrl{l( 
sofrer3o as reduÇóes abJ•.(O d1SCilm1nadas. dcsdo quo o conll•bumtc rcnunoc a Qualquer apre~cntaçao de def~ 
ou recurso 

1 30o.- (tnnta por cento). se ~ créd1tos tnbulârios apurados em Auto de Infra~ forem ~ no prazo de 15 
(qu1nze) d•ô!s, contados da CiênCia do aulo. 

2- 20% (v1nte por cento), se o pagamento for reallZado no prazo de 30 (tnnta) d•as contados da ci~ncía do auto 

§ 6o - A multa prevtSta na letr.l ~- do llem 1 do inoso 11 sofrera red~ de C&OQt.ienta por cento se o dêMo do 
1mposto, deVKSamente atuahzado e oom os acrésdmos moratónos cabivC1S. jã twcr SJdo pago õlntes do Jmcio da 
oçao fiSCll, ou se a opera~ estiver alcançada PQf ;senç.lo ou imun<tade 

TITULON 
lmposlo sobre a Propt-ied3de PredQI e Temtonallkbana 

CAPITULO I 

Da Obrigac;:io Princi!XII 

S.Ç3o I 

Do falo Gerador e dalnadénoa 

Art. 4~ • ~ Imposto sobre a PropriedõldC PredLal c Ten1tonal Urbana tem como fato gerador a propneda®, c 
domlmo utll ou a posse do bem Imóvel, por nntureza ou por 3cessao liS1ca. como definido na lei ovil 

Pa~ro ünico- Considera-se ocomdo o fato gerador no príme1ro d1a do exerciao a que corres;M)nder o imp:qu 

Art. 47 ·Para os: eretos do Imposto sobre a Propnedade Predial e Temtonal Urbana. enteMe·se como zc. · 

::::!ao2r~~n:C:~kle~:e~P::,:amentos Indicados em pelo menos 2 (dOtS) dos lnetsos st.~ r:e.-

1 • me10-f10 ou calçamento, com canal!Z3Ç3o de ~guas pflMatS; 
11 abasteomonto de ágon, 

111 • sostema de esgotos san.tàroos; 

IV - rede do dum•naçao pUblu~a. com ou som posteamento pa1a distnbUiçâO domJclltar; 

V· escola pnmána ou posto de saUde a uma d'stancia máxima de 3 (três) qu•IOfTI(Itros do imóvel oonsiderado 

Paràgrafo Un100 • Consideram·se também urbanas as: ãreas urban•záveas ou de expansão urbana. constantes de 
loteamenlos aprovados pelo ôrg~o munK:Jpal competente, destinados á habuaçao, :a 1ndUsbia ou ao coméroo 

Art. 48 · As d•SpostÇOes desta Le1 sao ex1cns1vas aos 1m6ve1s localiZados fora da zona uft)ana que, em face de sua 
destmaçAo ou área, seJam C0'1S1derados urbanos para efMo de tnbutaçao. 
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~ . . 
I ·1Art. 49 ·<?~ode r Exccu~vo definirá, pe.riodicament~ , ~ar~ efeito de l!íbutaç.ao: o perlmetro da zo:1a urbana, bem 

1 (OOfnO os lrm•tes e denommaçOes dos ba•rros e sua dJstnbUJÇ:Io err. regrôes fiscars denominadas A, B e c. 
' 11Art. 50 -O Imposto sobre a Propriedade Predial incide sobre os imóveis edificados. com ~habite-se'", ocupados ou 

I I 
nao, e ainda que a construçao tenha sido licenciada po; tcrcrJiro ou fei ta em terreno alheio. 

Parágrafo único- O in1posto incide, também sobre imóveis edificados e ocupados ainda que o respectivo ~habite-
I se- nao tenha sido concedido. •· 

Art. 51 -A incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial no C3so de benfeitoria construlda em área de maior 
por~ o. sem vinculação <'lO respecti11o terreno. nao afasta. mesmo em proporçao, a tributação territorial sobre toda 
a área. 

Art. 52 • Ptevalecerâ. a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial ::;empre que este imposto for maior que 
c l rr.posto scbre a Propriedade Territorial Urbana. nos seguintes casos: 

I -prédios construidos sem licença ou em desacordo com a l icer.ça; 

H • prédios construiCos com autorizaçao a lilllio precário. 

Ar1. 53· O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana incide sobre os imóveis nos quais <:~ i nda n;lo tenh<l 
havido edificações ou cujas edificações tentüm sido objeto ae demolição, dc-sabLJmcnto, illcéndio, ou e:slejam em 
tu i nas. 

§ 1°- Prevalecerá a incidência do Imposto sobre a Propriedttde Territorial Urbana, sempre que este impcsto for 
maior do que o Imposto sobre a Propriedade Prccii:ll , nas seguintes hipóteses: 

I ·terrenos cujas cdi!icaçóes tenham sido feitas sem licença ou em desacordo com a licença; 

11 · terrenos nos quais existam construção autorizada a titulo precário. 

§ 2° - Nos casos em que exista construçao em terreno cuja a area exceda a dez. vezes a area construida a c;ue 
estiv-er vinculadõ, qu<:~ndo o terreno se situar na Reglilo A; a cinco vf:zes, n<J Regi ~o B: a três vezes, na Regi3o C, 
o:om~rá também a incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbzm<l sobre a á rea e):ce::lente. além do 
imposto previsto no art. 50. 

§ 3° - N~o se considera excedente a ãrea: 

I ·onde existimm florestas ou densa a rbOfizaçc!l o, conforme definido na legisi5Ç<'lo federal pertinente: 

11 ·que apresentar indinaçao média superior a trinta por cento; 

I !I · que for utilizada para cultura e:draliva vcgel31 assim recontledda pel~ órgão municipal competente. 

f~rt. 54 · A mudança de tributàção predial p;;.ra te~ritorial, ou de terri!C>I'ia1 para predia l, semente prevalecerá, para 
efeito de cobrança do imposto respectivo, a ;:~a rtir do exercício seguinte àquele em que OCO!rer c evento causador 
da Jllcraçilo. 

- seção 11 

Das l :5.enç.Ocs 

A;t. 55 - Estão isentos do Imposto sobre a Pr:>priedadc Predial e Terri torial Urbana: 

I · os imóveis de in!ercsse histórico. cultural ou ecctógico. ou de prescr.t3ç!lo pa isagís tica e ambiental . assim 
reconhecidos pelo ó rgão municipal competente, com. observância da legislilçào específica, res;Jeitadas as 
características do prédio: 

11 -os imóveis de propriedade das pessoas juridicas de direi to pUtJ!ico ex temo. qu2ndo destinados ao uso de sua 
missM diptomâtica ou consul~do; 

!li- as áreas que consti tuam reserva floresta definidas pcfo poder tJUblico, c él S áreas com rn.ais de 10.000 melros 
qu.adrados efetivamente ocupados por norcstas; 

!V- os imóveis utiliz<Jdos para instalaÇ3o de sociedade desportiva, cuja finalidade principal consista em 
propordonar meios de de!:envotvimento da cuitura física de seus associados. os ocupados por associações 
profissionais e sindicatos de empregados e assodações de moradores, bem como pelas federaçOes e 
c.onfedcraç005 <las entidades refetidas ncst•}- inciso, excetuados os que vendam PULES ou lt~ lões de apostas e 
ai:1da aque:es cujo valor C:e mercado do titulo patrimor.ial ou dP. direito de uso seja superior a vinte salários 
minimos; 

V - os im6vei ~ oodidos ao Mun:cipio a qualquer titulo, desde qua o contrato estabc!eça o repasse do ônus 
:ributârio. <.'bservado o par~grafo p1imeiro deste ilrtigo; 

VI -os imóveis utiliz<:~dos em suas <ltivkladcs especi fi~s pelas ft.mdaÇões instituidas ou mantidas pelo Municipio 
C e Santana: 

VIl - os imóveis cu partes de imó•1eis u!ilizaCos como bibl ioteca pública: 

Vlil • as areas pertencentes à Uni~ o. ao Esta:lo do Amapá e ao Município da Santana, bem como os órgilos de sua 
;idrninistraçao indireta c fundilcional, quando estejam efetivame~le deslin<Jdas il pesquisa agropecutlria; 

\X- cs imóveis efetive mente ocupados por lem.plos religiOMS, centros e tendas espftilas: 

X • os irT,6veis ocupados por entidades e associações representativas de apoio e de integraçao a pessoils 
portadoras de deficiência, sem fim lucrativos e declaradas de utilidade pública per legislaç.:'lo rederal. estadual ou 
municipal, cujas ati..,idades estejam correlacion<Jdas a uma ou diferentes áreas de deficiência física. sensorial 
mental ou crganica. 

XI • os imóvéis situ ados nas Regiões A c B. utilizados para fins agrícolas ou de criação, por seus proprietãrios ou 
por terceiros, registrados na repartiçao comçetente para supervisionar essas atividades, desde que possuam área 
aoricultável igual ou superior a 1000 ( mil ) 11etros qLJadrados. em que sejam culliv<ldas 3/4 (três quartas partes) 
desta, ou. se usada para ctiaç8o. seja m<Jntida idêntica proporção em pastos devidamente tratados e 
economicamcnic aproveitados: 

XII - os imóveis situados nas Regiões A e B, uti lizados na explotaÇjo de iltividades avicolas organizadas por seus 
proprietãrios O'J por terceiros registrados co11o produtores na repar tição competente, que tenh<lm área territorial 
não ~uperior a 1 (um) hectare ou, que a tendo superior a este limite. uli!izem no minimo 3/4 (três quartas pilrtes} da 
Mea excedente aptoveitável em finalidades ciretamente vinculadüs á ci:ada explora~ o: 

§ 1° • Na hipótese do indso VIl, a iscnçao prcviltccerã a partir do <:~nc seguinte ao da ocorrônda do fato 
;nencionÇ!do e será suspensa no exerc lcio p<:·slerior ao d<1 rescisão ou do término do contrato de cessao. 

§ 2"· A!; isenções previstil~ neste artigo condicionam-se ao se LJ reconhecimento pelo 6rg~o municipal competente. 
na forma estabelecida pelo poder execu tivo. 

Se~o\11 

Do Sujei to Passivo 

A.1. 5ô · Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietJrio do imóvel, o 
l itular do seu dominio •jlil ou o seu possuidor a qualquer titulo, 

Pa t"ágrafo único- São também contribuintes os prcmilentes-cornpradores imi:idos na posse. os posseiros. 
ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes â Unia a, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer o~.;tras 
pessoas isen tas do imposto ou a ele imunes. 

Seç.loiV 

Da Base de Calculo 

Art. 57 ·A base de cálculo do Imposto sobr•:! a Propried ade Predial é o valor venal dél unidade imobiliãria, assim 
entendido o v ator que esta alcançaria para compra e venda à vista , segundo as condiçóes do rr.ercado. 

§ i o - Para efeito de cálculo do valor venal, considera-se unidade imobiliária a edifica çao ~a is a ãrea ou frnçao 
ideal do terreno a et<:~ vinculada. 

9 2o- O valor venal da unidade imobiHâria será c::purado de acordo com os seguintes ind icadores: 

1 -localizat;:ao. ârea, caractcrislica c destina-;.ão da construç~o; 

2 - preços correntes das ali enações de imóveis no mcrC'.ado imobiliá rio; 

3 - sttuaç.ao do imóvel em rela çao aos equipamentos urbanos exi stentes no logradouro; 

~ · declaração do contribuinte. desde que tatifrcada pe lo Fisco. ressalvada a possibilidade de revisao. se 
comprov~d;) i\ c xi.sténcin do erro: 

5 • o•Jtros dados tecnicamen te reconlleddos. 

§ Jo . Na deterrninaçao do valor vena! nao se considera o valer dos bens móveis maf11iclos np imóvel, ainda que 
em caráter permanente. 

§ 4o • Quando o con tribuinte declarar o va lor do seu imOvel para efeitos judiciais, este será adotado como base de 
c:tlculo para lançamento do imposto no exercício fiscal posterior, desde que nao seja inferior ao valor apurado com 
base no disposto nesta Lei. 

Art. 58 . O valor venal da unidade imobiliária edificada, observado o § "}!J do art. 57, será determinado pela 
rnultipl;cação da área do imóvel pelo va~or unitário pad;:Jo residencial (VR), para os imóveis com utiliz:aÇ-ao 
residencial ou pelo valor unitário padrão não residencial (VC} para os demais casos .. 

§ i o. A área é obtida através dos contamos externes dcts paredes ou pílares , computando--se também a superfidc: 

I - das sacad<Js . varandas e terraços, cober1os cu descobertos, de ca da pavimen to; 

11 - d os i ir ;."'u S o m eznnin os; 

;a -das garagens cu vagas cobertas: 

IV ·das áreas edificadas deslinzdas ao Jazer, na proporçao das respectivas frações ideais, quando se trata r de 
~ondominlos; 

V · das demais partes comuns, n<l', pro;>o~ ç"-c das respectivas fraçõe s ideais, 

§ 2o . No caso de piscin l s, a área será obtida através da mediçao dos contamos b ternos das paredes. 

§ 3o · O v<Jfor unitàrio padrao residef"lciCJI {\IR) é o valor do metro quadrado de ptédlos novos posicionados de 
frente p43 ra o logradouro, apura do para o e ~eercicio fiscal a que se referir o lanÇ2mento para um dos logradouros ou 
trechos de logradouros no municlpio. · 

§ 4° - O 'lalor unit.tlrlo padrao n~o residencial (VC) é o valor do metro quadrado de loja tórrea com uma frente. nova. 
apurado para o exercid o fiSC31 a que se referir o lançamento para cada um dos !ogra douros ou trechos existentes 
nq.município. 

§ 5o . sao fatores de correçao para os imóveis residendais: 

1 • Fator 1 - Idade, ap!icãvel em razao da Idade do imóvel contada a partir do exerc rdo seguinte ao da concessao 
do ·habi te-se·. da reconstruçao ou do exerc:cio seguinte â ocupaçao do Imóvel nos ca sos previs tos no pa~grafo 
único do art. 50; 

2 - Fator P - Posiçao, apticâvet segundo a lo::alizaçao do imóvel em retaçao ao logradouro, d is tinguindo-o como de 
frente, de fundos, de vi la ou eo.çra_mo, assim considerado aquele que nao se comunica com a via pUblica, exceto . 

por servidao de passagem por outro imóvel; 

3 - Fator TR · Tipc!ogia Re sidencial. aplidvel de awdo com as C<:lracterísli cas construtivas dos imóveis, 
consideradas as suas reformas, acréscimos e modificações, segundo a maior ou men<X valorizaçao em funçao de 
sua caracteristica unifamiliar t-u de sua localização em unidade multifamiliar. de acordo com a regiao fiscal em que 
estao sttuados; 

§ 6° - São fatores de corre ç:lo aplicáveis aos imóveis nao residenciais: 

1 • Fator T - Tipo!ogia Nao Residencial, ap!ic.lvel de acordo com as características construtivas dos imóveis ou de 
sua$ partes, consideradas em suas rE:formas. <Jcréscimos e modificações; 

2 ·Fator 1SC · Idade Sala Comerdal, aplicável somente às salas comerciais em razao da idade do imóvel, contada 
a partir do exercício seguin te ao da concessao do ·habite-se·. da reccnstruçao ou do exercido seguinte ~ 
ocupaçao do imóvel nos cilsos p1 e·vistos no parãgralo ünico do ar t. 50; ~ 

3 • Fator JNH - Idade Na o Residencial . apli cável aos imóve s nao residenciais não compreen didos no item 2 deste 
parág rafo, em raz:lo de sua idade, contada " partir do exercicio seguinte ao da concessao do ·habite-se", da 
rccor.struçao ou do exercício seguinte á ocupaçao do imóvel nos casos pÍ"evistos no parágrafo único do art. 50; 

4 - Fator PC . Posiç~o Come;ciill, aplicável á5 Jc jas em dccorrénciiJ de sua posiçao na cdi ficaçao em retaçao ao 
logradouro; 

5 • Fator U . U tilizaçao. aplicável de accr<jo cem a utilizzçao d~ irnóvel; 

6 - Fator C • Comercial, coeficiente de ajus tamer.to do valor unit~~o pa ~ rao predial (Vu), a ser fixado por alo do 
. Poder Executivo aplicável. de acord? co~l a m;..:.)f ou mcnc; valorização ~o logradoum ou trecho deste em relaçao 

ao que foi fixado pJr<l o bairro, considerados o aprovei tamento para fim comercial e a existência de equipamentos 
urb<Jnos. / 

§ 7° - Os crité.n'os de aplicação dos filiares serão fixados pOI' alo do Poder Executivo. 

§ s~ :No cálculo do valor ven;~l de imóveis consUtuldos per casas onrJe existam quadras de espor1e. cobertas ou 
descobertas, a área lata! do imóvel setá apurad3 adicionando-se a arca ~e construção as das quadras de esporte. 

§ go - As unidades autônomas populares, assim lfef1nidas em ato do P~er Executivo, terão reduzido em cinqOenta 
por cento o seu valor venal . assim corno o da Taxa de Cole: a do Lixo e Limpeza Pública e o da Taxa de Iluminação 
PUblica sobre et~s i11ciden tes. 

Art. 59 . o imóvel rom uti!izaçM mista. que. para efeitcs fiscais. ainda nao tentla ou não possa ter desdobrada a 
sua inscrição. serà tribui:Jâo como não residena<:~l 

P:3fâgrafo un;co. Cu<1nc!o se tratar de imóveis constru idos com destinaçao comercial e que sejam utilizados 
exclusivamente corno resi<Jánci<l . aplicar-se-ão os dispositivos desta Lei relativos aos imóveis residenciais. 

P..rt 60- A base de c;l!Ctllo do Imposto sobre a PropriP.dade Territorial Urbana é o valor venal do imóvel nào 
edi ficado, assim entendido o vator que est~ alcançaria para compra o venda ã vista, segundo as condiçOes do 
mercado. 

§ 1°. O valor venal do imCvcl n~o edificado P. do excesso de ãrea defi ~Jicto no § 2° do artigo 53 ser:. obtido pela 
r~lultiplicação de sua testada ficlicitt (Tf ). ou da Testada fictí cia do excesso ~c ârea, conforme o caso, pelo valot 
unitâ rio padr:i;o terri torial do logradouro c por filtores de correç:i;o , definidas ambas através do cálculo fixado na 
tabela abaixo: 

Testêd;.J; Ficlicia 

cuia d<.t Testad3 F1clfcia parn lmóvms njo Edificados 

dldade do Terreno 

o com profundid3<!C méd1a a te 36m 

o com profundidade média superior il 36n1 

undidade média do terreno ê o resull;{do da divisão d~ 
ea pe!a sua tes tada 

r 
2A 

Tf = -

p '36 

Fórmula 

Tf = ( _1,8P_ + __ 1,8P_ ) x T 

p + 94 2,6P + 36 

A = Área do terreno 

T = Testado• do terreno 

_____ ____i ___ P __ =_P_ro_ru_n_di_da_d_e_m_é_di_a_d_o_lc_rr_en_o ________ _ 

B) Cálculo 
I 

da Testada Fic tida da Área Excedente de Imóveis Edificado~ 

i 

Tfl X {AI · Ad - {Fl x AE) 

Exceden te Ten itorial de lmó11e is Edificados 

AI 

Onde: Tf - Testada fictícia da ê'l:rea excedente. 

Tft • Test3da fictíc ia calculada para .a ãrea total do :erre no, conforme previsto nesta Tabela. 

AI - Área total llo terreno. 

Ad · Área do terreno onde ex1stirem rtcrestas cu densa arborizaçao, que apresentar inclinaçao média 
superior a trinta por cento ou for utill zaca par2 cultura extrativista vegetal. 

A E • Area total construída da ed ificação pr incipal, edíclllas e dependências. 

FL - Fa tor de tocatizaç3o iguill a: 

10 para imó veis situados na RcgiOO A 

para imóveis situados na RegijQ B 

para imóveis s•tuados na Região C 

§ 2°- A Testada Fictícia é obtida pela mult ipl icaçrlo do fator de ajustamento do terreno ao lote padrao pelil testada 
do terreno, conforme as fórmutas da tabela constante no parágrafo anterior. 

1 · ~fi xada em 36m (trinta c seis metros) a profund:dace e em 10m (dez metros} a testada real do lote padrao. 

7.- Para efeito de cálculo da Testada Ficlicia, a profundidade médi ;:; do leneno é obtida mediante a divisao da àrea 
do terreno pele lestad<l. 

~ ;r~t~,~~~~:at~~:;~ ~g~a~:~~:~uue~=~~~~t~~~~~~~add;\~r~rar~!(!'~~~~;~i~~laçao. a testada que corresponder 

§ 3° • C valor unilârio padrilo territorial (V o ) é o vator do metro linear da testada do lote padré'io apurado para cada 
um dos tog:adoutos ou trechos de logradouros ex:stentes no munic i;>io. 

§ 4° · São fatores de corrcçi)o para imóveis nao edificados: 

1 - Fator s - S itua~o. aplicável a terrencs com 2 (duas! ou mais testadas: 

2 - Fator L - Rcs:rição Legal, aplicável a te rrenos sobre os quais incidam restrições legais õ30 seu pleno 
aproveitamento pela exis tência de: 

a ) faixas non aedifi candi de qualquer nature7.a; 

b) projetos de alinhamento; 
c) rc scrvu florestal; 

3 • Fator A • Acidentação Topográfica. aplir..,iv~ l a terreno!> q1m <lflfP.SP.nfP.m r-.:uar:terislicas de aâ dentaçao 
topográfica impeditivas de seu p leno aprovei tamento, il ssim entendidas as elevações c depressões, aclives e 
declives. 

4 • Fator O • Drenagem, aplicável a terrenos inund:.veis e alagados, assim entendidos aqueles submersos 
temporariamente. e os permanentemente sub•nersos. respectivamente, variando es::;e fator de um décimo a nove 
décimos. 

§5° · Os critérios de apticaç.ao dos fatores constantes r os itens 2, 3 e 4 do parãgr-afo antcriot sen~o fixados por a to 
do Podet Executivo . 

§5° · Quando se tr atar de terreno encrJvadc. a Tes tada Fictieia (H) serã obtida per processos técnicos , alravés 
de métodos de composiçao de áreas aprovados por ate do Prefeito . 

SeçaoV 
D a s 1\ll q ~Jotas 

Art. ü1 · O impos!o serà calculado aplicando-se sobre a base de câlculo as ali quotas seguintes: 

i . lrnóv~is Edificados 

1 · Unidades Residenciais 

Fa ixas de Arca Alíquotas (% ) 

Regioes 

A B 

J } Com até 50 metros quadrados e traçao de ~rea ... ..................................... 0,15 0,25 

b) Cem 51 até 100 meL·o::; quadrados e fraç2 o de área ... . ...... 0,25 0,40 

c} Com 101 \lté 150 metros quadrados e fra çao de are a. . ... 0,40 0 ,55 

d) Com 15l z.té 300 metros q uadtados e fraçã o de ârea .... ............... .. ........... 0,50 0,65 

e ) Com 301 até 500 metros q uadrados ~ fraç.ao de área... .. ........ 0,60 0,75 

f) De 501 metros quadrados de área em dian te . .................... .. .. 0,80 0,90 

2 • Unidades N~o ResidenCiais 

c 
0,30 

0,50 

0,70 

0,80 

0,90 

1,10 
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Fau:as de Area 

a) Com at• 50 me :.r os quadrados e rraçao de a~ea 

b) Com 51 ata 100 metros quadrat:Jos e fi~ de ârea 

c) Com 101 a111150 metros quadfados e fraç3o de area 

d) Com 151 ato! 300 meu os quadradOS e fraÇlO de ~rea • 

e) Com 301 are 500 mettos Quadrados e fra~ de área 

f) COm 501 até 1000 metros quadrados e traçao d;! area •• 

g) Com 1001 m~rros quadrado! de 3rea em d•ante 

11. lrnóve1s Nao Ed•f1cados 

f<J•xas do Testadas F1clioas 

<~)Terrenos com te~t:.d.1S fithoas otó 10 metros e rraça:o 

b} Terrenos com tcst.adíls f1CiiOJS de 11 a 20 mct·os e fraçao. 

c) Terrenos com testadas ftcticias de 21 a 50 metr:>s e fraçao 

d) Terrenos com testadas ficUC13S de 51 a 100 metros e fra~o 

e) Terrenos com testadas ftct•oas dtt 101 a 200 rretros e rra~o 

I) Terrenos com testadas fictioas de 201 a 300 mE!Ios e traçao •••• 

g) Terrenos com testadas ftctioas de 301 metros em d•ame .•.•. 

111 • I MOVEIS E OI FICADOS COM ÁREA EXCEOENTE 

A 

0.60 

080 

1:10 

1 •1 
1.60 

1.80 

200 

A 

0.15 

.0.35 

.......... 0,50 

0.70 

1.20 

2.00 

3.00 

AliQU(;!J'S ( 

Rogo1es 

B c 
O.i•5 130 

1 05 151) 

1JO 1,70 

1,60 ~.00 

1.80 2:10 

200 :!,30 

1:10 2 40 

AltqJOtaS t ~) 

HeotO<-~ 

e c 
0,55 1.40 

1.00 2,00 

140 2,50 

1.80 3.00 

2.00 3.50 

3.00 4 .20 

3.50 5,00 

1 • a at.quo\3 sen~ obtida pela méd1a ponderada d1s a: i quotas pred1al e terfl:,;.)rlóJI t•m f(·façao a Qd~ ar t-a con.lot'mc 
a express.\o abJ•kO 

ae =apxAp • atxAe 

Ap•Ae 
ae = a:.quota ap:aca-.el sobre o lmOvel; 

ap: aliQuota f)fedral (resx;!enoat ou nao resideno.tr), 

Ap = ârea total de ed fiQç3o. conforme dof10da no art 58; 

,Ae s. area exet.>dente t~mtooal. COtllormo def.Nda 10 § 2o do ar1 53, 

at • aJiquola terntouill 

PARÁGRAFO UNICO- A artquota do 1mposto tncadf:nle sobte o terreno n~o ed:k.3do. sofrera aaés~ de 1 ~ 
(um por cento} ao ano ad•Oonado ti ahquota, desce que dispor:ha de pelo menos 02 (dOtS) ~erv'~ pubhcos 

Seçao VIOo Lançamenkl 

A:t 62. O lançamento t:Jo Imposto robfe a PfC~medac!e Pred1al e Tem torta! UrbaM 6 anual, considcro1ndo-se 
regularmente nohf,cado o SUJeitO pass•vo desde que tenha s•do dada Clênoa ao publtCO da emss3o das respect•va! 
gutas de pagamento. 

§ 10- A base de calculo ser3 arbttrada quando forem om•ssos ou nao merece, em fé as declarações. os 
esclarec:uncntos e os documc·ntos f01nec.dos pelo surello passNo ou for tmped.da a ~~o flsc.~l 

§ 2o. No caso de 1mpugnacao do la"çamento. poder~ ser ernlldo novo camó com VJIOt"es rel:lt'vo~ .a parte nao 
lmpugnadil 
§ 3o. A Jmpugnaçao do tançamenlo s~spenue a CX.I{.;tbilidJde t:Jo cred.to lr:Lut."".lno 

Art. 63. Enquanto nao exliniO o d•rf!tO da Ftnança Mun•c;pal POder.1o ser ek tuados 1..1nç:mlC'ntos om•hdO!i OU 
COO""Iplcmentares. M~ICS ult.mos :.orncnte quaMo Gecorrentes de erre .1e l.:~ro 

Se~oVII 

Do Pagamento 

Att 64. O Imposto sobre a Propnedadc P1edldl eTerritOfJal Urbana seta pago de u•Tla só 11e1 ou cotas mer..,als. n:t 
forma e nos PfalOS fixados por ato do Poder E.xewt'vo 

§ l o. O total do lançamento s~rá q~nt.'icado em UFlRs, com bas~ no vaiOf cstat~·t'Cido para ess.a unrd.1de no 
dia 1o de 1ane•to do ano do lançamento e na htpOiese t:Je pagamen:o parce!aôo d '11'1 d~ ~.:m C(.lt.:IS •qua•s 

§ 2o. Na h.tpOtese de dCbilos rctat.vos a e"){ectiCIOS antenores ao do lanç:amento. o montante ser3 Qoant1l.:3t.Jo rm 
UFIRs, com base no valor de ,ane rodo exercic.eo a Qoe se re!er:t o c.réd.I,J 

§ 3o ·Por ato do Prele-to. o Poder EM~a..tvo pOOer~ aulorllar écscor 1.) !lu a·<- 50,... (onqucntJ por tcnt:J) para 
pagamento lnt8gfal e antaopado do tr1buto 

§ 4o ·A dMsao em cotas nao se contunde com a h pó~ese ele rorceL1fi'P'l!O de riéd.tos venddos prev•st.a no art 
179 

Art 65 ·O pagamento :oe1a efetuado com base no valor da UFIR que est."er em >v•90f no mês em QUC hoiJ'ICf a 
respectiva QUII.Jçâo, sem pre)uizo dos aetésornos esLpú"lados no anciso 11 de att 226 

§ 1o- No caso de mora o tmposlo sera pago com base no valor da UFIR v1gf!nte no IJ,a do pag:~rnento. s.&m 

pre1uizo dos attésomos mora tOnos prev1stos no B't 226. 11 

§ 2o ·O pagamento de cada cota 1ndepende de estarem pagas as antenOfes e nao presume a qu,taçao das 
dcma1s 

CAPITULO 11 

Das CbrigaçOes Acessónas 

Art. se. Os lmÓVCIS local•zados no Mun•cipto de Santana. aindJ que ISentos do FmtlOStO ou lmun(:S 3 c~te. ficam 
suje1tos á 1nscnção no órgtlo competente da Prefc.tura Muntopnl de Sanwna 

Paragrofo ümco ·A cada umdade 1mob1hMa auu)noma COJresponder.l. pelo menos, uma tnSCIIçaO, confonno 
d1spuser o regu!atnf>nlo 

Art. 67 • A lnscn~o sert) promoVtda pelo ~nteressado. med~ante dedaraçao acompanhada dos htulos de 
propnedade. plantas, aoqu1s. 1nlormaç:Oes quanto a s1tuaçao legal e outros elementos essenaa•s à preosa 
definiçao da propriedade quanto-' locabzaçao. uso. área. traçao ideal. !Jpo ou padrao. c:aracterisbeas topograflcas e 
pedológocas 

§ 1o • No caso de bente110na coostrulda em terreno de tltulandade desoonhectda. a 10sa•ção 5erá pmnlOV'Kia. 
excJus,vamente. para efe.tos fisca•s 

§ 2o Os PfOpnos nadonais. estadua,s ou munrc•pa's tertlo st.:as mscnçOes efetJva~s petas repan-çoes 
tnCUIT\bidas de sua guarda ou adtlllrustTêlçao 

§ 3o ·Os terrenos de lltutandade desconheCida qJe seJ3m objeto de posse podetao ser 1nscntos a t·tuk» ptetano. 
med•ante processo e exduSivamente Jk'tõl efe.ilos fiscalS, devent:Jo ser aposto ao nome do titular a palavra .. pos_~· 

§.-o- No caso de c:ondomimo em ed,f.caçOes. o sincfiCO quando anwnado pe.Ja autohdade fiscal, devera pres~r 
todas as tnlonnaQOe:s necessãnas à atualazaçao cadastral das untdades imob&ltánas 

§ 5o • A ~o mob•ll-âna ~ importa em presunçao, PD' pane do Mun!Cjpto, para quaiSQuer fins, d3 
legohmodade da p<opnedade, do dominoo úlol ou da posse do imóvel 
Art 68 • A autondade muniCipal competente pode~ ptotr"IOVer a 1nscrtç:ao e.x olloo de lm6vetS 

Art. 69 - No caso de condomlnio, pOOerá ser inscnta separadamente cada traçao ideal, med1an1e ~uenmento do 
interessado. • 

M. 70 -Os predk» n&o leg,e,liUMo3 poderiO. a cnttrio da autoridade admini3traUvo, xr INcutas e titulO ptccdtto, 
exduswamente para efettos fisca1s 

Alt 71 -Os propnetàrtos de lmóve1s resultantes de desmembramento oo remembtamento devem promover sua 
1nscnçao dontro do 90 (noventa) d~s. contados do registro dos atos respoct1vos no Rcg1stro do lmóvc1s 

Alt. 72 - Os tnutares de direitos sobre prOd.os Que se construirem ou forem obJCio de aetéselmos. reformas ou 
reconst.ruçOes, ficam obrigados a comun1car as a tadas ocorrências ao órg3o competente da Prefeitura Municipal 
do Santana, na forma o nos prazos fixados em Jto do Poder Execut1vo, comunicaçao esta que sem acomoanhada 
de plantas. v1sto da fiscahzaçao do Imposto sotre Serviços e outros elementos e1uodat1vos da obro realu:ada, 
conforme diSpuser o Regulamento. 

Parãgrafo únooo- Nao serâ oonccdodo "habole-se·, nem serao aceilas as obras pelo O.gao compelenlo, sem a prova 
de ter sido fe1ta a comun.caçao PfBvtSta neste artigO 

Att. 73 - O c:ontrib4.unte devere\ comunk:ar eo Org:io competente da Prefe•lura Municipal de Sanbna, oa torma e nos 

·prazos foxados em alo do Pode< ExeculM>, a dem:JI'oç3o, o desabamenlo, o Incêndio oo a rulna do prédio. 

Parâgrafo único - No mesmo prazo ôeYem ser comunicados os casos de mudanças de uso do prédio, bem oomo a 
cessa~ oo allera~ das condoçOes que lcvôran à red<OÇao do imposto ao reoonheomenlo de loençlo ou de n3o 
incldolnda. 
M. 74 -~ ai1A!raç0es ou rebticaçOes porveniUra ocorridas nas émensõcs dos terrenos dever3o ser comunocadas 
ao 6lva<> CORl)Olen1e da Prefeirura Munoopal de santana, na forma e nos prazos lutados em alo do _, 
ExecutiW. • 

Ar\. 75 ·Os totula,... de dar..U.. 1oa.a sotwe lmbiGl!i ao apresentarem seus liluk» para t8(JlStro no RegtSltO de 
lfl"lÔ\'e:d, onttegarao. c:oncomttantcmente, tequenrnento preenchtdo e ~nado. em modelO e numero ôe 'rias 

estaboteados po1o -. Executovo, a rwn de possobiiolar • mudança do nome do blular da 1115alça<l omobiiàna 

Paragrafo Untco • Na htpõlese de promessa de ~ ou de ces~ de lmóvets a transferência de nome aWrá a 
til drcunst:incia. med1ante a aposiçao da palavra ·JXomatente·. por exlenso ou abrevlada, ao nome do respectivo 
btular 
Art. 76. Dei)OtS de reo;.strado o titulo, o Oficial do Regtstro certticarâ, em todas as VIaS do requerimento refertdo no 
artigo anterior, que as lnchcaç:Oes 1ome<:id3$ pelo 1nteressacto conferem com o dtulo registrado, bem como o IMo e 
a foU\a em Que este foi f8lto, após o que remetera uma das vias a Prefe1tura Muni<:ipal de Santana, até o último dia 
útil do mês segwnte ao do regiStro 

Art. 77 • A área dO 1móvcl deverá oonstar obngatonamen!e do reg1stro fiscal do tmóvel na Prefertura Municipal de 
Santana e dos arqUIVOS de f, tas ou diSCOS maunet•COS e. sob pena d(. responsabaldade funoonal. nao poderá ser 
r~uz•da. salvo meõante processo regular 

Ar! 78. A areados ,m(r,e s ed•rrcados ou nao bem como o 0\.lmetO do processo e o mot ... o das aJteraçOes c;u~ 
se,.fr~>ram de;;etao constar tbrig;nonamenle do cadastro trrwXxlttmo da Prefeatura 1\\unrQpal de Santana 

naragrafo ur.ico. As al:rraçOcs dos elementos ctados no u;x..t tJe .... erao ser fedas meo•ante processo regul.)r. soO 
pena Ce re5pcY.'.sabi •daje h.1noona, 

CAPITU,O 111 

OJ.s Pena daces 

Ar1 79. CGns;:.:cra-sc lrJ,fraç~o o destU1TlptllT'IffiiO de c;ualquer oongaçao. pnnopal ou ace.sóna preo.•sta na 
leg $13~0 do 'lJPQSto 

Art. 80. As •nfr"JÇóeS apur.JJ~,s mediante oroecd ':lil"flto f scalt.cam sr.:,t•tas as 5&gu ntes mu:tas 

t • Cana de pag.amen1o. no tOdo 'JV em parte, ptJr nlo tnscnÇ3o do imóvet ou seus actésc1mos. 

Multa 100C'.4 (cern por cenLJ) soore o 11T1po!l.J devodo, 

11 -falta de pagamcn:o. no lodo ou em pane por n.'lo <'ecbraÇ~IJ ou dcelara~o tne•ata de elementos necessá lO$ 

ao caiCtJIO e l:1.,çamento: 

Multa 100% {rem por tenta) $c,tre o '!1t'OSI_, dC11tdD 

111- falia de tnswç:lo do ·nlO"c1 ou ae ~f'l.:<> .1. ·resrJmos 

Mu:ta 15 (qu•nze) UFIRs 

IV- ta:ta cc awcsent.1Ç~ oe tn'Oim:t •;oes econOm.c:o.f:scnlt df" tnfeiessc da adm•n•straçao lnbutària, na fOfma e 
nos prazos det .. rmmõldOS. 

~~urta 10(dez) UFlRs; 

V • falta de comun1t;aç.1o ce d•'nX't.~o dc,aba•re!lto. •ncéndio cu QlJ.ltqltCr ou:ro fato que :mphque inuh!izaçao ao 
•móvel oara o l•rn a Qu~ se oes1naV:J 

t.lulla 5 (cinco) UFlRs. 
VI. falta de comurtcaçao de ~uatSQLJer mOd•f·caçOes ocori'M.las nos daji)S constan:cs ~.!o cadastro amobt~tár.o. 

Mulla 5 (CIOC:O) t.;F!Rs 

§ 1o- A apGca~o das moi!Js pre .. ~lJs neste ar ~ Q'l sc.r.llc tJ sem J)leJU~Zo do pagamenlO do .wposto pcNVentora 
dcvído ou ~e 01..uas pe..-ml dadcs t:!>t.JbeiE'Cid3S nest<l L~. 

§ 20- O pagJmer·:o d:J '"llU!tJ: n ~ (. • r.e o tr !·a::)f do cu:mpnrncr.~ d~ e• ~roas Jcgat$ ou tegutarr.en:ares <:Ut> a 
ll\erem esetemv.a::!o 
§ 3o. Quando o mtvet r.;- aoonado CXJm a •r·'c.a;âo U' ver a"..:...Jnçal"o por tn\lln•dade ou pot tSençào. as mu ta$ 

r.erao cal~ .a:1as como se ck :S-.i t se o -nposto 

Art 81 • Os or C13 s do R~f.t:o de •move~ que nao remtiC""t:"Tl ~ Ptt:!c tuf3 '. 'uNCrP31 ce Santana um.l das vias do 
reQuet"•men!lde ~era~ dJ ::r..:t.1•1(.!.J!Se dO -oo-.~1 ou de su:as .ar.Jc.t~nstc:~s ficam SU]e.to!" a mu.ta ae 15 (qu•nz~) 
Vf!Rs ~ documcr:~ e-q:- tt -t: 

TITUlO V 

hT1~I:l sobre Tr.ansnt ss~ lntNVlVOS CC Btms !moveiS 

An 82. O lmpos:o sobre Tr<insm•ss3o lnterv•vos de Bens lmO\~·.s • nBt. tem como fato gttrador os atos onerosos 
sobre. 
1. A Jransmtss."to. a .::ualQut!r tttulo, da propnedoldc ou domu110 c!c ben$ !m6ve1s por natureza ou acessao fisiCcl; 

o I 

11 • A transmss."\o. a qualquer ltluiO. de dul·•tos rears SC.!H~ ttensr1l6ve•s 

111 -A cessao de d.rettos t:Je aqu1s•ção dos bens 1mó~e·s re1t!rid~ nos !f'ns antenores 

Art. 83 • O 1mposto a!amça as segu•ntes motJçóes 

I ·A transmssào da propnt:d:~de de be!"l!;. m61:f'IS em ~S~ü~003 d~ 

a) Compra e '·enda 

b) Da~ onerosa, 

c) Oaçao em pagamento: 

d) Anemata~o. 
e} Ad,udJCaçao; 

t) Mandato em causa própna e sevs &O!)M .. lbeleomentos, quando o ,rstrumento conttver os requisitos e~sencialS ~ 
compra e venda. 

g) Ouatsquer outros atos oo contratos ltan~lat<w•.)S C1J pcopnedadc. a Mole onetoso, SU)e.to a uansm.ssao. na fomu 
da le1 

li ·A transferêrtcia de d1rei!OS sobre construção Clo.IStt•nte em terreno alheio. amda que reta ao propnettmo do SOlO, 
lfldustve aquelas e)ustcntes em terreno$ de patnmOrllO PUbliCO. 

111 ·A cess3o de thre.tos à ilQUIS!Ç<'\o de bens lmOvCtS refendos nos itens antertofes. 

IV- A permuta dE> bens tmovms. ou dtre•tos artes retahvos 

§ 1' • Serâ del.·tdo OO\IO 1mposto: 

I ·Na retrovend:J; 

11 • Na retrocessao 

§ 2- · Na permuta de bens ~l6vc1s. cada contraio pagare\ 50"" (onqUenta por cento) do 1mposto sobre o valor dQ 

bem ou do d1re-to adqutndo. Havendo d1ferença de vakM" entre os bens permutados, o adquzrente do ma•or valof 
pagartt sobre esta t:J1ferença ma1s !"tO% (cmQucr.ta por cento) de mpoSio 

§ 3' • Equ•para·se a compra e v~da . para elMos f•SC.1•S 

I · A permuta de bens imóveis por bens e dJrC•IOS do oulfa pessoa. 

11 ·A permuta de lfTI6vetS sduado no muniCiptO de Santana. por QU3tsquer bens ~tu<tdos foro do MuntclptO. 

§ 4• • EQurpara-se ao usufruto para efe•tos t.sca1s a habltaçao e o uso 'lOS termos da let avil. 

Att 84 - O 1mposto é deVIdo Quando os bens transm.udos ou sOOre os QUaiS v~sarem os dire•tos ceátdos, 
S1tuarem-se no Ml.lf\JCÍpio de Santana. ainda que fora de seu temi~ se tenha celebrado o contrato do qual 
decorra mutaç3o patr:montal 

Seçao 11 

Oa N3o lno<!éno.> 

Art. 65 ·O Imposto sobre Ttan$tru.ssao lntet\'ivos de Bens lmbveiS nac tnade sobre t.raJlSJTliSS3o de bens e dtre1tos. 

I • Ouando efetuado p.ara sua ~~ ao patMlOniO da pessoa iUrid-ca com realaaçao de cap.taJ neia 
subsa1ta 

11 . Quando de corrente de lusao. tncorporaçaQ ou da ex~ oe pes.soa JUrfchca por outra com outra. 

Art. 86 - O diSposto no artigo anterior nao se aphca quando a pess:Ja juridtca adquirente tenha como atJvKfade 
pr~nt• a venda a loc;.ç~o ou ;~rrend:unento mercantil de ben& 1m6veu~ ou ;~coss~o da direitos relatrJoc ~ 
sua~çao 

§ 1° • Caracteriza se como atiVidade pr~rante referida neste art;go quando mais de 50% (onqOenta por 
cento) da rece1ta operacional da pessoa jurldíca adqutrcnte nos 02 tdois} anos anteriores. e nos 02 (dots) anos 
subsequentcs â aquislçao dccorrBf do transaçOes menaonadas nos dtSPQSIINOS 

§ "1! - VenfiCada a predominancia atada neste artigo, tomar-se-IJ dovldo o Imposto nos lermos da lei vigente na 
data da aquisiçao, sobre o valor do bern ou direito nessa data 

§ 3• • O disposlo neste artigo nao se apliCa a transm1ssao de bens e d1re11os. quando realiZada em conjunto como 
totalidade do patrimõn.io da pessoa jurid•ca alienante 

M. 87 - Eslao isen!.ls do IIT1p0s1o: 

5eç3o 111 

oa lsenç.'lo 

I - As lransmissões de imóveis para a Unoo. Estados. Ooslrolo r edefal, MuniCipal e respectivas autarquiao, quandG 
destinadas as suas finabdades essenela~. 

11 - as lransmossões de omóveos para partidos poloticos, suas 1\Jnd;JçOes sindocais dos lrabalhadaes e lns~luiçeeS de 
educaçtles e assistências sem fins h.ttr.llrvos 

Seçao IV 

Do Contnbuinte • da Base de ~~OJ~ 

M. SS. ~ oonlnbuontes do lmposlo sobte T ransmssao ln~etvovos de Bens !mOveis e de dlleotos a eles reoa~vos: 

1 • O adqutrente, nas arenaçOes: 

11 - O cession~. nas cessões de dire.tos; 

111 ·Cada um dos permutantes, na.s pennutas 

M. sg.. Tomar-se-â por base de câlcu!o o valor da neooclaçao de bens ou dire1tos lransrrwtidos. 

§ 1' ·O vak>r será previamente anahsado pelo Otg3o fiscal competente, levando-se em c:onsideraçao os dados do 
cadastro T écn.co Municipal e caso haJa divergênCia serâ o mesmo estmado. 

~ 

I 

I 
I 
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§ ~ · O contribuinte nào concordando com o valor estimado poderá requerer avaliaç.ao judicial. 

§ 3° - A avaliaçao prevalecerá pelo prazo de 60 (sessenl;)) dias. findo os quais far-se-~ 
nova correção. 

An. 90 - Nas transmissões especiais. tomar-se-á por base: 

I · Na <memataç.ao · o valor correspondente ao preço de maior lance. 

11 - Na adjudicaçao ou remissjo · o ... ator correspondente ao laudo ou :JValiação. nos termos da rei processual. 

Scçâo V 

Das Alíquotas 

Ar:. 91· As <::!liqtJotas do imposto sao as seguintes: 

f. ír.msmissào compreendida no Sistema Financeiro de Habitação; 

a) Sobre o valor efetivamente financeiro: 0.5% (meio por cento); 

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

I!· Demais transmissões ~ titulo onoroso: 2% (dois por cento); 

Pl· Quaisquer outras transmissões: 2% (dois por cento) 

Seção VI 

Do Pagamo:1to 

Art g.2. O pagarnon to do imposto será exigido ;mtes <!e efeti•JJ.I·Sa o 3.to o e tr~nsmissao do t em ou d•reito real. 

PARÁGR/.i,FQ ÚNICO·. Se o transmiss.:lo ocorrer por sen tença jud icial. o imposto deverá ser pago <:~I é 30 (trinta) 
U•<t:> scguint~s ~o trtms•to ou julgamento dJ dec1são 

r\r l. 93· O reco1h:mento do impos!o dar-se·â por Documento de ancc<Jdação Municipal . OAM, expedido pela 
re~a rt iç.jo COrlli)C tente da Prefe•tura. 

Seção VIl 

Da fiscalizaçã::> 

Ar!. 94· Compe te â Secretaria r..·1unicipa1 de Finanç:Js, atravCs do Departamemo de Arrecada~o c Tri butaç~o
DAT, por meio dos Fiscais de Trlbutos a fisca lização do cumprimento decorrente deste imposto. 

A~l. 95 · Os cscnv<ies. :abeh~es c oficiais de registro de imóveis nã:'l poc!erao dar andamento em qualquer ato 
~UJ~!lo a tn :JutoÇjo. sem prova de seu recolhimento, sujcitandO·se ;.1 penalidade de 50% (cinqüenta por cento) do 
Incuto , sendo ohriga<!o a fornecer, quando solicitado. qualquer inforrni1çào a respeito. 

Scçtto VIII 

Das Pen31fdaGes 

Ar~. 96 - O imposto nflo recolhido no prazc do artigo 92, ser<'l <Jcrcscido da mvlta de 50% (cinqüenta por cento) 
Si~n: reduç:io. 

P:'\RAGRAFO ÚNICO - O contribuinta que sonegar informa~o na respectiva guia, fic.Jr<l sujcilo a multa do 50% 
{cinqi:renta por cento) sobre o valor scneg<Jdo. 

SeçM IX 

Disposições Fin:us 

Art. 97 · Os casos omissos nesta lei serão resoividos pela Secre tario ;.tunicipoi de Finanças. 

TiTULO VI 

T2xas 

CAPÍTULO I 

Da Taxa de F1scalizaç~o de Tr.;.nsport~ de Passageiros 

Seção I 

Da Obr;gaçào Pr:nci;lal 

Ar.: 98 ·A T <l>:o de Fiswlização de Transporte de Passageiros u~m como fato ger:;do: o cxcrcicio regular c 
:)C:m:J;nent~. pelo Poder Público, da fiscal izaç~o dos serviços de transpor:e de passageiros, prestados por 
:w!:xl7:ltfinns. [)Nmissíonários e concessionãrios do r..·1unicipio, medi~nte vistoria nos v&icuros automotore~ 
••mpregados na prastaçjo dos respectivos serviços 

Pa~ágrafo único· Sem prcjuizo da fiscaliza~ o perm~nente dos veiculas, o Municipio reaiíz<J rá, obrigatoriamente, 
·.·i~toria anual nos veículos dos serviços fiscalizados, visando a verifjcar sua adcquaçjo às 11ormas estabelecidas 
D?.lo Poder Púb!ico, bem como as condições de segurança c higiene do tr.;msporte e outras ccndições r:cccss~rias 
tJ ••dequad<:~ o eficiente prest<JçJo do serviço. 

.'..r!. . 99 - Contnbuinte da t<lx~ é a pessoa fis!ca ou juridlca c,ue e)(plore o transporte de passageiros dentro do 
:<>-mtOrio do i\,~uni cipio. 

Scç:1o 11 

Do Pagamento 

Art. 100 - A Taxa será calculada e devida anu<:~lmente. quando dó! vistoria de qua trat.a o parágrafo único do art. 98. 
de acordo com a seguinte tabela 

I Tipo de Serviço 

~
•o<o Oo ''""'"- - ''"'" ""~''"' ~ ~rnO ~"'"' ...... . .. . ..... .... ... ........ . 
erviço de transporte de passageiros em veicules de aluguel o !<)ximetro. por veiculo vistoriado ...... . 

Serviço de transpoftc comp~erncntar de passageiros, por veiculo vsstmiado ...... .... .. .......... .. ............ .. 

~ V -Serviço de 1ra:1sporte de escolares. por veiculo vistoriado ..... .............................. ........ ....... ....... .... . 

UFtR!ar.o 

60 

10 

·os 
10 

S1o • Ê vedada a inclusào da Taxa na planilha c1e campos içao de custos oper3ciOrt;"t iS, bem como o seu rep<:~ssc 
p3r.1 o usuário do serviço 

~ 2o · O prazo para pagamento da Taxn devida per veiculo s0rã até o dia 10 do rnés subseqüente ao da realização 
d<t vistoria anual de que trata o parãgrafo único do art . 98. 

Scçilo 111 

Das Pe11alidodes 

Ari. 101 ·A fai!J de pagamento da taxa apurada mediante procedimento administrati ... o sujeitará o contribuinte ~ 
multo de 50% (cinqüenta por ccnlo) sobre o valor atualizado do tributo, independentemente dos acréscimos 
moratórios cxig ivcis. • 

Ar~. 102 . A cxplortlçilo d."l o!i vid>:~de d e tr~n:>po• lc (!'c IX>:J.5;J !JC'ros sem ;:~ p•évi.:. .wturlzaçao, conccssao ou 
permissão do Poder PU!>Iico Municip~l sujeitará o in frator as stguintes pen<llid<tdes, ap!ictlvels concomitant<:mcnte: 

i · apreensao do veiculo: 

11 · multa de 200% (trezentos por cento) sobre o valer atvJhZõ'ldO das taxas Cevidas no período de funcionamento, 
irtdependentemcnte dos acréscimos moratórios exig iveís. 

§ 10 • Svj€ita-se à multa especifica de 20 {vinte) UFIRs por veículo aquele Que explorar o transporte coleti\iO em 
Vt!ículo não licenciado para esse fim. bem como o Que possuir ou mantiver frota de vaiculos em número não 
comunicado à autoridade admir.istrativa, indepcndantamen te das penas relativas à falta de pag~mento d3 taxa. 

§ 2o - As multas por descumprimento de obrig<lçõ~s accssõrias serao fix;;~do.s entre 10 (dez) e 20 (vinte) UFlRs, de 
acordo cem a gravidade da infraçtio, em re gulamento próprio a ser expedido pelo Poder Exer.utivo. 

Seç~o IV 

Disposições Diversas 

Art. 103- O Poder Executivo aplicara. no minimo, 50% (cinqOenta por cento) da arrecadaçao da Taxa de 
Fi :;ca!izaçâo de Transporte Coletivo na implc.ntaçao de terminais urbanos. equipamentos de con trole e outras 
de~iies:1s de capital. 

Art. 104 · A falta de pagamento da taxa. no caso de contriOüinte registrado no ó;g~o mur.icip~t competente. na o 
Lnlp<:!d ir~ a vistoria ordinària dos seus veículos. 

§ 10- Na hipóte se deste arrigo. se o ccmparecimento ã vistori<J for espontâneo. se~à emitida Nota de Lançamento, 
oom prazo de :lO ( trinta) d itJS p.:Ho pi'J!);l f•' ento ou imp~.~gn:lç.'IO do valor e x ig ido, cbscrv3da5 as norma:> processuais 
(:LJ:bi ..-ei5 antes do ancJminhamefltO do débito ao órg ao controlador da Divida Ativa. 

§ 2o - No caso de comparecimento do conl ribuinle à vistoria, após proced imento actministralivo comprovado por 
inlimaçao especifica, o débito ser~ objeto de Auto de lnfra~o e calculado de acordo com o art . 101. 

Ar!. 105- O nao comparecimento do concessionârio, do permissionârio ou do autorizatârio para a vistoria anual dos 
respecti \ios veiculas, nas datas fixadas em regulamento editado pelo órgao competente, sujeitará o infrator tis 
penalidades previstas oo art. 102. 

.AJt. 106- O Poder Executivo iflstituirá as obrigações acessôrias e regulamen tará a aplica~o das dísposições deste 
Titu!o. 

CAPITULO li 

VETAOO 

Seç.'lo I 

VETAOO 

Art. 107 - VETADO 

Art. 108 - VETADO 

AIL 109- VETADO 

Art. 110- VETADO 

Art. 111 · VETADO 

Ari.11 2 · VETAOO 

Art. 113 · VETADO 

Art. 114- VETADO 

Seção 11 

VETADO 

Seç.'lo 111 

VETADO 

Seçjo IV 

VETADO 

CAPÍTULO 111 

Da T<:~xa de Coleta do lixo e Limpeza Pública 

Seç~o 1 

Da Obrigação Principal 

Art. 11 5- A Taxa de Coleta do Lixo e Limpeza Pública. ora insti tuída , tem como fa to gerador a utilizaçao efetiva ou 

e~t=r~~~~~~~~~~~· ~~~~~~~~~ ~~,~~~!0 :e d~:~~~~~Ór~:g~o~~~~a~~sl.i_x~~1~:i~if~~~v~~~:ç~~~ il~v;gee~~x~~p~n:~~o d~ 
:::~ssistência san itãria. 

Art . 116 • Contnbuinte da t.::J)(a ó o proprietário ou o titular do domínío ú!il ou o possuidor. a qualquer titulo, de 
imóvel alcançado pelo sero.-iço. eUificJdo ou nào, que constitua unidade autõnoma, independentemente de sua 
d(:Z tinação. 

Art. 1 H . Es tao isentos da 1ax<.1: 

Seçâo 11 

Das Isenções 

I • as pcssúss de baixa rendo ocupantes de unidades autônomas popular€:s, assim considaradas pela legistaçao do 
Sistema Fin<Jncciro da Habitação; 

11 -os imóveis cedidos ao Municipio a QUalquer t itulo. desde QUC o contrato estabeleça o repasse do Onus tribut~ rio. 
111 -Os imóveis ecupados por entida::fes e associações representati ... as de apoio e de integraçao a pessoas 
portadoras de deficiência, sem fins lucra tivos o declawdas de utilidade pública por legislação federal, estadual ou 
municipal, cujas atividades estejam corrc:acionadas a ;;ma ou a di ferentes ~ rcas da deficiência fisica, sensorial, 
ment:JI ou org~nica: 

IV- Os contribu intes 1eferiCos 11os incisos IV, V e VI c§§ 2°. 3° o 4° do artigo 109 dcst<:~ Lei. 

V- Os imóveis de interesse histórico, cultural ou ecológico, ou de preservação paisagística ou ambien tal 
assim reconhecidas pelo órgão municipal competente. com observância da lcoislação específica, 
respeit adas as c nractcrist icas d o prédio. 

Art. 118- O contribuinte devera cornut~:car, no prazo de 90 (noventa) d i3S co!'l t<:ldos da respectiva ocorrência, a 
ccss<'lo ou a alter<Jção d3s condições c;,uc levaram ao reconhecimento de isenção ou de na o incidência. 

Seç.'lo 111 

Do Pagamento 

Art. 119 ·A taxà scr<l calculada e devido anualmente, em fun~o da arca do imó\icl edificado ou, no caso de 
terreno. em função da testada fictícia, observadas .::s respectivas destinações, c corrcsponderá à aplicaçao de 
coe ficientes sobre o valor da UFIR , de acordo com a tabela constante no Artigo 120. 

§ 1o- O valor da taxa será obtido m edian te a <:~plica ç:io da fórmula 

T =C x UFIR, em que: 

T :valor da taxa 

C"" coclicientc fixado nas tab<:?tas constantes r.o Artigo 120. 

§ 2o ·No caso de imóveis efetivamen te ocupados peles partidos políticos, inClusive suas fundaçOes. pelas 
entidades sindicais dos l raba ll~adcres, pelas associações de moradores e suas federações, pelas instituições de 
educaçao e assisténd:J sodat, pelas insliluiçocs cientificas e 1ecnologlcas. pelos museus e 01tllrotecas púolica5, 
pelos templos rel igiosos e maçônicos, pelos centros e tendas espiritas e pelos dubes esportivos e scciais, a taxa 
se r~ calculada aplicando-se os fatores relativos aos imóveis residenciais da Regiao em que se situarem, aplicando-
se a fórmula T :=C x UFIR . 2 

§ 3o- Os imóveis ~ que se refere o § 2o são aqueles relacicn~dos exctusiv<Jmcnte com <Js fina lidades essenciais e 
especificas d<Js entidades mencionadas . 

Art. 108- A taxa scrà devida de acordo com a segu inte tabela: 

!MOVEIS EDIFICADOS 

FAIXAS DE AREA COEFICIENTES-

De Até RESIDENCIAL 
' o 30m2 05 

31 40m2 07 

41 50m2 I 10 

51 70m2 15 

71 100m2 18 

101 130m2 20 

131 160m2 25 

161 200m2 27 

201 300m2 30 

301 400m2 I 35 

401 500m2 38 

501 600m2 40 

601 700m2 45 

Acima de 700m2 50 

!MOVEIS NAO EDIFICADOS 
FAIXAS DE TES!'Ai5ÃS FICTICIAS 

Do Até 

o 10m e traçao 
11 20m c fração 

21 30m e traçao 

31 40m e fração 

41 50m c fraç:.io 

51 1 DOm e fração 

101 300m e traçao 

301 500m e fra<;a o 

501 1000m e fraç:io 

1001 em diant~ 

Seção IV 
D m:: Oi&po&içOc~ Oivcn;<JS 

NAO RESIDENCIAL 

I 10 

13 

15 

18 

20 

25 

27 

30 

36 

38 

40 

45 

50 

60 

COEFICIENTES 

-' I 02 

l 04 

[ 10 

r 15 

I 18 

I 20 

t 30 

• 40 

l 50 

r 60 

Art. 121 ·Os serviços de que trata o art. 115 ser:io prestados diretamente pelo Municipio ou mediante delcg~çao. 

Art. 122 . Ap!icam.se à Taxa de Cole ta do lixo c Limpeza PUblica os dispositivos do Titulo relati \io ao Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban<l concernentes a inscrição. ao pagamento, às penalidades e ao 
procedimento para reconhecimento de isençtlo. 

Art. 123. O pagamer1to dd taxa e das penalidades a que se refere o artigo anterior nao cxclui:l - o pagamento de 
preços ou ta riras peta prestaçao de serviços especiais. assim compreendidos a remoç.3o de cootainers, de entulhos 
de obras, de t;~ns móveis imprest~ve is, de lixo extraordinário, dr:: animais mortos e de veiculas abandonados, a 
capinaçao de tt:rren0s e a limpeza de préd ios e terrenos, a disposiç:lo de lixo em aterros e a destruiçao ou 
incineraçao de material em aterro ou usina; 

11 - o cumprimento da quaisquer normas ou exigências relativas à limpeza pública, à coleta de lixo domtcitiar e à 
assistência sanitária. 

Parágrafo único · Todas as entidades e pesso2s fisicas, ainda que isentas da taxa, fiC3rn obrigadas ao atendimento 
do disposto ne5te artiQo sempre que ocorrerem as hipóteses nele previs~s:_ 
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CAPITULO IV 

Da Ta)(a de licença para EstabefeQ,nento 

Seçao I 

Da Obngaçao Pnncipal 

Art. 124- A Taxa de Licença para EstabeleCimento tem como fato gerador o exercido regular, pelo Poddr Público 
Mumopal, de autorizaçao. vlgMmcra e fiscatiz3Çao. visando a diSCiplinar a locahzaçao e o funCionamento de 
estabelecimentos no Mumcipro de Santana • 

§~o- Cons•dera-se estabelecimento, para os eretos deste artigo, qualquer local onde pessoas hsicas ou Juridicas 
exerçam suas atiVIdades 
§ 2o. Para efetto de licença. considerar-se-ao estabelecimentos dtstintos 

1 • os que, embOra no mesmo local, ainda que com atiVIdade idénhca, pertençam a dtferentes pessoas fisicas ou 
jurldicas: 
2. os que, embora com tHJ\/tdade Idêntica e penencentes â mesma pessoa fi stca ou Juridtca, esteJam Sttuados em 
prédios distintos ou em loca1s diversos 
Art. 125. Contribuinte da taxa é a pessoa física ou juridica seja profissional, comercial, industrial, produtora, 
sociedade ou assoc1açao ov1l ou 1nstituu;.ao presladcra de SCIVIÇCS que se estabeleça no Municipio med1ante 
licença do Poder Público Mumopal 

Parâgrafo ún1co. Nao sao contnbu1ntes da taxa a Uni:.o. os Estados. o D1stnto Federal. os Mun1clp1os, as 
autarquias, os partidos polillCOS. os templos de qualquer culto e as missões d1plomâticas 

Art. 126 ·Estão tscntas da taxa. 

Seç.lo 11 

Da~ lscnçoes 

1 • As atiVidades artesanais cxerc1d:JS em pequena escala, no in tenor de residênc1as, pcw 

1 • deficientes físicos; 
2· Pessoas que exerçam suas aiiVldadcs com at.xiho de no mtuumo 2 (dois} empregados 

11 • as entidades de ass1stênoa sOCial. sem f1ns lucrat1vos e sem d1str•buiçao de qualquer p3rcela de resultados ou 
patnmOruo. 

111- Os vendedores da JOrnais e rev1stas; 

IV- Os portadou;!s de defiCiência fis1ca, que exerçam coml!reio ou at1vid<1de em escala lnfima 

V- OS engraxates, lavadoccs c lustradores de veiculas. e vendedores ambulantes em geral 

VI- As ativ1dades de rnus1cos. compositores. Intérpretes de mus1ca, arustas de teatro. quando estabelecidos com 
firma tndiv1duat 
IV - as as.soctaçOes prof1ssromJ1S. as assooações de moradores e suas respeci!Vas federações. os smdicatos de 
empregados e suas rcspectJvas federações e coofederações, as mslituições cientificas, filosóficas, tecnolbgrcas e 
culturaiS, as ent•dades desport1vas. as orgílnrzaçoes crvrcas e políticas e as cooperativas reguladas pela Lei 
Federal no 5.764, de 16 de dezembro de 1971: 
§ 2o. A isençao de que trata este artigo depende de reconhecrmento e nao desobriga o beneliciârio do pedido de 
hcenclamtnto e do cumpnmento das obrigações acessónas. 

seçao 111 

Do Alvará de Licença 

Art. 127 -A licença p3ra estabeleornento serã concedida med1ante a expedição de Alvará de L1cença e só terã 
validade com o pagamento da respectiVa taxa. salvo nos casos de rsençao prevista em lei, a qual não clrde a 
obrigação de requerê-lo. 

§ 1o- Atendidas as prescliçOes legats pertJnentes 3 respectJVa atiVIdade. é obrigatória a concessao do Alvará de 
Licença pela autoridade competente 
§~ - No Al'13rã de Licença, que terã validade até o último dia de cada exercido. constará· 

1- O n° de ordem; 

11- O n° da tnscr1çao Municipal; 

111· A Razao Soclol: 
IV- A Denominação Comercial (nome de fantasia) 

V- O endereço do estabelecrmento (logradouro) 

VI· O número; 

VIl - O bairro; 

VIII- A Atividade Econômica; 

IX- A data da validade; 

X- O Horàrio Normal de Funcionamento; 

XI- O Horârio Espedal de Fundonamento; 

XII- A assinatufil e canmbo do D1retor do DAT -PMS; 

XIII· A assínatura e Carimbo do Chefe da Divisao de Fiscalizaçao. 

XIV- Assinatura do recebedor: 

XV- O n° do Documento de Arrecada~o MuniCipai -DAM; 

XVI- A data de expediçao: 

Art. 128 . O Alvará serâ substitu ldo sempre que ccorrer qualquer alleraçAo de suas caracterlsticas. 

seçao IV 

Do Pagamento 

Art. 129 - A concessao de Licença para Estabelecimento, só serã efetivada mediante o pagamento da respectiva 
taxa, salvo nos casos de isençao previstos neste Código Tribultlrio, e em Lei Especifica. 

§lo- A taxa serã devida anualmente, a partir do 1° dia útil do exercido. 

§ 2o. Toda vez que ocorrer alleraçao nas caracterlslicas da licença concedida, serâ cobrada a taxa de expediente 
que lhe for cablvel. 

§ 3° - Quando o contribuinte requerer horârio especral de funcionamento, sertl dev1d0 o adicional de acordo de 
acordo com a seguinte tabela: 

.- DISCRIMINAÇAO % SOORE O VALOR DA TAXA 

ANO MES 

INDUSTRIA 

I· Alé ~S 22:00hs 40.0 5.0 

11· Além das 22:00hs 60,0 5,0 

COMERCIO OU SERVIÇO 

I· A1é ~s 22:00hs 20,0 2,0 

11· Além das 22:00hs 30,0 3,0 

Art. 130- A Taxa de Licença par3 Estabeleciment:>, sertJ calculada de acordo com a seguinte tabela: 

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE N' DE UFIRs 

01· INDÚSTRIA 
1.1· PRODUTOS ALIMENTICIOS 

1.1.1- Conservas. legumes e outros vegetais .... . 

1.1.2· Produtos de carne e de pescado ............. .. 

1.1.3-Produtos do laticlnio e derivados ... . 

1.1.4- Produtos de padaria e confeitaria ................... ,, .................... .. 

1.1.5- Produçao de Oleos vegetais em bruto ............................................. .. 

1.1.6- Refino de óleos vegetais ........................... ~ .............. . 

1.1.7- Beneffctamento de arroz e fabricação 

de produtos de arroz .................. .............. ...... ....................... ........ . 

1.1.8- Trigo e derivados .................................................................. .............. .. 

1.1.9- Farinha de mandioca e derivados ............. ~ .............. . 

1.1.10. Fub~ e fannha de m1lho ........................ ............................................. . 
I 

................ .•...•........ ..........•....•••.. 240 

........ 240 

....... 240 

. .......•• 180 

... 240 

............................. ........ 200 

.........•.......•.••.•................•........ 240 

............. • .......... 180 

..........••.•........ 180 

......................... 200 

1.1.11- RaçOeS balanceadas para an1mals ......... _.... ........................ ...... • .. .............. 200 

1.1.12· Fabncaçao e refino de aÇ(icar... ............................................. . .............•.•..........•.. 240 

1.1.13- Torretaçao e moagem de café........ . ....................................................................... 180 

1.1.14- Fabricaçao de café soi(Nel ........................................................... 240 

1.1.1$- Bisooi1os e bolachas ....................... . ................................................................................................ .. 240 

1.1.16- Massas alimentícias ................................... - ............. ... .... ............. .. ................................. .. . .. 240 

1.1.17- Nao especificado ... . ............. ............................. 240 

Ú· PRODUTOS CUIMICOS E FARMAC~UTICOS 
1.2.1- Produtos farmacêuticos e medicinars para uso humano .. ... ..................•....•••••...... 300 

1.2.2· Medicamentos para uso veterlnârio ............................. .. .. .... 300 

1.2.3- Defens1vos agrlcolas .... ...•..•....... 300 

1.2.4· SabOes. sabonetes, detergentes e produtos afins . ... . ... ................................................ 480 

DIA 

1,0 

1,5 

0.5 

1,0 

- 1 2.5- Tintas. vernizes. esmaltes, lacas e produtos afins 

1 2.6- Óleos vt>geta1slanímaislmrnera•s ... 

...•.•••.......................................... ...•.... 3f.7 ' 
.......... ................ .... ....... ,. 2~0 ~ 

1.2.7· Essências/perfumes ...... 1.200 

1 2.S.. Nao espeoficado. ............. M 
1.3· MECÂNICASIEL~TRICASIELETRONICASISIDERURGICAS 

1.3 1- Artefatos de metal . .... 360 

... 2.000 1 3.2- Fabricaçao e montagem de veicu:os automotores .. .. 

1 3.3· Peças e acess6nos para v~icvlos automotores 

1.3.4- Material eletrOmco b<lsico 

1.3. s- Galvanoplaslta..'n,quelaçtiolln'Tl.ina~o 

1 3 6- Armas de fogo e muntçOes 

1 3 7- Artigos de cutelana·ferramcnt<lS manua·s 

1 3 8- EletrodoméstJcos 

1.3.9- Metalúrg1ca 

1 3.10· C•mento 

1 4. EXTRATIVAS 

1 4 1- Mineral 

14 1.1- Oe01 a 50 empregados •.. 

1 J 1 2- Aoma tle 50 emprcg:1rtos 

1 4 2· Vegeta· 

1 4 2.1- Oe 001 :1 50 empregados 

1 4 2.2· Acima de 50 emp~(HJ3dos . 

1 5· CONSTRUÇAO CIVIL 

1 5.1· Até 30 operários 

1.5 2· De 31 a 100 oper:Jr•OS. 

1.5 3· De 101 a 500 operafJos 

1.5 4· Ma1s de 500 opcrar1os 

1 6- DIVERSAS 

1 6.1· Refrigerantes e refrescos ..... 

1 6 2- Malte, cerve;as, chopes e vmho .••. 

1 6.3· Fumo 
1 6.4- Produtos têxtels/flaç.3oJ!e-celagem .•• 

1 6.5- Tapcçana .. 

1 6.6- Artefatos de teodo 

1 6.7· Roupas prohssiona•s/malhana 

1 6.6· Couroslf'('!cslslmilares .••• 

1.6.9· Calçados 

1 6 10- Vestuano ........ . 

1.6.11· Madeira/cortiça/similares 

1 6 12- MOveis com predomrnãncia de metal 

1.6.13- Móve1s com predormnãnoa de made1ra .. 

1 .6 14- PapeVpapelão 

1.6. 15- Ed1~0 e rmpressao 

1 6.16· Produtos mmera1s nao metai1COS •• 

1.6.17- Artigos de borracha .. 

1.6 18· Produtos de vidro . ..... 

1.6.19- Embalagens de plâst1co. 

1 6.20- Artefatos diversos d~ plàshco .............. .... . 

1 6.21· Olaria 

1.6.22- Captaçao. tratamento e d1stribuiçao de água .. 

1.6.23· Aparelhos e instrumentos para uso módiCO ... 

1.6.24- Bicicletas e triciclos não motorizados. 

1.6.25- MotOOdetas .......... .................................. .. . 

1.6.26- Produção e d1stribuiÇo1o de energia elétrica 

1.6.27· ColdlOes .....•...................•....................••. 

................................. , •• .a:."Q 

... .. . ...............•..... 900 

•...••. 000 

1.!00 

.•. • 12t'!> 

........ ········ ... .. 1.200 
.........•...••.•......... 960 

···-············· 5()(' 

... . 720 

1.500 

.. 710 

1500 

......... 30~ 
. .......•.••....•.. U'O 

.1.2~.J 

... 2 400 

. I 200 

............................... ••·••··· • 1.200 
•••••.••.••••••••••••••••.• 1 2(10 

................ .... 7Z:> 

.............. 7:!0 

no 
8GO 

.12CO 

,,, ......................... 720 

..... 720 

••••• .... ................... ......... ... ...... . .. 720 

. ..•••... ··········· ·•·•···········•·· ······· ..... .. . 600 
···••·•· ..•..............•.............. 500 

......•.••. "''J 

··-···· ... ......... .... .. 480 
... 720 
~8) 

480 
480 

......... 480 

I 
..•.. 460 

........••...........••. .••••••....•. ..•...•........ .. 2400 

. .. ···············••······· ·············· .480 
. ...............•... .•••......•.....•.•..............•.•.......... . 1.200 

............................... .......... 1.800 
.•••• ...................... ........•......... .... 2400 

. ....................................... 480 

1.6.26- Instrumentos musicais ........................... ... . .......... ..................... . ...•.......• .. 480 

. ......... ........... ....................... ·····• •&. 1.6.29- Bnnquedos e jogos recreativos. 

1 6.3()... Esccvas, pincéis e vassouras 

1. 6.31- Não espeoficado ... 

...... ..... .......... ... ..................... . ...•.....•...• 480 

. ..... ....................••... .. ............................... .480 

02· PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

2.1· Produçao de lavouras temporárias .......... . . ................................................................................. 240 

2.2· Produçao de lavouras permanentes .... . 

2.3· Pecuària............... . ........................ . 

2.4· Prcduçao mista (lavoura e pecuãna). 

2.5· Silvicullura/cxproraçao florestal. ...... . 

2.6- Pesca/aq01cultura ............................. .. 

2.7· Não espec1ficado .... . 

03· RECICLAGEM 

3.1· Sucatas metálicas 

3.2· Sucatas não melâl1cas ....... . 

04· COMERCIO 

4 1· COM~RCIO ATACADISTA 

. ....•.•.......... 300 

. ....•.... 300 
.. .................................... :lGO 

. ................ 3d0 

. .. ........... .360 

. ..... ................... ............. 300 

... .............. 400 

. ............ 400 

4 .1.1· Gêneros alimentrdos em geral ....................................... ~ ....................... ....................................... ........ 900 

4 1.2· Bebidas...... . .....•...••..•...•............•.•.........................•..•••...............•..... 900 

4. 1.3- Produtos farmacéullcos, médicos, ortopédicos, 

odontológicos e de perfumaria 

4.1 4- Material de construçao ........ .. 

...................... ...... 600 

. .. ...••.....••... •.. .. 500 

4 1.5-- Artigos do vestuário e complementos. ............. ................ .................................................................. 500 

4.1.6· Mâqurnas e equipamentos .. .. 

4 1,7- Artigos de armannho ........... . 

4 1.8- Peças e acessórios para veículos .............. ......... ......... .. 

4.1.9- Produtos alimenticios para ammais .... 

4.1.1 O- Produtos agropecuários .......... . 

4 1.11· Produlos do fumo 

4 1.12· Calçados .....•.... 

4.1.13- Artigos de esaít6rio e de papelaria. papel, papelão e seus 

artefatos. livros, Jorna1s e outras publicaçOes 

. ......• 1.2QO 

. .......... 400 

. ................ 800 

. ................................... .400 

. .. 48~ 

.720 

400 

········••·•· ·••·······•••· ··· ... .... - •..•. 46J 

4 1 14- Conlbu~liveis ...................................... . ··············· ················· ··············· ·········••·············• .............. 1.!>0~ 

4 1.15-Fomeomento de comida preparada ..................................................... .. . ....... .... ............ .. ........ \)(1 

Não especificados ........................... . 

4.2· COMeRCIO VAREJISTA 

4.2.1· LOja de departamentos .... 

4 2.2· Supermercado. 

4.2.3- Mercad•nholmercantil .. ... ..... . 

4 2.4· Café/bar. ............................................... . 

4.2.5- Merceana 

. .• 1 51'1: 

. ..... 1.500 

. ..••.••. 250 

. .................................................................... 60 

.....•.......•...................................... 60 

i 
I 
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4.2.&- Baiúca/quitanda ..... .. ... . .. ........................... .................. ................ 30' 

• .2.7- Bolequlm .. .......................................... .......................................... .. ................ ............ ................................ 30 

~ .2.8· Sorveteria ............................... . .. ......... ............................... ..... 120 

4.2.9· Lanchonete/pastelaria ............ . .. ................................................................. 90 

4.2.10· Panificadofa/confeitaria ............................................... . . .............................. 280 

4.2.11- Açoogue .......... .. . .............................. 80 

<.2.12- Confecçllo/lccidos ........................ . .. .......................... 180 

4 2. 13· Calçados ..................................... . .. ..................... 180 

4.2. 1 4· Bazar/armarinho ............... . .. ....... 120 

4.2.15· Artigos para presentes .......................................... .................. ....... ..... .. ......... . .. ...... 120 

·• .2.16- Ólica .......... .. ................... 240 

..:..2.17- Jóia/relojoaria ....... .. ....... 300 

...180 .-1.2. 18- Material fotogrâflcotcincmatogrtlfíco. 

'·.2. 19· Tapeçaria .. ---·· ................ ...... ............. ................................ .. ............... 180 

4 2.20· Vidraçaria. 

-1.2.21- MO..,cisJartigos pDra escritório 

.. . 2.22· Livraria/papelaria ... 

4 .2.23- FarmàcWdrOgarialperlum.:nia .. . 

.:! 2.24- tl.1ntcrial módtcolodontológico .. .. 

.: 2.25- Vitamrnosa ................ . 

t, .2.26- Peças c ncesSOrios para bicick!tas. 

.. ....... 240 

............. 300 

.. .. 180 

.. ........ ... ........................ .......................... ....... 300 

.. ................. 360 

.. ....................... .48 

.. ...................................... 120 

4 2 27- Peças e acessOtios p<.ora motocicletas. .. ............................................................................... 200 

J.2.28· Peças c acessórios para veiculas ........ . .. ............................................ 600 

4 2.29-lnstrumentos musicais .. .. ................................................................ ........................................... 180 

4.2.30· Brinquedosnogos .... 

4.2.31- Artigos regionais .. 

4.2 .32· Essênciils ..,egetaislóleos/resinas ... 

4.2.33· Produtos de floricultura 

-1.2 .34· Material p.:~ra agricultura .... 

4 .2.35- Estancías. 

4.2.36- Materio1 para construção ... 

4.2 37- Fctragcnslma teriol elétnco .. .. ............ ... ........ ....... ............... .. . .. 

t. .2.38· Aparelhos eletrodomést•cos .. ... . 

<: .2.39- MóquinaslmotoreSicquipamcntos pesados ... 

·l 2 . .:0- VclculOs leves ........ 

•1.2.41· tl.~otocideta s ................................... . 

.. ..... 180 

.. .. .................................. 60 

.. ..... 2-10 

.................. 100 

..... 300 

.. .......... .. . 360 

.. ... .480 

.... 480 

.. .. 900 

..900 

.. 1.300 

.... 1.200 

~ 2.42- Rc..,enda de combusliveis e lubrificantes (postos de gasolina) ..... ...................................................... 1.200 

4 2.~3· Revenda de gás de cozinha ......... 

•1.2.~5- Churrascaria .............. . 

.!.7..~6- Petxana ... 

~ 2A1· Restaurante .... 

4 2.48· Produtos alirnentlcios para animtlis ... 

4.2 49- ComórCio \';:Jrctista por catá!ogo pelo ccrroio ... 

4 ?.50· Ntlo cspcc1ficado .. 

0~- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

S. l-CAPITAL 

5. 1.1- Seguros 

5.1 2· Bancos 

5.1.3- ca.xas cconõm•c<:~s ... 

5.1.4- Agente hn.:~nce1ro ....... 

5 1.6· Cooperauvas dê credito_ .. ,., .. 

:.J.1.7· Planos de saúde ....................... ......... .. 

52- TRANSPORTE 

5 Z 1· ltlxl (frota nté 02 carros) ............. .. 

:52 2· iáxi (frota de 03 a 06 c.."uros} ... 

52 3· Táxi (frota de 07 a 10 carros) .. 

!1.2.4· MunlcJpal até 20 Onibus 

~. 2.5· Municipal de 21 a 40 OnibLJS ........... . 

5 2.G· t-.~unicipal com mais de ~O On1bl.S 

5.2.7 -lnter mun1cipal até 15 Onibus ... 

5.2.8· lmcr mun1cfpal de 16 até 30 ônibus ..... 

5 .2.9- lnter municip3l com mais de 30 ônibus ... 

5.2 10- lnlcresladu~l at(: 10 Onibus ... .. . 

S.l.1 1·1ntcrcstadualcc 11 a 150nibus 

52 12· Interestadual com mal5 de 15 Onibus. 

5.2. i3· Empresa de n3vegação oté 500 Ton ..... 

52 14· Empresa de navcg3ç.10 de 501 a 200{) Ton ... . 

.:,.2.15- Empresa de navcgaçao com mais de 2COO íon ...... 

!;,.2. 16- Em;>fcsa fcrroviâria ............................... . 

5 2.17. Empresa de aerona•1egação estritamente regiOnal. 

52. t8· Empresa do aerona ... cgação de porte nacional.. 

5 2.19- Transporte rodovitJriode cargas em geral 

5.2.20- Transporto rodovitJrio de mudanças ... 

5.2.21- Transporte rodoviâriode produ1os perigosos 

5.2.22- Empresa do entrega em geral .. ............ . 

............................................ 500 

..................................... 120 

.......................... .. 250 

... 120 

. 120 

......... 180 

....... 240 

...... ..... 120 

.. 1.200 

.. 1.440 

1.4<10 

..... 1.200 

................. 1.200 

............................. ..................... 1.440 

.......... ......... ............. 1.200 

.................... .. ............... 120 

..... 240 

...... 480 

..... ........................................... 600 

....... .... 900 

........ 1.200 

.. .......... 700 

.. .. .. .... 900 

.......... .. ...... 1.200 

........ .... 720 

.......... 1.440 

....... 2.100 

......... 900 

............. 1 600 

.............. 1.800 

.................................................. 600 

.............................................. 900 

1.800 

.......................... ...... 900 

....................................... 600 

....................... 900 

.......... .. ...... 300 

5.3- ESTACIONAMENTO/ARMAZENAGEM 

5.3.1 - Garagem ................................................. 360 

5.3.2- Estacionamento ..................................................................................... ... ........... ···········:·············· ······--480 

5.3.3- Trapiche ............................. .......................... , ...•......................•........ . .. .... .................. .. 900 

5.3.4 - Armazéns/silos ..•.....•.... ..... ...•.................................................•.. ······ f ···--· .................... .................. ....... 720 

5.3.5- Frigorilico .. ......................... .. ............................. . 

' 5.3.6- Estaçao ferroviària ....................................... ....... . 

5.3.7· Estaçao ferroviÁria 

5.3.6- Hangar ............. ............ ..................................................... . 

5.3.9- Acropotto para uso estritamente regionol. 

5.3.10· Aeroporto de uso nacional/internacional. .. .. 

5.3.11· NM especificado ..................... ...... , ...... .. 

5.4- COMUNICAÇÃO 

5.4. 1- Rádio ... 

5.4.2- J()(nal 

5.4.3- Televisao ... 

5 .4.4- Agén cia de propag;md:l/publicidade 

5.~.5-- Não especificado .... 

5.5- SAÚDEIESTETICA PESSOAL 

5.5.1- HospitaVsanat6rio ... 

5.5.2- Atendimento a urgências e emergências ...................... .. 

5.5.3· Ambulatof.o .... 

5.5.4- Serviços vetenntJrios. 

5.5.5· Casa de saüde/recupero~Oírepcuso 

5.5.6· Laboratório de antlliscs clinicas .. ..... . 

5.5.7- Banco de sangue ..... 

5.5.8· Ginástica e ccng(meres .. . 

5.5.9- Banhos/saunas/m:Jssagcns 

5.5.10- consultórios médicos em geraL. .... . 

5.5. 11- Nao cspccifiCildO ............. .. .......... .. 

5.6- LIMPEZA 

5.6. 1- limpeza de imóveis ... 

5.6.2- Raspagens e lustraçâo de ossoolhos ..................... .. 

5-.6.3· Desinfecçaolhigienizaç:io 

5.6.4- lustta~o de bens móveis .... 

5.6.5- Não especificado ...... 

5. 7- DIVERSAO 

.. .......................................... 600 

.. ................. 720 

............ ......................... 720 

.. ............................... 720 

.. .... 600 

.. ........ ....................... 2 .400 

. .... ................. .......... ....... ................ ..... 800 

... ......................................... ................. 900 

...... 600· 

.. .................. .. .. .............. 900 

............. 360 

.. .. ..... ........ 500 

.................... 606 

...... JGO 

.................................... 360 

. ............. ................ 240 

................ 480 

...... ............... 500 

............................ ...... 360 

.......... .... ................ ................. ............... 360 

.. 180 

.. ........ ................. 360 

.. .................................. 150 

. .. 180 

.... .......... .. 180 

-- ·-- ------------180 

.. ...... 180 

. .... 200 

5.7.1 - Cinema .. ..... ........ ........................................................................................ ........... .. ---- ---300 

.............. 180 

.. .... 240 

5.7.2- Teatro/auditório ..................... ....................................... .. 

5.7 .3 · Bi:har/bohche!jogo ;JCtmitido ....... ................................ . 

5.7 .4· Fomednlento de m:)sica ... 

S. 7 .5· FestafbuffeVrecep~o ..... 

5.7 .6- Turisrnotp<~:ssciolcxcurs~o ....... 

5.7.7- Jogos eletrônicos (video game) 

5.7 .8· V ideo-locadora ... 

5.7.9- Não espocificado 

5 8- HOSPED,\GEM 

5.8. 1 ~ Pcns~o/congéneres 

!l.R2- Motel. .. . 

5.8.3· Hotel .... 

5.8A- N3o especificado .... 

5.8 .5- MÁQUINAS E EOUIPAI.'IENTOS 

5.8.6- OfiCina ll'ICCtln~ca ..... 

.. .......... ..... 240 

. .......... 240 

---- -----·- ______ .. 360 

.. .... 180 

.. .. 180 

. ...... .. ..... 240 

.... .... 180 

.. . 360 

......... 600 

.. ... . 240 

...... 60 

5.8.7- Oficina de apare!llOS cfclJõn•COS .................................. . .. ........................... . -- ........................... 60 

5.8.6- Botracha:ia ..................................................................... .. 

5.8.9- lubrifica~o/hm;>cza/revisJo do maquiR<Js ... . • 

5.8.10 -Oficina de b1cideta........ .......... .. . 

5.6.11 - OliO:n<• t1c aparelhos de ar condiCion;,do e cletrodomêst•cos ...... 

5.8. 1 2· \l<.~nutençao ern equ•pamentos Ce mlcrmàuca . 

5.6.1 ~- Oficina n~o espec•hcada ... 

5.9· ENSINO 

5.9. 1- EstJbclecnnento de ens1n0 superior 

5.9.2· Estat>e tecimenlo dt:! ens.no de 2:- grau. 

5.9.3- Estabelecimento de ensino de 1°grmJ. . .... 

5.9.4- Est<.lbelccimento de ens1no da artes pltlslic.:~s ...... 

5.!?.5· Est2bc:cc1nlC:ltO de ensino profissional ................. .. .. . 

5.9.5- E$tabctccimel\tO de ensino mato;nal , r• C-escolar c 1ard1m de lnfânoo ...... 

5.~. 7· Esoola ce ;n formá!1c.a .. 

!:> 9.8- Cn=:ino ; , d o!: t:'.II"ICI:J .. 

5.9.9- í'duc.1çà0 cspcctal .. . 

.. ....... 50 

........ 120 

.. ................................ 40 

.. ................. ...... ......... 120 

................ 240 

...... ................. 200 

... .............. 900 

........... 600 

.. .. 150 

. ........ .... .. ............ ................ 180 

.. .. ....... 450 

.... ... 150 

...150 

. .. ... ..... 240 

.. ............... 300 

5.9. ~O· Lscob de callloçrafi<J .......... .. .. ............................. ............. 120 

5.9. 11- Auto-- cscofa!pilotagcm ............................. .. 

5.9.12- N~:l csp~C!"".cado .... ....................... . 

5.10- CINto FOTO/SOM 

5.10. 1- Estúdio totogrâficcldncmntogrâfico .......................... .. . 

5.10.2- Estúdio Ce grav~çaode video-tapo .......... .................... .. 

5 .10.3- EsiUdio de çr c:waç~o de áudio ....... 

.. .................................. 240 

............... 150 

.............. .... 180 

.. ..... 180 

............... 180 
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~.11· SERVIÇO EM ROUPARIA 

5.11.1- AlfaLalana/modlsta/costure•ro .... 

5.11.2-Tinturanallavanderia ... 

....... -····- ··· · ··- ··- ···- ···· ·······- ·----····· .. ·······-····-···· ... 120 

•••-•·••••••••• •••·• ·•••·••••••• •••••oo••••••••oo••••ooooooooooo•oo•••••oo • .300 

5. 11 .3- Nao especifocado ...... .. ... _ .......................................................... 180 

~. 1 2· REPRESENTAÇÃOIINTERMEDIAÇAOIDISTRIBUIÇAO 

5.12.1· Agenle de PfOI>"'landa lnduslriaL. • .... 

5.12 2- Agente de propaganda Merària/artls:.ca 

5.12.3· Ageooamento/contatos .••• 

5.12 4-lntermedlaçao de cambias 

360 

240 

180 

--- 420 

5. 12.S.Inlermedraç.3o de lllulo9 quil•squer .••.••.. ··- ••••••••• ·-... .. .... _____ ... -·-·--· ..... 3:l0 

~-12.6· Cooetagem ...... .... - ...................... - ................... - ................... - ........................................... 180 

5.12.7- Representaçao .. • ... --· ·-· ........................ .... 240 

~- 12 8- Cobrança em geral .... 180 

5.12.9- Oistnbu.ç.to e venda de bl!hetes de tol:ena ................................................. ........................................ -.180 

~ 12 10- N3o espeofoeado. ... .. • .. _. -· .. --. 240 

~.1J. CONTA81LIDADEIADMINISTRAÇÂ0.1'LANEJAMENTO 

5.13. 1· Organizaç.1o de te.ras:congressosl~mlares ... - 360 

5.13 2· An~llses técnice3 300 

5.13.3- PeriClaiavahat;ao .300 

S. 13.4- Contadoria/audttol'la . . ............... ·-··· ................ - ......................................................................... 300 

5.13 5- Consultorla técnícalftnanaNaladm&nistrat.tva . ....... - -·--·-··---................................................... 300 

5.13 6- Ptanejamentol;assessoria 

5 13.7- Processamento de dados ......................... - •. - ....... . 

5.13.8- Admin•stmçao ........ . 

•. 300 

240 

300 

5.13.9- Fundo mUtuo para aqu•siçao de bens . ----·-·--.. - ·-............ 300 

~.13. 10· SeleçaOIIomecimento/locaç.!o de <nao-<le-obra ........................... ... --.. -· ................. - ......... 300 

5.1311- Escr1t6no comercial 

5.13. 12- Escnt6rio de contabilidade 

~.14· SERVIÇOS DIVERSOS 

5.14 1· Guarda de anWnais 

. 240 

.. 240 

120 

5.14 2- Tr.Jtamento/adestramento de anm1a1S ................. 120 

5.14.3- FlorestarnentO!Ireftorestarnento ............................................................ - .......................... __ ,_.,_ ........... 360 

5.14 4· Paisagrsrnoldecoraçao .......................... __ ................................. ----····- ••••• 

5.14 S. Pmtura ..... ............ .. 

240 

- 240 

5.14 6- Locaçao de bens 1m6ve1S .. 

5.14.7- Locaçao de bens m6ve1s... . ... 

·-.... - .... __ .... _ ... 360 

··--· - ... - ............... - ......................................... 240 

5.14 6-Acond~amento e operaçOes ~lares ••••• __ .............. • .................................................. 300 

5.14.9· FotOCOptas/encademaç.!o/plasbfocaçao. • .............................. .......................... , ....... . .. .. 180 

5.14.10- Utografialfotolog<af>a ..... - ........... - ................. ...................................................... ..... 120 

514 11·Acrolotogramelria ........................ . ...300 

5.14 12· Fune<âria .... .. .............................................................. .................... ............................................ 360 

5.14.13- Taxtdermi.~la ................................ . . ...... ................... ........... _ . __ _ ___ , __ , .. ______ 240 

5.14 14· Cartónolbbel•onato .. . • ..... _ .. .. _ .. ,_ .. __ ,,. ___ .. ___ ...................... 900 

5 14.15- Bolsa de mercadofias .... - ···--.. --·--·· ....... _. _ ........... ·--···-·-·-····- ········-····· .. ·-········ ....... 240 

' 5.14.16- Bolsa de tltulos e valores ..... _ ........... ____ ...................... __ ............................................................. 480 

5.14 17· Solao de beleza ............ _,_ ....... - ................. - ......... ........................ ........................................... 80 

5 14.18-0anceterta e Solte . _____ ........... _ ........................ - ........... _ .............................................. 460 

5 14 1Q. Prestaçao de serviço n3o espeolicado .. 360 

§ 1o • N30 havendo na tabela espeoficaçao preosa da atividade do eslabeledmento. a taxa serâ calculada pela 
descriçao que contiver maiOr idenltdade de caracterlsbcas com a conSiderada 

§ 2o ·EnQuadrando-se o contnbuinle em mais de uma das atividades do estabefeamcnto especificadas na tabela. 
será utiüuda, para efeito de dta.Jio, aqueJa que conduz1r ao maior valor, acrescentando-se o adicional de 10% 
para cada atividade oomplementar 

Art. 131 - A concessao de licença in1clal, para estabeledmenlo será efebvada mediante pagamento da wca 
PMPOfefonal ao n• de meses restante ao térrmno do exercíCIO 

§ to· O nUmero de empregados. pora o efCito de que tr.:uam as a!Jvid3des constantes nos •tens 1 4 e 1.5 do Artigo 
antenor, será atendo medtante a apresentaÇ3o do documento ofioal do recolhuncnto das contnbutç:Oes 
prevktenciârias 

§ 2o • No caso de Jnexlslénaa de empregados, serâ aceita dedaraçao do contnbuinte que a afinne. 

§ 3• • Para os ostpbeleclmont.os do médio e pequeno porte, assim definidos em ato da autoridade 
competente, 1erá devido respectivamente. o va!Of de 75 e 50% do va lor da taxa. 

SoçaoV 

Do HOfário de Funcionamento 

Arl132 ·Os estabeleomentos dos QUais trata este Capitulo. obedecerao o seguinte horário de tunaonamcnlo; 

1- De segunda ;l sem-feira, das 07:30 âs 12.00 e das 14:00 ãs 18.00115 
11-14D!cd~dos07.~.\s t3:oons. 

PaQgrato Único- Os estabeleeime:r.toe: bill"'ldt1os e escntOOos p3fllc:ulares, gozarao de lrvre horáriO de 
funcionamento. devendo, no entanto, manterem suas portas C:ltemas rechadas. 
Act 133- a: ooncec:hda em carater Pt•nnanente. por conveméncia publ1ca. a perlllissao para o tunc::ionaml~to. das 
atividades Infra nomna<bs respetlando o segu!llte horâno: 

I· Os supermercados e armazéns do estivas. funaonilr2o de segunda i\ sábado, nos horttnos das 07::W b 12.fl0hs 
a das 14-tlO ;1s 20iJOhs 

11· As merceanas, paMieadotas e ccnfeotanas. ~ SO!j\md> a s.lbado de 0~:00 âs 12:00 e d3s14:00 As 21:001r 
III·As farmâcias e drogarias, funcionarlk> de segunja hãbadode 07.30 ;ls 12.il0 e das 14:00 ;ls 22001l 

IV· HOSPitars. clinicas. casas de saúde.laboral6rios e ambulatóóos: d<ariamente duranle as 24 0011. 

V- Açougues, QUitandaS e mâqu1nas de açal: díõtria:tnent'! de 06:00 às 20:00h. 

VI· Bancas de revistas, engraxatarias. cabeielre.ros e saiao ..te beleza: de 07:30 as 12:00 e da> 14·00 as 22:0011. 
diariamente, exceto nos dias sanllficadas 

VIl· Hotéis. pens08s e hospedaoas: do>riamenle de 05·00 :.S 24:0011. 

VIII· Restauranles. bares, botequins. cafés. sorvoto>nas, casas funcr3nas. casas de dlversoes e casas da jogos de 
s1nuca e b1/hanto: dlanamente de 06:00 is 23·00h 

IX- Boiles, fuooonarao de segunda é quinta-feira e domi'OQ de2t.OO ás 03:00, às sãxtas·feras e aos ~bados de 
21:00 ;ls 04:0011 do dõa segu.nle. nao podendo ficar portas aberla$ no perlodo diurno. 

X·Danang, de segunda à quinta-fe~ra e dCO'IIngo de 21:00 às 02:00, a:s sextas-feiras e aos. ~bados de 21:00 âs 
03:00h 
XI· Clubes ( reaeabvos, oespottJvos e evttuhli~J. furK;1onaroo. 

:) de segunda â qu.nla·loora. de 21:00 ;1s 04 OOh. do dra seguonte. 

b) as aextas-fe•ras e aos sábados de 21 00 As 04 "!!t't. do d1a segu1nte. 

c) aos domingos de 20:00 as 24·0011. 

XII· As fe•ras-l1vres e mercados. funetonar:lo dlõlriamente cas 05:00 és 13:0Chs 

XIII- As o.~cmas de consertos cJe tarnaras de ar. funcionar~o d1ariamenle durante ãs 24 ·OOf'ls 

XIV- As oficinas de conse.tos em geral, funcionar3o de segunda a sãbado das 07.00 às 12J)0hs e das 14 00 as 
18 0011s 
XV- Vendas de produtos artesana1s, funoonar3o dianamente das 06.00 ás 22;00hs 

§ 1' • ~ farmácias e droganas quando escaladas para o cumpn'Tlento do plantao em dias üte1s, aos dommgos r
feriados, fundonarao diariamente, durante v1nte e quatro horas, sendo extgido de seu propoetAno um ~r.a~ 
.ndicallvO (LÀMPADA VERMELHA) de plan~o 

§ ~ · lU feiras-livres poderao ter seus horànos de funoonamento prorrogado a critério do Execuwo MunCp.)' 
que bnixará lnstruçOes para tal 
Ar! 134· Em carâler excepcional e usando a Segurança Publica. poderao funcoonar além do hc<ano norrnll 
mediante Ucença espedaf, as ab'lldades infraotadas, nos segu1ntes horànos: 
I· Restaurantes lanchonetes. bares, cafés, kltteiras, conleitanas, sorvetenas e bomborucres: 

a) Do segunda á quinta e dommgo, até às 03:00h do dta segu.nte 

b) Â5 sextas-le1ras e aos sábados. üló 04 OOh do d1a seguinte 

Seçaov 

Das ObngaçOes Acessonas 
Att 135 ·O AJvara. tendo ane~ra a gu1a de pagamento da taxa. deverá ser mantJdo ~m local V1slvel. de fáol a CC!~ 
e em bom estado de conservaÇ3o. 

Art 136 Quatque~ alleraçao nas QracwrlstJcas do PJvarâ de Ucef'IÇ3 deverâ ser requerida no prazo de tnnta c a!; 

contados da dat.l em Que ocorrer o evento. 

Atl 137 -Os documentos relativos ao cumprwnento das obngaçOes lltbulãnas deve~o ser manlldos à dJspos,çao 
da fisca:,zaçao tazend~na , 

Ar1 . 138 • OAJvara de licença SO s~ conced1d0 mcd1ante apresefltaçao do comprovante da taxa de Fiscaltz3Çir. 
SaMána. pata os contnbU1ntes qo.~e exerçam as at.Vldades ~das no An 192 

Art 139- Para as at.vidaces de dancetena. onema teatro. arco. parque de d•'lefSOes e conoênm"P~. $0 sprt 
conced•da l1cença. med1anle <'f'I'"&Sentaç:io do documenlu, emll•do por Orgao cx:wnpelente, que certfique e!)tarc."1 
estes denllo das nOfmas de seour ança 
Art. 140- OS documentos relal:vos ao cumprimento das obngaçOes tnbu~nas dever~o ser mantidos a d•sposÇx. 
da F•sca'llaç:to Tnbutaria 

Atl. 1.S 1 -A Transferência cu a venda do estabefeomento ou o ene«ramcnlo da auwdade deverá ser comunh:alleo 
ao Departamento de Arrecadaç:io e Tnbut.açâo-OAT. no ptazo de 1~ dtas contados da data em que OCOtTer 
QualQuer desses eventos 
Att 142 Compete po~at..~·amen!e aos serv•dou.•s da cal~gona funocna! F1scal de Tributos, a tlscatizaçJod3 Taxõi 
de l•ccnça para Estabeteomento. efeL~ada com o pt~dumento da Ficha de Cadastro de Contnbwn!e MuniCip .... , 
flfmada pelo retendo servldOf o pelo contnburnte. au qual sen'l forneCida uma via (k) documento, oom a asS~na!ur:
deambos. 
§ 1o- Os Autos de lnfra~o relo:H.,tos As 1nfraçoes defnidas no art 143, I, constatadas methante aç.3o fiscal, s::.1<l 
precedidos de Termo de Nottf11:açao e n~o podurao ser lavrados antos do déomo-qutnto dra dil oência do re:e:ilO 
termo pe'<) contnbU•nte 
§ 2o. O Termo de Notjfaçao e o Auto de lf'lfraçao. ser ao obrtgatoriarncnte utdtzados pelos servidores rr.fend~ lO 
caput oeste Ar11go ao efetuar o proccd1mento f1scal 

§ 3o. Exduem-se do prazo focado no§ 10 a$ 1nfraçoes constatadas en at1vidade exerctda Que· 

1 cause PfCJUIZO ao meio am!l~nte, c\ pa:sagem ou ao patnmonto cultural. 

tt. cause tran .torno ao ~u~o not"wa• nas áreas de orcutaç.)ode pessoas e veicofos; 

UI - stgnlhQue, por sua Incorreta ou Inadequada exploraç.ao, rtscos de ksao à inCOlUmidade pUblica. 

IV- seja de cara ter eventual ou trans1t6no; 

V- S6J3 compr011ada a par11r de dem.Jn~a tJe funCionamento Irregular. 

§ 4o. o prazo admtbdo no § 1o nao oonfere ao mfrator d•retto ao exercido Irregular da atividade. quando esta nl11 
for passivel de tegallzaçao 

§ 5o. O descumpnmcnto de prazo ad•cional ~Quele referido no § to. por d1sposte;ao de Regu.;amento, su,t"''t., c 
infrator às sançOes da Seç.ao segUJnte 

Seça<JVI 
Da~ Penabdades 

Art. 143 • As 1nfraçOes apuradas methanle açao fiscal fK:am suje1tas as segmntes penalidades: 

I· lnterdu;~o. no caso de estar o estabeleomento functonando em de~acordO com as dispos1çOes legais QUI'" ttt 
forem pertinentes, sem prejuízo das multas cablvetS e do lançamento do ll•buto devido 

ll·multa 

a) pela falta de pagamento da taxa • onquenta por cento do valof" atuahzado do tnbt.lto; 

b) pelo r()Q)lh•mcnto a menor da taxa por dedaraçao tnexata - v•nte pcx cento do valor atualtzado da d•ferença IJc 
lltbuto devido. 

c) pek) fuooon.·unento sem autonzaçao ou Alvará de Ucença ·Cinqüenta por cento do va lor tntegral da taxa relatwo~: 
b a11v1dade exercWa. 

d) pelo nao cumpnmento do dtsposto no art 120. - onco UF1Rs: 

e) pelo nào cumpr~mento dod1sposto no ar1 121 e 122 ·Cinco UFIRs; 

f) pelo nao cumpnmento do Ed1tal de lnterd,çao. 10 UFtRs por d1a. 

Paràgrafo ün1co - Quando o estabeleomento relacionado com a tnfraç.3o estiVer alcançado por Jsençao, as rnu't.JS 
-;erao calculadas como se devido o tributo 

Art. 144 -A hcença poderâ ser cassada. a Qualquer tempo, pela autoridade c::ornpetente. sempre que o exercido d.a 
~Uividade vdar a leg1Slaçao ... ,gente. 

CAPITULO V 

Da Taxa de AuiQrlzaçao de PubhC>d>de 

seçaol 
Da Ob1igaçao Pnnopal 

Att 145- A laJta de Autonz3~ de Publicidade tem como fato gerador o exercloo regular, pelo Poder PUbüco 
Muniopal, de autorllaçao, v•gllánaa e fl.scaltzaçâo. visando a disciplinar a expk)façao de metOS de pubbadadé ao 
:v Livre ou em locats exposlos ao publ1co 

Arl 146- Contnbu111!e da taxa é a pessoa fisica ou Juridica que promover qualquer espéoe de publicidade ao r 
hvre ou em locaLS expostos ao pUblico ou que explorar ou ullltZar. c:on1 OO,etrvos c:omeroalS, a drvuigaçao ~ 
otnUndos de terce,ros 

Art 147. Est~o 1sentos da taxa 

Soçao 11 

DaslsençOes 

I os anunci:>S coloc3dos no 1ntenor de estabeleCimento. mesmo que vislvCis do extenor. 

11- a coaocaçao e a sub$lituiÇ3o. nas fachadas de casas de drvcrSOes. dP. anúncios lndicati\10!. de fUme, ~ w 
:Jiração. de nomes de art:stas e de horc)no, proi.btdo o uso de hnguagem ctH.Ia, 

111 - anúncios com finahdades exduSivomente civtcas ou educaoonais. ou exibidos por ll\$ltuu;:Oes Sl.'m ~ 
IUCJ;tlt\105. ~como anuncaos de propaganda de cortarnes, congres~ D'q)OSiçOes ou festas beneficentes. desde 
que nao velculem marcas de f1nnas ou pcodutos, 

IV· Pêunó1s ou l~bule~s extgtdos pela legrsla~o ptópna e afixados em locatS de obra$ de construçao C1V1l oo 
periodo de sua duraçao. 

V • nniJnt'ios em t.lx~: 

VI. anúndos em veicuk>s de transportE" de passagetros e de carga, bem cano em velcuJos 00 propulsão huma~ 
ou an~mal, quando restritos â irn:hca~o do nome, togobpo, endereço e telefone do propnetmo do vela.do 

VIl· Os anúnetos nos eventos deciarados do mteresse cultural, turístico, dcsporti~o ou social, por ato do Prti>fe<Io 

Seçao 111 
Do Pagamento 

Art. 146 ·A taxa serâ calculada de aa>tdo com a seguint61abetl 

osnontenorde~aJtosde~ .. de~porunldadll..- -- o. 6 

OI<Sdehooloulempeollura·po<unid>de ....... ··-· !<1 

0$ 

sllldlea._delogridouros·po<uOKiad• ....... .. •••• --·--·-__ ----"-- l u 

- ,"";;;;'odlcao;;;õ! ........... ~-;i;;-;i;;;t;;; .. ;;-::-:"-:....:;:..·.::.""'.:..:_::..=::.......:.....:::· =-·-:::::····::·::.··::·..::....:·::··-=·-:__ ______ - -,'-!- ' 
doooma!íttgõõ.por....,_ .. _ _ ··- _ _ - --.-., 

Ju 
10 i 

• por opore!ho _ - lO 

Ot 1 m ate 2 m - por apafelhO ·--- --~---.. ·- I 
de 2nf ate 5 m•- ~_::.QihO ........ ~ .... - .... --.. ·-····- -·-·· --·----- - ---- 30 

1 
! 

I 
I 
I 
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10 

20 

03 

.. ncios por tneiO de pel1culas ânematograficas. por uridade ....................... . ........................... . 
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§ 1•- O pcrlodo ac validade da autorizaçao para exibiçao de publicidade scra: 

1 ·Anual· em rclaç~o aos incisos UI, VI, VIII. IX, e XI, devendo a taxa ser paga até o último dia Util do mês de 
jvnho: 
2 · Mensal - em reraç.ao aos incisos IV, V. VIl, e XVII, até o dia do periodo de rcnovaç:to: 

3 ·Semanal - em relaçao ao inciso xrr. XIII, XIV, XV, XVI e XV !H até o dia anterior do periodo de renovôlçao: 

4 · Diária- em rclaçao aos incisos 1. 11, X, e até o dia anterior ao período de ranovaçao: 

§ 2° ·A publicidade referida no incíso IV do Art. 148, sera exibida no seguinte llortlrio: 

1· De segunda a sãbMo dils 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h; 

2· Domingos c feriados, das 10:00 às 18:00h. 

Art. 149- A taxa dever~ ser paga antes da emissao da autorizaç~o. 

§ 10- Enquanto durar o prD:zo de va~dadc, n3-o será exigida nova taxa se o anUncio to r removido p::u<J outro local 
por imposiçao do autOfidadc competente. 

§ 2o- Nos casos em que a taxa é devida anualmente. o v<~lor inicial exigivet será propotclonal OJO número restante 
de meses que completem o periodo de validade da autorizaçao. 

Art. 150 - N:.o havendo na tabela espedfrcaçao própria para publicidade. a Taxa devera ser pago. pelo valor 
estipulado no inciso que guardar maior identidade de características com a autorizaçao concedida. 

Art. 151 ·A exibiçao do publicidade de qualquer natureza ou finalidade. só será admitida se os anúncios CSIAVerem 
de acordo com o que dispoe o Código de Postura do Municipio de Santana. 

ScçMIV 

Das Infrações e Penalidades 

i"' I. 152. Consideram-se infrações: 

I - exibir publicidade sem a devida autOfiza~o: 

i.'ulta: 100% {cem por cento) sobre o valor da taxa: 

11 • exibir pubhddade: 

1 ·em des<Jcordo com as caracterislicas aprovadas: 

2 • fora dos prazos constélnles da autoriz<~ç.ao; 

3 • em mau estado de conservação: 

Mulla: 2(duas) UFIRs por dia; 

111. nao re tirar o anúncio quando a autoridade o determinar: 

Multa: 10 (de>.) UFIRs por dia: 

IV· O nao cumprimento do disposto no§ 2•. do Artigo 148: 

tAu lla: 10 UFIRs. 

Partlorafo único· A aplicaçao das multas previstas neste artigo n<'!o exime o Infrator do pagamento da Taxa de Uso 
C c Area PUbllc:l pe!a ocupoçao indevida do espaço durante o período da in fraçtlo. 

CAPITULO VI 

Da Taxa de Uso de Ate a PUblica 

Scç~o 1 

Da Obriga~o Principal 

Art. 153- A T3X3 de Uso de Ârea PUbhca tem como fato geradoc' o exercido regular, pelo Poder PUblico Munk:ipal, 
de autcr~z<Jç3o. vigilância c fiscaliz:aç3-o. visando a disciplinar a ocupação de 'lliaS c logr3douros püblicos. para a 
prática de qualquer atividade. 

Art. 15J- Contnbuintc da taxa ê: a pessoo fisica o-..1 juridtca que venha a exercer sua allvidade em ârea de dOminio 
p\Jblico. 

Parágrafo único - A autOfizaçao para uso de área de dominio pUblico é pessoal e intransferível e n~o gera direito 
a:tquirido, podendo ser ~nwl~r1a nu altemda. a qualquer tempo, a ailério da autoridade competente, sempre que 
oeotrer mobvo superveniente que justifique tal ato. 

Art. 155 - é da compct~ncia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbtlno a conccssao de autOC'izaçâo para 
instalaçao e funcionamento ~as atividades de que trata este Capituto. 

Seçào 11 

Das Isenções 

Art. 156- Estao isentos da taxa: 

I -os vendedores am~ul;:mtes de jornais, revist<Js e bilhetes de loteria; 

11 . os que venderem nas fciras·livres, exdusivamcntc, cs prc<lu tos de sua lavoura e os de criaç!lo propria ·aves e 
pequenos Dnir'rlais- desde que exerçam o comércio pessoalmente por umil únka matricula: 

111 ·os de1idontos lislcos: 
IV- os ap;:Helhos, mâquinas, C!!uipamentos c I<J.pumes deshnados à e-ccuç.1o ou prolcç.M de obr.ls sublcnOnc::as; 

'l . as marqulsos, toldos e bambinci<J~; 

Parti grafo único . O reconhecimento da lscnçtlo p1evista neste artiço cons13rtl obrigatoriamente da autoriz::Jç.1o 
P3f~ O CKefCICio da atividade. 
VI ·os eventos dcelar:Jdos do Interesse cultural, turístico, despor1i \'O ou soci:JI. por ato do Preleito. 

Scç.lolll 
Do Pagamento 

Ali. 157 - A tax;. serj c::~lculada de acordo com a seguinte ta~la: 

des nao IOQ!iz.ad.u: 
deres ambu:antes do metais n·~.es. }Oias c pedras precios3s. artiQos e confecções de lu-... o e ~rfumcs ostr<Jngciros • 
ai....................................................................... ................ . ............................................. .. 

c.~cs ~antes de gt":neros alimcntlcios; artifices e PfO!i:"S10.l<ol.:o :.mbutantes, alnda que vendam pcodutos de s.ua 
bricaç3o, de Indústria oxdusivamente cascir.l: 
so Ce velcuto • taxa :Jnu:JI ............ .. 
so de veiculo Mo motorizado • bx:J :Jnual ........... . 

o rfc veiculo mo:o:ízado ou lr:Jiler, com rorllo determinado • taxa ancat .. 
dorts ambulantes no exercido de ati .. id.xSes provisórias em ~sou eventos espccia:s- taxa diáráa .... 

~~~. arndadoccs funiJelros e efTV-Ihadofes: taxa anual... . 

dfl:-;~ati:ad:~': 

5 de jornais e revistas. em p:Jsseios • bxa anual ..... 

as. ern Opacas ou eventos espCi;i:Jis p::~ra venda de: 

~. chopp o rclfig9ranto· tax;;a diãria por m2 .... 
c:; a!imcl!cios e ptoduto3 rc!:llivos ao evento taxa ditlri;J por m2 ... 

donamonto do velcoi\JS em ~poç<1S ou nventos espcdc:~s. para venda de gê1leros atimenticios ou cutlgos relativos ao 

oto-rrzados - tól.x 3 dl~ria 

t.'"do-:o ou trallors - I3X3 d iMl.:J 

r .i~ de os\acionl)~O do vcleut~s em local permitido· bxa :rimeslti'l POI" m' 

-~'lf(l$.: 

do do pescado. em b3rracas ttaxa 3nuat ........ 

• mensal ............ ............................. ............................. . 

~s qUO vendam, ~'t"C.'usiviJmcnté. ~ocros iJiimentloos • PÇl' local c pot m• taxa mensal 

0$ . por m• taxa strn3nal ..... ................................... . 

es em veiculas taxa semanal .. 

a:;, módulos o iJS semelhados pa1a: 

serviços b::mcari()j: taxa anual ... 
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de passagens e pcesL1ç3o de lnform.lç:Oes turislicas ................................................. . 
10 

zaç3o d& 3.rea pUbllca para realizaÇ-ao de qut~lquet evento, e•cetuados os Pfomovldos por as.sodaçOes ...1e rnoradoces. 
I s politicos e sindicatos e suas lederaç:Oes e contcdcrações, SM'I prejulzo das taxas ptevistas nos itens anteriores. pot 
· potmetroquadrado-pordi.a ...................................................................................... . 

k) ambulante 

tividades nao localiz3das 

fotógrafos. amotadores, funileiros e empilhadores: taxa anuJI ............. .. ............. . 

atividades nao localizadas com ponto fixo ou de cst<'ldonamcnto dctcnninado: 

carrocinhas ou triciclos: taxa anual 

módulos e veiculas não motorizados: taxa nnual 

mercadores ambulantes nao especificados: taxa anu<ll ................... ............ . 

l;:~bulei ros com dimensões mãximas de, m x 1,10 m (um melro per um metro e dez centimetros}: taxa anual 

Art. 158 - O pagilmento da taxil ser:J efetuado: 

I - quando da autorizaçao para o exercido da ativrdadc parmtmantl ou provis&ia; 

11 ·até o Ultimo d ia útil do mês de junho, nos casos de renovaçao anual; 

0.5 

UFIR 

111 · até o último dia útil de C<Jda trimestre civil, pelos fcir<lntes, sem prcju~zo do disposto no inciso I deste at1lgo; 

Parágrafo único- Nos casos em que a t<lxa ó devida anu31menle, o valor exigido serâ proporcional ao nUmero de 
:11escs que falia r para completar o prazo de pagamento. contado'no inicio da ativtdade. · 

Se<;lloiV 

Das ObrigaçOcs Accssótias 

Art. t 59 • A autorizaçao para uso de àrca pUblica ou sua renovação só será concedida se os interessados 
apresentarem comprovante de pagamento ou ~e lsençao do imposto relativo à atividade que exercerem. sem 
prejuizo de outras exigências regulamentares. 

Art. 160 - A guia de pagamento da taxa, acompanhada do documento de autorizilçao, quando obrigatório, deverã 
ser mantida em poder do contribuinte, no IOCóll em que exerça a sua atividade. 

SeçlloV 

D<ls Penal:dades 

Art. 161 ·O dcscumprimcn:o de qualquer obrigação. principal ou acessória. prevista neste Capitulo, sujeilarà o 
infrator às seguintes penalidades: 

I ·apreensão de bens e mercadorias ou interdi~o do local. no caso de exercido de atividade sem autorização ou 
em desacordo com os termos da autorizaç:to concedida. sem prejuízo das multas cabiv~s; 

11 - multa de: 

1 • 100% (cem por CMto) sobre o valor alualizado da respectiva taxa, nos casos de exercido de atividade sem 
autorização; 

2 ·50% (cinqüen ta por cen to) sobre o valor atualizado d<Jiaxa, nos casos de exercíc10 de atividade em desacordo 
com os termos da autoriz:aç~o: 

3 - 0,5 (cirlco dócimos) da UFIR. por Inobservância do d1sposto no artigo anterior. 

111 · cancelamento da autorizaçâo, a qualquer tempo, pela ::wtoridadc competente, sempre que ocorrer 
transgressão da legislação vtgcntc. 

4 • 3 (três) UFIRs por dia por colocnr mesas e cadeiras em àrcas pUbr.cas sem a devidn autorizaçao - por mesa 
com a tê qucwo cadeir<;s: 

5 · 1,5 (uma e meia) UFIR~ por cia por colocar mesas e cadeiras em ~rcas pUblicas em quantidade maior que a 
autorizada - por mesa com até quatro C3de1ras. 

CAPÍTULO VIl 

Da Taxa de Obras em Átcas Pan1a.1lares 

Scçllo l 

Da Obrrga~o Principal 

fvt 162 - A Taxa de Obras em Arcas Pawculores tem como fato gc;ado: o cxerciOO regular, pelo Poder Pü!>ltco 
Munid;>al, de autorização. viSil3-ncia e fiscallzilçao da cxccuç:lo de obras e da urbaniza~o de áreas particulares e 
demais atividades constantes da tabela do art. 145. 

Art. 163 · Contnbuinte da taxa ó o proprietário. o titular do dominio útil ou o possuidor, a qualquer titulo, do imóvel 
em que se executem as obras ou se prabqucrn DS ahvrdades refendas no artigo <Interior. 

Parágrafo Unicc. Respondem solidari<Jmenle com o proprictàrio, quanto a.o pagamento da taxa c à observanciê 
das posturas munictpais. as pessoas flsicas ou jurldicas responstlveis pelos proictos ou per sua execuç:ao. 

Art. 164 - Estao isentos da taxa: 

Scçlloll 

Dos lsençoes 

t - a construção. reconstrução, acrCscimo, modifrcayao, reforma ou conserto de: 

1 - edificação de tipo popular, destinada a pessoas de baixa renda. com áreil 'mâxima de construçao de 100 m 
(cem metros qu.Jdrados). quando rcqucrid3 pelo próprio. para sua moradia; 

7. ·viveiro. tclheiro, galinheiro. caramanehao. estufa, caixil d'água e tanque; 

3 · chaminé. forno. mastro. torre p<tm fim industrial, marquise ou v1trina; 

4 • cais. pont~. viadu to. ponti tht)o, cse<1darla, muralha de sustcntaçao. muro. gradil. cerca e passeio em 
logradouros; 

5 · ~nalização. tluto c galeria; 

G. sedes de partidos polit1Cos: 

7- templos: 

11 ·a reno·.raçào ou conscno c!e revestimento de f<lchada: 

!11 ·as pinturas internas ou externas c demais obrt~s de conscrvaçao: 

IV - a co~OQ.Çao ou subsl:lui~ de: 

1 ·portas de reuo ondulndo, de grade ou ée 1'1'13delr3, sem 3tter3Ç3o d3 l~ch~a ou v!lo; 

2 · aparelhos des~dos à sarvaç.Jo em c;o,sos de 30dente: 

3 • aparelhos tumlvoros: 

4 • aparethos de rehig~~: 

V • a armaçao de coretos: 

VI • assentamento de lnst313ç0es mcQnic3s até 5IO:'ICO) HP: 

VIl - as sondagens de terrenos: 

VIII • o corte ou é"em.Jbada ~e· 

1 - vegela;.Xl (mata. capoeira e assemelhados). quando ncco~sâno ao pccpa:o do terreno destinado à exploraç..1o 
agrlcofa: ' 

2 • â"'ore:. em local quo dO'Iõl sor oeup.'ldo POt constr~ ou vlo:-; do eomvn•c.., ç.;\o c;u.:ando " $v.-a ,e~o !OI" 
imprescindivct ~ exccuçao dC ObfJS ltt hCCI\Cl.'l<13S ou oftrccerem perioo a pessoa~ ou bens e desdg Que 
pe!1ençam à arboriz.r..,Jo pública: 

IX· as obras em imóveis reconhecidos em tcí como de Interesse hislórioo, cullural ou eco:ógico desde que 
respe::em integralrnente ;:as earaeterlstleas 3ttrJiloton~s originais das' lachadas; 

X- a Uni~ <J. os =:stados, o Ois trilo Federal e os Munlclplos; 
XI· as obras em pr6di::>s de embaixad<J.s; 

XII ·as autarquia~;. para as obras que reahza1em em prêdios dostln.xtos Os su<J.s fin;J.IidJdcs espccif1cas. exduldas 
as dcstin;J.tl as à ICvcnd;r ou loeaçâo e as utib:::ad3s para ftns estrMhos aos peculiares dcss<J.s pcsso<J.s juddieas: 

XIIII · as ohfas que inde,'cndam de licença ou comunlcaç~o para serem cxcetrtndas. 

Seç~o tll 

Arl. 1G5 · A l.'!J"a se1 .~ calcui:Jda de acoroo com a seouln.) IJ!!·~ ·;, 

CSP CC!riCAÇÂO 
UFIR 

o d~ areia, s aib:o. te-rra e turf3 - por més ...... .... 

c árvoms t.·m tc.nr.r:05 part.cut:m!s • pOt unidade .. .. .............. ...... .. 

ou derrubad:J em ccnjunlo de vcgetaçâo, em f(!rrenos p:uticvfa~es · por m, 

e de divt:tsOe~ e ~.,erE>s . peta arma~.... . ................................. . 
nte de pedreir.-.s • ror mês 

hoou a fogo ... .. 

s espeôai:s ... . 

tamento de lrao;tlla~ m~cànica • J):f HP .... 

Af.1ENTOS: 

rea <J.Ié 20.000m2. exduldas as vias logradouros públiCOS· POf m2 ......... .. 

rea superior a 20.000m2. cxduidas <J.S \fias e logradouros pUblic.os·por m2· 

I CAÇOES- OBRAS DIVERSAS; 

1 
UÇ30 em alvenaria do até 2 (doi:;) p::~vimen!o$r'm2 ................................. .. 

1 u~o em <J.lvenaria com mais de 2 (dois) pavimentos/m2 .......... _, 

20 

05 

10 

<O 

20 

90 

115 

0,5 

0.45 

0.55 

0,55 

0.32 
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'uç.30 em madelralm2 .. 0.31 ] I· Perpetuidade por sepullura ........................ ................................................................................................ 14.61 

çiO Mi•ta (alvenaoa • madewaYm2 --
alm2 

içac>'m2. 
.,~-.,. E<>rocaçOo 
RIA 

s, Obfts e lotes. pcw s; . :· .u.o Jrbano 

s, obras e ~es. por perlmetto rural 
VAÇ).O OE PROJETOS 

Om2 
de 130m2, por m2 de ilea consi'uida _ 

o de fotes de terra urbanos 

mar~ç30 ou ahntmmento IOpOgrãfico e sub<hVJS3o de foles de terra em étea nao Ur'banlzada por metto 

ema1Qç3o ou alinhamento topográr.co e subdP••.sJO de lotes de terra em àrea urbanlz.ada por metro 

0.39 
0.28 
0.16 
0.83 

12.67 
25.39 

55.05 

0.55 

25.39 

0,45 

0.61 

s lnstllaçOes mecânte3s refendas no I"IOSO VI sao ~ts. monta-cwgas, escadas rolantes, planos lnclnados, opttatrizes e 
nkn aaonados por motofes elélrie:os. 

total dl taxa prevista no inciso VI sera apurado somando-se o montante obUdo em c:ada daSM de HP. at6 o Imite tota' de força da 

i 
o caso de doas ou meu e<Mcaçoes no mesmo lo ... a taxa refenda no inciso VIII, "" caacutada para cada ldttieaça ...... 

A tax1 deverA ser paga antes do lnldo da obra ou at.~~ade 
Seçao IV 

0Js Penal•dades 
-A exec:uçao de obras OY a J)fãt•ta de at.vtdades c;onstantes do art. 145. sem o pagameniO ckt taxa, su,eltarã o Infrator a mutta de 

cem por cento). sobre o valOr atualizado do tnbuto devido. s.em pt"ejulzo das dema~s unçOes previstas na legt.slaçlo de 
ntode obtas 

CAPiTUlO Vtll 

Da Taxa de Expediente 

seçao 1 
Da Obrigaçao Prinopat 

Alt 168- A Taxa de Exped.cnte, tem como falO Qefador a ubltZaç30 dot a&MÇOS lndcados .,. ~la a 5eQU•t 
prestados por qoaJquef autcwKS3cle ou servidor ln,lniOpal competente 

>ERVI<,;US 

- -
Protocolo ele <Socument")S -- , •• --··-··· . ---·-·-·-·· ... 
tftStaOO OU dedaraçao ... 
a•r.a de lançameniO ou reg.stto -- ··--·- -.. .. -- .... --·--
xpediiÇ.Io de segunca \'la de doctmentos .. ~· - .. ........ -- -

- -- - -- ----···---
nc:tusao de I"'If11e no eadas&to _ - - ... 

i"'-TORIZAÇAOPARA .......... ·-········· 

slalaçao ou reLrada de Laxlmetro de veiculO ........... . 

••1 
4,21 

O,J4 

8,46 

••• 
O,J> 

6.33 

6.3< 

Çc)<>-deNo<aFOS<OideSeMço ... • . ...... . .... -·· - --· .. ·---·---- 10.~ 
RANSFERENCIA 

hlpa de veiCUlo de aluguel, PDf urndade ....... . - ..... __ ,. ....... . 

roprledade de taxirnetro, 1)01' u~e·-· ........... , ... ~ ... , ....................................... _, .. 

omenoc:odasl<odoiPTu. ... _ _ 

w~.~troo..~Reg.sltolrnol)lk3rio .. ---·-·····--·--·-- .. -···4-·--· 
XPEOIÇAO OE HABITE·SE OE IMOVEL. POR CATEGORIA; 

opulor........... ............ ............. ......... . .... .. 
é<lla - .. . .... .. _ ............ ..... . 

.... .. .. -- -
XO • ·- -·-- -

M 1~. çonlnbuJOte da ~~ t o peliCion.lno ou qi.M!'m lNet lrl~esse aveiO no ato d.a auk:lndade ou serwdOf 

"""""'"' 
Art. 170 • Est:)o isentos da lalC3 
1. a~. os Estados. o Ocslt•lO Federal, os MuniQp!OS, as éilffiUqu•as e ot p31bdos poiilleos; 

li. o k:wnec:::mento de ceôtcUo 
1 • de matrlo.U em hOsPitais Cltspensãnos e ambulatonos do Ml.INdpiO, 

3 • de pnmHa Via de conlratos ou lermos lavr~ em h'ITOS do MUNCIPIQ; 

4 • a servidores munlopa•s. Quando relabva à sua vtcliJ luneion31, 

5 - AD lnsbtulo do PreVIdência do Munk:lp.o de Sant:tna 

111. alavratufa de~ de ~çaoem ;>rocessoe ~tra:tivos ou • ..,Of do MurW;tpeo 

Seçao 111 
Oo Pagamento 

M 171 -O pag3menlo da taxa ôe11~ ser efetua<So antes da p.-estaç3o de qu.alquef dos setVlÇ08 espeoficados na 
ta~doarl148 

Arl. 172-Aos respon.s:tve•s pelos 6rg3os munldpals que têm o ~ncargo de reahzar os atos tnbutados pefa Taxa de 
Exped.ente Incumbe a verif\caçao do respectivo p1Q3mento, na pane que lhH for allnente 

•... 
6.33 

>.25 
14.80 

s ...... 
10.59 

1u.59 

17.53 

52.86 

63.47 

Art. 173- Do documento a:>nsubstano~dor do ato da ~utor»dade ou sefVldor muniapal constatã o nUmero do 
DoOJmento de Arrecadaçao Mumapal. referente â taxa respectJva 

Seçao IV 

Das Penal•dades 

Art. 154 ·A ulillzaçao dos serviços enumerados na tabela oonsbnte do art. 148, sem o respectivo pagamento da 
taxa. sutettarà o infra!Of' ou servidor responsávet â multa de 100% (cem pcw cento} sobfe o valor da taxa: o. ao 
servidor responsAvel, as penaltdades prevastas na Lei 0053191-PMS. 

Art. 175 ·O nao cumprmento do d~SPCSlo _no art. 152 do presente Ci:JpituJo su1e1tarâ o respon.s:.vet A multa ~QUal à 
taxa ou à parte desta que de•xou de ser exigida, pelo seu valor atuahzado. 

CAPiTULO IX 

Da Taxa de Fiscalizaçao de Cemit~nos 
seçao 1 

Da Obogaç:!o Pnncipal 

Art. 176 -A Taxa de FISCalizaçao de Cemltofios, tem como falo gerador. o exerciQO 1egu1at, pelo Poder PUblico 
MI.Wlicipal. do ronlrole <kls W1$falaQOes e abvidades dos cemllérios púbticos municipaiS. bem como das 
pernllssiol"lárias de eemitór1os paruarlares locahzados no Mumclpto de Santana 

Art. 177 - Contribuintes da taxa s.:Jo lodos os que tiverem Interesse direto nos servtços dos cemdérios pUbflcos 
munlapals, e as pennisslonârias do cemitérios parbculares. 

Art. 178 • Estao IS8fltos da taxa 

seçao 11 

Das Isenções 

I - Silo Isentos das taxas refe11das nos incisoS I. 11, 111. IV, V e VI do Artigo 180. as pessoas carentOIS. aSSim 
definidas em ato do Poder PUblico 

P~râgrafo Único· Nao sera deVida a ta1a referente aos serviços constantes nos Incisos IV o v do Artigo 160, para 
a ~numaçao de llldrvlduos lndiQ<mles. iiSSII11 defllliOos por alo de outofidade rompetante. 

Seçao 1ft 

Do Pagamenlo 

Art 179- A taxa referentes a cemiténos. partio.Jiares serâ devida nas segu~ntes hipót~s. de accn:so com a tabekl 
abaixo· 

~=0:~~~~-~~· ... ~·d~~~ os ~~- ín.dlgentes ou ·d·~--~~-~~~:.~~-~: .. ~~i-~ .. ~efin~~~m atos do Poder 

11 .; sobre o vaJor do contrato lnslltutndo dire1tos sobre sepulturas, ossut.nos e nichos ...... (por cento) 
Parágrafo únrc:o- O pagamento da taxa referentes a este Artigo. dever$ ser eretuado at6 o quinto dia óbl do mê.s 
seguinte ao da oc::onénda de qualquer das hlp61eses previStas nos Incisos 1 ell 

Art 180 • As taxas referentes aos cefTlltéri~ püblicos municipais, serao devidas de acordo com a segutnte tabela: 

DISCRIMINAÇÃO UFIRs 

fi. PERMISSÃO PARA CONSTRUÇÃO 

1· JaSigo 

2· Jard•neira .. 

3· Mausoléu 

4.21 

6.55 

.33.81 

• · Capela . 
III·EXUMAÇÃO 

• ...... ·••·•··•·•······ ...... ................ .. ............... .. .. 52,87 

1 Infantil, após três anos ..... 5.27 

2- Adulto. após canco anos .. -··- .•....•.• ----····-·-··- ·10.59 
IV· INUMAÇÃO EM SEPULTURAS RASAS 

1- Adulto, PQf c•nco anos 
2- Infantil, por três ~nos .. 

V- INUMAÇÃO EM JAZIGO, JARDINEIRA E MAUSOLIÕU: 

6.33 

.. .. 3.14 

1· Adulto. por onco anos 
2· lnfanbl, por três anos. 

............................ _ .... .......... ···· · - .......... ···-· ·······-··-··-····12.67 

. ....•....•••••••. -······-· ......... ••·••••••· ......... ..... ---······ 6 33 
VI· PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

1· Sepultura rasa (adulto). por dnco anos .6.33 

2· Sepultura rasa (infantil), por três anos ............................. . 3,14 

3· Jazrgo. jardrneira e m<tusdéu (tnfanH), por três anos..... ........ .. .................... - ......... ~ ........................... 6.33 

4 Jazigo,Jatdneiraemausoféu(adUito). poronc:oanos ........ • •••• ····- ..... __ ...... --·····- .10.65 

§ t• • O pagamento da talta referente aos tnosos 11, 111, IV e V, de-.~ ser paQa antes do 1niao da obra ou 
atlvKfado 

§ 2' ·As ta ~tas constantes nos Incisos I e IV deverao ser pagas antes da emiss~o do documento de autorizllçâo. 

secao IV 

Das Pena!.dades 

Ar1 181- A f3'ta de pagamento das laxas, no todo ou em parte, na forma ou no prazo fixado no Parâgrafo ÚniCO do 
Ar1 179, quando apurada através de procedunento administrau ... o, SUJC•larâ o •nfrator a. multa de S004 (cmquenta por 
cento) sobre o valor ex.glvel, sem preJuízo da correçao monetána e dos acrésdmos mofatOnos. 

Parttgrafo único- A multa preVIsta neste artlgo serâ calculada sobre o valor atualtZado da taxa 

Att. 182 -A falta de pagamento das taxas constantes no Ast 160. SUJ81tarâ o infrator • multa de 100% sobre o valor 
d3 taxa. e o respons3vel pela autortzaçao, âs penahdades pre••stas na Le• n" 0053191~PMS 

CAPITULO X 

Da Tal(a de IJcença para Abate de AnillléJ,s 

Secao I 
Da Obrigaçao Print~pal 

A.r1: 183- A Taxa de ltcença ao Abate de An1ma•s. tem como fato gerador. o exereiao regular pelo Poder Pub11co 
'·~urveipat de au-tonzaçao. vtg lânoa e fiSCJuzaçao, v•sando diSCpCinar o abate de an~maiS realizado no M.Jrut.ip<O • 
Att 184· Contnbu'nte <Ja taxa. é a pessoa ftsiea ou turtd•ca. c:ue real•ze o abate de anll"''\aiS dentro do MuruciDtO de 
Sant303 

Seçao 11 

Das Isenções 

An. 185- Estao •sentas da taxa refelida neste capitulo, os abates de animais efetua~os para f.ns bef'leficentes. fp.to 
por entidades sem fins luaawos. 

Seçao 111 

Do Pagamento 
Art 166- A taxa será calculada de acordo com a scgu1nte tabela: 

ESPECIFICAÇÃO UFIRs POR CABEÇA 
1- ao~ mo ou Bubalino 02 

2· Ovino ou capuno 01 
3- Suino 
4- Equino 

5- Aves por foles de 10 cabeças 
6- Outros 

01 

02 
01 

06 

Att 187- A UCença ao Abate de Animais. sO ser:. concedtda com o pagamento da respectiva taxa, salvo nos casos 
de isenç:k> pre>~~sl.l em Lei, a quai n30 ettde a otx.gaçao de requerê-lo 

Parágrafo ÚniO> A taxa deverá ser paga antes de reaftZado o abate 

Seç:!o IV 

Das Penalidades 
Art. 188- As tnfraçOes apuradas. ficam SUJeitas âs segullltes penal~s 

J. Abater aruma•s sem autofizaçao- multa: 100% do valor da taxa: 

11- Abõ:lter número de cabeças superior ao autOfJZ3do- multa 02 UFIRs por cabeça: 

111· Efetuar o abate de an•ma•s fora dos padr~s de higiene e saúde- multa: 05 UFIRs por cabeça, e i)preensao do 
produto. 

seçao v 
Das Ob<igaçOes AcesSOoas 

Ar1 189-- O doc:lmento consubstandador da autonzaçao, tendo em anexo a guia de págamento da taxa, devera 
ser I"T\3nhdo à dtsposiç:lo da autondade C001petente 

Art. 190· Compete à Secretaria Munie~pat de Saúde e Meio Amb•ente. a fiscalizaçao do Abale de antmals realizado 
no Município 

Art . 191- Compete ao Departamento de Atrecadaç3o e Trlbutaçao. DAT, o reOOh•mento da taJCa refenda neste 
Capitulo. 

CAPITULO XI 

Da Taxa de Fascalizaçao Sanctátia 
seçao 

Da Obrigaçao Pnnclpa, 

Art. 192- A TaKa de Ascahz.açao Sanitâna, tem COfT'IO fato gerador. o exercício reoo- _ .•. ,\30ente. pelo Poder 
Púbhco da f1SC31izaç3o dos estabelecimentos que exerçam atMdades de maruputaçao de a6imenlos, ou que 
possam compromete< a saúdo <kl popubçao. 

Pou'âgrafo Único· Sem pre,uizo da fiscalizaç.3o permanente. o MuOOp.o rearaara. OOOgalOriamente. VIStoria an~ 
nos eslabeleomcntos. v~ndo a venficar sua adequaçao às n.ll'TT\3s estabek!cidas pelo Poder Público. bem CCJm:) 

as cond•çOes de higiene e outras condiÇOes neeessanas ao adequadO fundonamento. 

Art. 193 • Contribuinte da taxa, é a pessoa Osica ou jucid~ea. seja profissional, comercial, ind~stlial, produtora, 
sociedade ou assodaç3o civtl ou lnslituiçao prestadora de seMço, que se estabeleça no Municiplo, medWlle 
l•cença do Poder Püb&co, que exerçam as abvidade!. meooonadas no artigo anterior. 

M 194 - Nilo sao a>nlllbu.wltes da taxa. a Unl!lo. os Estados. o Oostnlo Fecfe<al. os Munoclpios. as aularq«<as. os 
partidos polll>cos. os templos de quakpe< culto o as míssoos d'I)IOm.llxas. 

Seçaoll 

Das lsençOes 
Art. 195- Estao iSentos da taxa. 
I· As lnsbltJiçOes de ectucaçao. assis1êncla social, sem fins lucrabvos e sem dlstnbulçao do qua.fquef paTCOia do 
resultados ou palnmO<uo; 

11~ Os defiCientes Rsicoe. que exerçam atiVidade em escala tnfima; 
111· Os vendedores ambulantes de pipoca, verdura. doces, salgados, frutas e congêneres. 

Parágrafo Ún10> Os 1sentos da taKa, nao estao desobrigados do cumprimento das obrlgaçOes acessórias. 

Seçaollt 
Do AIYara de Fun0onamento 

Art. 196- A<>Os venfcaçao 1n toco• de eslar o estabele<:irnonlo dentro das aJOd;çiles referidas no Parag.ato Un:e>.. 
do All 192, scrã errvlKk> Atvarã de Funaonamento, que só ser<\ conc::eõdo com o pagamento da respectiva ta:(l!, 

salvo n~s casos de lsenç:lo prev\sta em lei, a qual nao eltdc a obt1gaçao de requerê-lo; e s6 terá val1dade atnc o 
ultimo d1a de cada exerdclo, satvo nos casos de atividades trans1t6rias ou eventuais. 
§ 1'- Atendidas as prescriçOos legais per1Jnentes A respectiva abvidade. é obtigalóna a concessao oo Al-.ra •• 
Funcionamento peta autoridade competente 

§ ~ - O Atvar.\ serâ $UbSlltuldo, sempre que oeon« qualquer aaeraçao de suas carader1sbcas 

§ JO ·Sempre que o oconer a hipótese mendonada no Parâgrafo antetiot. sem cobrada a Taxa de Exped•ente que 
lhe for cablvel 

~: ~;!~ Para os efeftos deste Capitulo. considera-se como estabe!OOmento o disposto nos parc'lgrafos 1° e~ do 
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Seçao IV 

Do Pagamento 

l..rt. 198· A concossao de Alvarâ de Funcionamento, só scrâ efetivada mediante o pagamento da respectiva taxa, 
salvo nos casos de isençao prevista neste Código Tributário e em lei ~occifiCa. 

§ 1° ·A taxa será devtda anualmente, a partir do 1° dia do exe.rcido. 

§~·A taxa será cak::lAada sobre 30% da Taxa de Licença Para Eslãbelecimento, de acordo com a atividade. 

Seçaov 

Das ObrigaçOes Acessórias 

Art. 199· O Alvará de Funcionamento, tendo anexa a guia de pagamento, dcvcrã ser mantido em local de fâcü 
.;ce~o e em bom estado de conservaçao. 

Ao. 200. Qualquer alteraçao nas caracterislicas do Alvar~ de Licença, deverá ser reQuerid3 no prazo de 30 (trinta) 
dtas contados da data em que ocorrer o evento. 

Art. 201· A transferência ou a venda do estabelecimento ou o encerramento d atividade deverá ser comunicado:. 
rcpõlrti~o competente. no prazo de 15 (quinze dias) contados de qualquer desses eventos. 

Art. 202 • Compete privativamente aos servidores da categoria funcional Agente de Flscaliz.aç.1o S:mitâria, a 
fiscatizaçao da taxa referida neste Capitulo. efetivada com o preenchimento do Termo de Vistoria, firmado por este 
::>ervidor e pelo con tribuinte. ao qual será fornecida uma via do documento, com a assinatura de ambos. 

§ 1° - Os Autos de Infração relativos ãs infrações definidas no Arl 203. constatadas mcdlt~n!c ação fiscal, ser.1o 
precedidos de Termo de Notifica~o. e n~o poderao ser lavrados antes do décimo quinto dia da ciêncin do referido 
termo pelo contrlbuinle. 

~ 2° ·O Termo de Notift~ç3o e o Auto de lnfraçao, serao obrigatoriamente utilizados pekls servidores referido:. no 
Caput desta Artigo, ao afctuar o procedimento fiscal. 

§ 3°- EKcluem-se do prazo fixado no§ 1°, as infrações constantes nos incisos I a V do§ 3° do Art. 127. 

§.:o- Para efeilos do parágrafo anterior, admitem-se os dispositivos dos§§ 4° e 5° do Art. 127. 

Sc~oVI 

Das Penalid~des 

Art. 203- Aphcam-se á Taxa de Fiscalizaçao Sanitária, os dispositivos do Capitulo relativo ti Taxa de Licença de 
L;ccnça para Estabelecimento. concementes às penalidades. 

TiTULO VIl 

Contribuição de Melhoria 

CAPÍTULO ÚNICO 

Seçclol 

Do Fato Gerador c da Incidência 

Art. 204 - A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a reali.zaçao de obras pUblicas que acarretem 
!icneficics diretos ou indiretos a bens imóveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Contribuiç:!o de Melhoria, arrecadada dos propriettlrios de Imóveis beneficiados por 
obras pUblicas. terâ como limtte tot~l a despesa realizada e como l;mite individual o acréscímo de valor que da obra 
resultar p~ra e<ida imóvel beneficiado. 

Art 205; A Contribui~o de Melhoria respeitará os seguintes requisitos rninifnos: 

I · pubtlcaçao prOvia dos seguintes elementos: 

íl) memorial dcsC11tlvo do projeto; 

h) orç~mento do custo da obra; 

c) detcrmlnilç~o da parcela do custo da obra a ser financiada pela Contribuiçjo; 

d) delimitaçao da zcno beneficiada; 

c) determinaç3o do fator de abso:-çao do benelido da valorizaçao pua toda o zona ou para cada uma das areas 
eifereflciadas. nelas contidas: 

11 - fixaç.1o de pra.zo nao inferior a trinta (30) dias, ~r a impugnaç:lo, pelos interessados. de qualquer dos elementos 
referidos no inciso anterior, 

111 - regu13mentaç.ao do processo administrativo de instruç:io e julgamento da impugnaç.ao a Que se tefere o inciso 
anterior, sem prejuizo de sua apreciaçao judicial. 

~ 1° • A Contribuiçao relativa a cada imóvel serâ determinada peta rateio da parcela do custo da obra a que se 
·cfcre a alineOJ c do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em tun~o dos respectivos fatores 
r.:fhl'iduais de valoriz.açlo. 

j ~ · Por ocasiao do tespectivo lançamento. cada contribli.nte deverá ser notificado do montante da contribui~o. 
ja forma c dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o res~tivo câlcuto. 

LIVRO SEGUNDO 

Normas Gernis Tributárias 

TITULO I 

Disposições GerClis 

CAPITULO I 

Do Campo de Aplic.:tçiso 

r\n. 206 ·Este Llvro estabelece normas aplicáveis a todos os impostos, taxas c contribulçOes devidos ao Municfpio 
d~ Santana, sendo considerados complementares os textos legais especiais. 

o\rt 207 ·A relaç:lo juridlc:o-tributtlria será regidOJ, em principio, pela legíslaçao vigente no momento do ato ou fato 
lributâvet, salvo disposiçao expressa em contrario. 

Art. 208 -A iscnçao ou a imunidade não exoneram ·O sujeito pilssivo de providenciar sua inseri~ o ou de cumprir 
'1Uaisqucr cultas obrigaçOCs legais ou regulamentares relativas a.s atividades exercidas. 

CAPÍTULO li 

Da Obtigaçao T ribulária 

M. 209 ·A obngaç:io tributária é pcincipal ou acessória. 

~ 1o ·A obrigaç.ao principal surge com a ocorrénda do fato gerador, tem poc OOjeto o pagamento do tributo ou da 
penalidade e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

§ 2o • A obrigaçao acessória decorre da legislação tributãr.a e tem por objeto as prestações positivas ou negativas 
l){:la previstas, de interesse da anecad~ção ou da fiscalizaçOO dos llibutos. 

§ 3o ·A obrigaÇê1o accss6fia, pelo simples fato de sua inobservi\ncia, converte-se em obrigaçAo principal 
relativamente à penalidade pecuniária. 

CAPITULOIII 

Do Crlx!i!o Tributâ;to 

Se~ol 

Oisposiçô<'s Gcmi9 

Art. 210 ·O etédito tributário decorre da obrigaçao principal e tem a mesma natureza desta. 
i-rt. 211 ·As circunst.1ndas que modificam o crédito tributá rio, suJ extens~o ou seus efeitos, ou ôl; garantias ou os 
p:lvi'(·glos 3 ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, n3o OJfetam a obrigaçao tributária que lhe deu origem. 

Art. 212 ·O aéd1!0 tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 
suspensa ou exc!ulda, nos casos previstos em lei. !ora dos quais nao podem ser dispensadas a t.ua ofctivaçao c OJS 
respectivas garantias, sob pena de responsabil;d<)dC funcional. 

Scçõo 11 

Do Nascimento e Apuraç~o 

Art. 213- Cornpete privativamente â autoridade admir.istrativn constituir o Cfédito tributário pelo lançamento, assim 
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorr~ncia do fato gerador da obrigação 
r-..orresponc!ente. determinar a matéria tri~utável, calcular o mol\tante do tributo devido, ldcntificat o sujeito passlvo 
e. sendo o caso, propor a aplica~o d.a penalidade cabíveL 
~i 10- A a!i•lldaoo admlnis:rat•va de lançamento é vinculaoa c o!JrigatOria. ~ob pena do rosoonsabliid3do funcionaL 

§ 2o ·O crédito tributário nao pode ter o seu na!:dmento obstado, nem os seus elementos modirrcados. por 
~u :oridade de qualquer nlvel nem por disposição qu·e não esteja e~tpressa em lei. 

,\ri. 214 - Sao •ncficazes. em relaçao ~ Fazenda Municipal, convenções particulares visando a transferir, no todo ou 
~m parte. par:~ outras pessoas que nao as definidas em tei, a oiJrigüção de pagar o uêd•to tributário. 

Ali. 215- O lançamento serâ efetu.ldo c rc'listo de oficio pela autoridade competenÍe, quando: 

I • ocorrerem as hipólcscs de: 

l - arbitramento: 

~ - estimativa: 

3 - diferença de tributo; 
4 -exigibilidade em desacordo com notmas legais cu regulamentares. inclusive em desaCOfdo com decisão de 
o_utoridade competenle; 

5 - erro de fato: 
11. a dedaraçao nao seja prestada por quem de direito, no pr.uo e na forma da fegis!açao tributâria: 

111· a pcseoa legalmente obrigada. embora tenha pres~ado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de 
atender, no prazo o na forma da lagislaçao tributária, a pedido de csdarecimento formulndo peta autoridade 
administrativa. rocuse-se a prestâ-lo ou nao o preste satisfatcriamente, ;:: juizo dessa autoridade; 

IV. comprovada a falsidade, o erro ou a omissao Quanto a QUalquer elementç definido na legistaçao tributaria oolnO
sendo de declaraçao obrigatOria; 

v. comprovada a omissao ou a inexatid!lo, por pa~e da pessoa legaknente obrigada, no exercido da aüvidade'a 
que se refere o art. 171: 

VI • comprovada a ação ou a omiss3o do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado. que dê lugar ~ 
aplicaçao de penalidade pecuniária: • 

VIl -comprovado Que o sujeito passivo, ou terCeiro em beneficio daquele, agiu com dok>, fraude ou simulaçao; 

VIII - deva ser apreciado fato nao conhecido ou "'o provado por ocasiao do lançamento anterior. e 
IX • comprovado que. no lançamento anterior, OCOfreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou 
omiss;)o, pela mesma autoridade, de ato ou fo~lldado essencial. 

Parágrafo único . A revisao do lanç.amento só pode ser Iniciada enquanto na o extinto o direito da Fazenda 
Municipal. 
Art. 216 ·Fica atribuido ao sujeito passivo, nos casos de lneidt:ncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer ' 
Natureza, da Tax.a de FiscalizaçAo do Transportes Coletivos Olf da Ta x.J de Fiscaliza~o de Cemitérios, o dever de 
antecip<ir o pagamento sem o prévio e~tame da autorlct~de compclento. 
§ 1o- O pagamento antecipado, nos termos deste artigo, extingue O crédito , sob condição resolu!ória de ulterior 
homologação do lllnçamen(o. 

§ 2o - N~o influem sobre a obrigaç:!o lribulâria QuaisQuer atos ant~liores à homologaçao, praticados peta sujeito 
passivo o"u por terceiros, visando á extinçao tola! ou pardal do crêdi!d. 

§ 3o - Os atos a que se refere o parágra fo anler1or serao, poróm. considerados na apuraçao do saldo porventura 
devido e, sendo o caso, na ímposiçao de penalidade ou sua or~dua~à. 
§ 4o. Expirado o prazo de 5 {cinco) anos, contado da dat'\ do fato gerador, sem que a Fazenda Municipal se tenha 
pronundado, considera-se homologado o lançamento e definltlvamen!â extinto o crédito, salvo se comprovada a 
oconência de dolo, fraude ou simulaçao. 

Art. 217 -Cabe ao Municlpio o direito de pesquisar, da form3 mais amp{a. os elementos necessàrios a constituição 
do crédito tributário. ficando, em conseqOênda, toda e qualquer pessoa, contribuinte ou nao, obrigada a prestar 
esdarecimentos ou informações e a exibir os livros, documentos, bens móveis ou imóveis, inclusive mercadorias, 
no seu estabeledmento ou domicilio, quando solicitados pela Fazenda Municipd. 

Art. 218- A incidênda do tributo, sem prejulzo das cominações legais, independo do cumprimento de quaisquer 
exigências legais. regulamentares ou administrativas. 

Seçao 111 
Do Pagamento 

Art. 219. Os créditos tributários devem ser solvidos em moeda corrente no pais ou em cheque, salvo em casos 
especiais previstos em lei. 
Art. 220 - O pagamento dos llibutos deve ser falto nas reparUçOes municipais ou em estabelecimentos bancários 
devidamente autorizados. 
Art. 221 • Os prazos de pagamento dos tributos devidos ao Município scrao fixados pelo Poder Exea.~tivo, em ato 
publicad_o até 30 de dezembro de cada ano, podendo ser alterados por superveniência de fatos QUe o justmquem. 

Par.igrafo único- Em se tratando de tributo a ser pago em cotas. o Poder Executivo pode rã estabelecer desconto 
para o pagamento integral até o vencimento da primeira cota. 
Art. 222 . A remessa de guias de pagamento ao contribuinte. na hipótese de tributo lançado. nao o desobriga de 
procurà·las, na repartição competente, caso nao as receba no pra,zo normal, desde que tenham sido feitas 
publlcaçOes dando ci~ncia ao pUblico de sua emissao. 

Art. 223 • o reco lhimento da lmporttlncla referida na guia nao exonera o contribuinte de qualquer d iferença que 
venha a ser apurada. 
Art. 224 - O Poder Executivo poderâ <lutorizar. nas condiçOes i~di cadas em ato normativo, o pagamento parcelado 
de créditos da f<lzenda "-'\unicipal, tributarias ou n3o. 

Seçao IV 

Da Correçao Monetária 

Art. 225 . Os créditos da Fazenda r._,1unlcipal, tributários ou nOo, ficarao sujeitos à correçao monetária QUando nao 
pagos no vencimento. 
§ 1o. A correção 'monetária serâ determinada com base nos coeficientes de atua!izac;ao da UFIR, publicados pek) 
Governo Federal. 
§ 2o • O coeficiente aplicável em cada caso será oquele que, de acocdo com a tabela vigente na data do 
pagamento corresponder a época em que a obrigaç3o tributaria principal deveria ter sido satisfeita. 

§ 3o. Os acréscimos rnClfatórios e as multas proporcionais, previstas em lei, serao calculados em runçao do tributo 
corrigido monetarialllCfltc. 
§ 4o . As multas devidas, nao propordon3is. ou aquelas decouentes do .descumprimento de obrigaç:Oes 
acessóuas, serao atualiZadas a parllr do vencimento (k) prazo estabelecido para o seu pagamento. 

§ 5o - A correção monctório inddir~ s.obrQ o tributo coMid@t3do de~ir1o P.m funç.ao de decisao proferida em 
processo de consulla. de ped1do de reconhecimento de nao lncidCncia, inunidade ou isençao, inclusive no perlodo 
entre o vencimento original da obrigaçao e da data do pagamento, salvo se o contribuinte tiver feito o depOsito de 
que trata o art. 18ô. 
§ 6o . Excetuadas as hipóteses expressamente previstas em lei. nao podecà ser d~pensada a aplicaça.o da 

correçao monctària. 

Scçaov 

Da Mora 

Art. 226 · Os tributos nao pagos no vencimento ficorao sujeitos aos seguintes acrésdmos moratórios: 

I · Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e demnls tributos. nao inclui dos no inciso seguinte: 

1 • até 30 dias de atraso .... . . 10% (dez por 
cento) 

2 • de 31 a 60 dias .. 20% (vinte por 
· cento) 

3- de61 390dias .. 
cento) 

............................. ................................................... ............ ................ 30°/o (trinta P9" 

4 - de 91 a 120 dias 
por cento) 

5 • de 121 dias em diante ........................................ . 
por cenlo). 

...... 40% {quarenta 

50% (cinqOenla 

11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e TerriiOfial Urbana, Taxa de Coleta do Lixo e Limpeza Pública (VETADO 
): 

1 - até 30 dias de atraso ........ . 
cento) 

2 • de 31 a 90 dias 
cento) 

3- de 91 a 150 dias .....•..... ....... .. •.•.••••..••....................•.....••....•••••••.•.••..•....... ........... .. ........•..•.... 
por cento) 

4 • de 151 a 210 dias .... .. .. ............................................................................... . 
por cento} 

s - do 21 1 diéls a tlt o nm do exerci elo a que corre::Jponce o crOàlto ........•. .......... . 
por cento). 

10% (dez por 

30% (lrinla por 

40% (quarcnla 

50% (cinqúenta 

60% (sessen ta 

llt • O tributo e demais créditos tributários nao pagos na data do vencimento, terao seus valores acrescidos de juros 
de mora ã r~zao de 1% {hum por cento) ao mês ou fraçao de mês. 

Art. 227 · Os ncréscimos moratófios ficam suspensos, relativamente aos créditos vincendos, quanto à matéria a ser 
examinada em consuita sobre assunto tributário, apresentada de acordo com as normas legais regulamentares. 

Art. 228 - A observàr.cia de declsao de au toridade competente exclui a lncidênda da mora e de outros acréscimos. 

Paràgrafo único· N:!o se aplica o disposto neste artigo: 
1 • caso o sujeito passivo não pague o tributo no prazo ou n3o atenda âs C:cmais obrigaçOes. após ser cientificado 
de Que a autorK!ade modificou sua decis:lo: 

2 - se houver a superveniência de lai]islaç.:Jo contraria à decisao da autoridade. 

Art. 229 - O recurso apresentado contra declsao do autoridade administrativ;::, proferida em processo fiscal, nao 
interrompo o curso da mor:.. 

scçaov1 
Do Débilo Autônomo 

Art. 230- A f<.:lta ou insufidênda de correçt;:o monetária ou de acréscirnos morat6rtos, ocorrida no pagamento. por 
iniciativa éc contsibuinte, de lfibu:os vencidos, constituirá débito autônomo, sujeito â atuahzaç3o, acréscimos 
moratórios e multas, de acordo com as regras próprias de caôa tributo. 

SeçaoVII 

DoDep6sitc 

J\rt. 231 - O vaior total ou parcial do créd1to tríbutárto depositado pelo sujeito passivo no Tesouro Municipal nao 
ficarâ sujeito :l atualiZê!ç:io. rro01o ou multa, at6 o lim•lc do valor desse depósito. 

§ 1o ·O depósito in:cg:al do crédito tribt.:târio suspende su::. exigibilidade. 

§ 2o- O de~si•o será admitido se o contribuinte ti·1er impugnado, <Jdm!nistrativa ou judidalmente, a legitimidade do 
et~i!o trlbutb1o. cu se o crédi:o se refenr a qucst;"\0 tributãtia sob exame em processo de consulta ou de pedido de 
•econhecimenL, de r1ão incidência. imunidade ou lsençao. 

§ 3o- O depósito também será admitido se o contribuinte declarar quo impugnarã judicialmente a legitimidade do 
crédito tributaria no prazo de trinta dias. 
§ 4o - Na hipótese do parâgrafo anterior, o depósito próvio nao suspenderá a exigibilidade do crédito tributàrio, se o 
con!libuinte nao ajuizar a açao no trintídio subseqOente, ficando o valor depositado, devidamente atualizado, à sua 
disposição. 
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§ 5o- Quando a lei estabelecer a possibilidade de o tribuiO ser pago em cotas, o d~o de cada uma delas até a 
data de seu vendmento produz o mesmo efeito do parâgrafo primeiro, condicionado ao depOsito tempestiVO das 
demais parcelas 

Art. 232 • O depósllo poderâ ser levantado a qualquer momento, pela samples manlfestaçao de vontade do 
depositante 

Art. 233 • No caso de devoluçao do depóstlo, por ter sKk> reconhecido o dirMo do depc~tanle, seta atualizado o 
seu valor, acresodo de juros de cinco déamos oor conto ao mês, calcutados esses acréscimos entre a data do 
depósito e a cata de sua devolução 
§to- Na hipótese pr8Vlsta no arttgo antel'lOr, o depositante receberá o valor atua6zado, mas nao teré dire1to a 
pen:epÇllo de JUros 
§ 2o ·A lmportancia dcpostlada dever~ ser devol'lida ao contnbulnte no prazo de quinze dias contados da data em 
~ue for requenda a devoluçao 

SeçaoVIII 

Da Resblu~o do lndébilo 

Art. 234 - O sujeito passivo tem dtreito, Independentemente de próvio protesto, à reslltulçâo total ou parcial do 
lribuiO, seja qual f01 a modalidade do seu pagamenlo, nos seguintes casos: 

1 - cobrança ou pagamento espontaneo de tnbuD indevido ou matOr do que o devido, face ê\ leg1s!aç3o lnbutâria 
aplicável. ou da natureza ou de clrcunstanclas materiais do fato gerador efettvamonte ocorrido; 

11 -erro na tdentJrteaÇao do suje1to passivo. nn de!emUnaçao da allquota aplicâvel, no cãlculo do montante do dltblto 
ou na elaboraçc1o ou conferénoa de qualquer documento relatl\'0 ao pagamento; 
111· reforma, anulaç3o. revogaçao ou resosao deded$30 condenat6na. 
IV- pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana lnodente sobre imóvel total ou 
parcialmente desapropnado, proporcionalmente a área objeto da desap,opriaç.ao, relattvo ao periodo compreendido 
entre o exerc.ioo seou1nte ao do ato dedaratóoo :te ut.lldade pUbLca e o da e:et~vaçao da desapropoaç3o. 

Art. 235. A resbtutÇao de tnbutos que comportem. por sua natureza. transferência do respectiVO encargo 
financeiro, somente serâ feita a quem prove haver assumido o relendo encargo. ou. no caso de tê·fo transferido a 
terceiro, estar por este expressamente autonzado a recebê-la 

Att. 236 -A res•IUiçao lotai ou parcial do llltuiO da lugar a res•Mçao. na mesma proporçao, da correçao 
monetâria, dos acrésamos moratórios e das multas. salvo as referentes a mfraçao de caráter fomlal nao 
prejudicadas pela causa da reslltulçao. 

Art. 237 • Nos casos em que o sufMo passrvo te1ha d1re1to a reslltuiçào, ficará a mportanoa a ser rentulda sujeita 
a oorreçao monetMia. a partir da c:bta do pagamento 1~1do. 

Par~grafo úmco- A reslltutÇao \lence juros n~o cap.talizilve1s. a partir do transito em julgado da deosào definlnva 
que a determanar. 
Art. 238- Cessará a contagem dos acrésomos de que trata o arttgo anteOOr na data da oênoa ao Vlteressado de 
que • importanaa esla a '"'" d.sposoçao 
Ar1 239- Considera-se oentJfiCadO o requerente na data da pt.bl1caçao do despacho que autorizar o pagamento da 
restitulçao. 

Art. 240 - OS processos de restJtutÇao de 1ndéMo uam1tarao com p0or;d3de 

Art. 241- O dare1tode p!e•tear a rest1tuiÇ3o exllngue-se com o deO.Jrso do prazo de 5 (cinco) anos, contado: 

I -nas hipóteses dos Incisos I e H do art 234, da data da extJnçao do cród1to tnbutário; 

11 -na hipótese do todso 111 do art. 234, da data em que se tomar definitiva a decisao administrativa ou passar em 
JUlgado a deosao JudiCial que tenha refonnado, anulado, revogado ou resonchcto a dedsao condenatória 

Art. 242 - Os Indébitos apurados por lnie&atJva da autondade flScal nao serao aaesddos de juros e de COO"eç3o 
monetária 
Art. 243- Poder:. ser autorizada a utihzaçâo do indébito para amorttzaçao de eréd1tos lnbu~rios. desde que 
::atualizados os valores a serem compensados. 

Seçao IX 

Da Compensaçao 

Art. 244 -I: facultado ao Pref&llo. med1ante as cond1çOes e garantias que esllputar para cada caso, pemubr a 
compensaçao de créd1tos tnbutário:s com aédtos certos e liquidas. \lencidos ou VIOCendos, do SUJeito passrvo 
contra a Fazenda MuniCipal 
Parâgrafo ún1co • Sendo v1ncendo o créd1tO do s.u,e1to passivo, o montante a compensar corresponderà ao valor do 
aéd1lo reduztdo de 1% (um por cento) ao mês, a 11tuto de JUros, peJo tempo a decon"er entre a data da 
compensaçao e a do vencimento 

Seçaox 
Da Transaçao 

Art. 245 - Ê facultado ao Prefe1to ceSebrar ttansaçao sobre eré<Mos tnbutilt'IOS, tendo em vista o Interesse da 
AdmínlsttaÇao e observadas as d1spostç0es desta Seç3o, desde que autorizado peto Poder Leg1slalNO. 
§ 1o- A transaçao será efetuada med1ante o recebimento de bens, 1nduswe serviços, em pagamento de tributos 
municipais, CUJOS débitos, apuradOS ou contessade5, ~ n:f~itenl, exdu:sAvamente, o pcrlodoo ;anteriores ao 
pedido 
§ 20- Se o valor do bem oferecido pelo contnbuinte for supenor ao do débito, a d1fe1ença poderá se fevada a seu 
créd1to para utilizaçao no pagamento do tributo que lhe deu origem 

§ 3o- Quando se tratar de bens amóve~s. somente poder ao ser objeto de negoaaçao aqueles S4tuados no Municlpéo 
de Santana e desde que o vaU venal lanç:aãl no exercido se,a pek) menos tgual ao do créd•to a e~etioguir no 
momento em que se efetNar a transaçao 
§ 4o - Se o valor dos bens oferecidos em pagamento for lnferlQ( ao ctédlto do Munlclpio, cabera ao devedor 
completar o pagamento em d1nhetro, de uma só \lez ou parceladamente, confoone dispuser o Regulamento 

§ 5o - Em nenhuma l>pólese se~ adn11tida tronsaçao cujo Imóvel alcance valor superiOI ao dobro do déb!IO. 

§ 6o ·A aceitaçao de bens imOve1s ftea condicionada, tendo em VISta a destinação a lhes ser dada,:. necessidade 
e a convenlênaa de sua utilizaçao pelo Municlpto 

Art. 246- O requerimento do Interessado de....etá dfSCMlJnar, mnudosamente, todos os motNOS em razao dos 
qua1s é pretendido o beneficio, comprovando-se os fatos e as circunstanoas alegadas. 

§ to- Os requerimentos para os fins de transaçao, abrangendo os cté<:htos redamados om qualquer fase de 
tramitaçao adnllnistrawa ou JUdiCla!, deverao dJr e.1trada na repartJçao rlscal de origem e serao por ela instruidos. 

§ 2o - Quando se &ratar de débito aJuizadO, devefâ o requerente JUntar uma via do requenmento ê\ execu~ fiscat. 

§ 3o- O requenmento, tanto na órbita jud•cial CJmO na adm•mstratJVa, constitud contissao irretTatâvel de dMda 

Ar1 247 ·O requerimento a que se refere o art. Anler1or somente sem deferido quandO ficar demonstrado, 
·'"UJTlUlat.vamente em relaçao ao su1e1to pass•vc: 

I - que. a cobrança do déb1to fiscal, em deconénoa da situaçao e~ecepdonal do devedor, n3o pode ser efetivada 
sem prejulz.o para a manuten~o ou o desenvolvimento de suas atividades empresariais; 
11 -que 6 de Interesse ecoo6rrico ou SOCial a continuidade da atlw:tade explorada; 

111 -que, com a lransaçao, subslslem condiçOos razoáveis de viabilidade ec<>nómoca, 

IV- que se configura a possibilidade de o recolhimento dos aéd1tos fiscats supervenientes vfr a efetuar-se com 
regularidade. 

Att. 248- Além dos requisliOs decmenles da nawreu do lns•llJio, o dos contidos nesta Lei, somenie poder.l ser 
celebrada a transaç3o quando houver, pelo menos, equrvaJência de ooncess4es mútuas e resultar marufesta 
conveniência para o Municipio. 

Att. 249- Os imóveis recebidos em pagamen1o de crêdilos ln'buiMoe ln<:OfPC)I3r·se-ao ao palrlmOnio do Municlpio, 
na forma que for estabeleada pelo Prefeilo 

Att. 250- A transaçao s6 será conslder.oda ~rfeila medoanlo a assinallJra, pelas partes o por iestemunhas, do 
competente termo, que sera homologado pelo Juiz quando se tratar de a-édito objeto de 6Ugio judk:ial. 

M. 251 -A proposta de lransaÇ3o nao suspenderá a exigibilidade do crêdilo nem afetara o QJr$0 do procosso em 
que se manifesta o respectivo litlglo 

Att. 252 - Os lenmos da lransaçao, sempre que couber, conlerao cláusula penal para a hõpótose de lnadimplemerliO 
de qualquer obrigaçao assumida pelo sujeito passwo. 
Att. 253 - Cooerao por conta do dewdoriodas as despesas relabvas é transaçao 

SeçaoXI 

Da Remi~ 
Att. 254 -O PrefeiiO podeta conceder, por de>pac:ho fundamentado, a remissao lotai ou pardal do aêdilo lribulârio, 
alendendo: 

I - a situaçao oconômica do SlJJOÍIO pas$1'10; 

11 • a erro ou ignoranda escusável do sujeito passivo quanto a matér1a de fato: 

111 - é dunonvta ímpOrlanda do a6dilo tribulârio; 

IV - a """"""raçOes de oqOidade em relaç3o as caraderlslocas pessoaiS ou malenais do caso; 
V - a condlçees peculiares a determinada reglao do lerrtl6no do Munlclpio. 

Par;lgrafo único - O despacho referido nes1e arllgo nao gera d"eho adquirido o sera rOIIOgado de oficio se for 
apurado que o benelldMio nao sabsfazia as cond'oçOes para a conoessao do favor, caso em que o crêdoiO ser.1 
exigido com os aaésdmos legaiS e, na h.p6tase de dolo ou smutaçao do conltlbutnte" ou de terceiro em benetfoo 
daquele, com a multa cabivel. 

CAPITULO IV 

Seçaol 

Da Divida Ativa 

Art. 255 • Constituem divida ativa os créditos da Fazenda Municipal, lribul.àrlos ou nao, regularmente lnsaitos na 
repartiçao adminlslr.llfva compolente, depois de esgotado o prazo foxado para pagameniO, por lei ou por decisao 
ftnaJ proferida em processo regular. 

§ 1o- A inscriçao far-se-â: 
I- a partir do primeiro dla do sexto mês após o mês de vencimento da última cota, no caso do Imposto sobre a 
Plq>riedade Predial o Territorial Urbana 1 VETADO) e da Taxa de Coleta do Uxo e Limpeza~· 

11 - dentro de noventl d1as a paror do regiStrO de nota de débito. para os da'mats aéd1tos, tnbut:.rios ou nao 

Art 256- O Termo de lnscriçao da Divida AINa deveo! con1er: 
1- o nome do devedor, dos co-responsâvels e, sempre que conheCido, o domlciHo ou a residência de um e dr.. 
outros; 
11 - o vaU ong;nano da diVlda, bem como o termo lniaaJ e a forma de cacutar os acréSCimOS tn()(atOnos e demais 
encargos prevtslos em lei ou contrato; -

111 • a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da divtda. 
IV - a indiC3Ç30, se for o caso. de estar a divtda su,e.ta à atualaa:;ao monetária, bem como o respectivo 
fundamento tegal 8 o termo 1nioaJ para o cãlcu&o; 

V • a data 8 o número da inscriçao no Reg1stro da Divida Atwa; 
1 -o número do processo adm1nistrat1vo ou do Auto de lnfraçao. se neles est.tver apurado o valor da divida. 

§lo- A Certldao da Divida ALtva conterá os mesmos elementos do Termo de lnscnçao e ser'ã autenticada pela 
autoódade competente 
§ 2o- o Tenno de inscrtçao e a Ce1tldao da Div1da At1v3 podetao ser preparados e numerados por processo 
rnanual, mecc\níCO ou cletrOruco 

SEÇÃO li 

Da Cert•dOO Negat1va 
Art. 257 -A pedtdo do contribuinte. em nao haVendo déb1to, serâ fornooda certld~o negativa do tnbutos mumcipalS, 
nos termos do requendo 
§ 1•- A CERTIDÃO SERÁ FORNECIDA DENTRO DE lO (DEZ) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTRADA DO 
REQUERIMENTO NA REPARTIÇÃO. SOB PENA DE RESPONSABILIDI\DE FUNCIONAL 
§ 2". A certidão negaltva lomeCida nao exclui o d~re110 da Fazenda Municipal ex1g1r, a qualquer tempo. os de:bltos 
que venham a ser apurados 
Art. 258. T8fa os mesmos efCIIos da certJdao negatrva a que ressaltar iiJ eXJStênoa de aé<Mos 

t • Nao vencidos: 
11 - Em curso de oobrança executiva com efet.vaçao de penhora; 

111 • CuJa eXigibilidade esteja suspensa. 

Art 259 - O Municlplo ~ celebrará contrato. nao ace!tartt proposta em concorrência pUblica, nao concedera 
hcença para construÇao ou reforma e habite-se e r'lem aprovar~ planta de ~teamento sem que o interessado faça 
prova, por cerbdao negatiVa, da quttaç!k> de todos os tnbutos devtdos a Fazenda MuNapaJ, relativos ao obJeto em 
queslao. 
Art. 260 • A certidao negativa C1CIQ1da com dolo ou fraude, que con:enham erro contra a Fazenda Municipat 
responsabiliZa pe$$031mente o lunoonãr10 que a exped1r pe~ pagamento de aéd1t0 tnbutano e juros de mora 
acresOdo. 
Patãgrato ún1co. O d•sposto neste art1go nao exctui a rcspons3btlidade civil, cMMal e admnlStratJva que coube! e 
é extenSivo a quantos colaborarem cor açao ou omJssOo, no erro contra a Fazenda Munic:1pal 

CAPITULO V 

Da Fiscal.zaçao 

Art. 261 -A fiscalizaçao dos tributos compete a: Secretaria Mumopal de Fazenda e será e~eeroda SObre todas a~ 
pessoas flslcas ou JUrid~Cas que est1verem obr1gadas ao cumprimento das disposições da ~islaçao tribu~rla . 

§lo. Em nenhuma hopólese a Seaelarla Munic>pal de Fazenda podeoa suspender o QJISO da açao fiscal, desde 
que no exeroao da fiscahza<;ao seJam cornpr0'13dos 1ndlcios de IM'aç3o ou ~traçao ê\ k»Slaçao tnbu:âoa 
decorrentes quer do desOJmpnmento da obrigaçao pnncipal. quer da otrlgaçao acessória. 

§ 2o - E vedado a: autoridade de qualquer htcrarquia para Usar, tmpedir. obstruir ou Inibir a aç3o fiscal BJCoroda pe!ot. 
F1scaas de Rendas e pe4os f"tSCaiS de Posturas Mun1apa1s no e~eerdao de sua competência e de suas alnbufç6es 

§ 3o- O descumpnmento do d1sposto no par;)gtafo anteriOr const,tul de•to funaonal de natureza grave. 
§ 40 - Sao InsubsiStentes os atos normativos de autCM'tdades administrativas que, na data desta Lei. contra nem as 
dosposlçOes desle artogo e de seus §§ 1o e 2o. 

Art 262 • Med1õ1nte 1n11maçao esatta sao obngados a prestar . .) fiscal1zaçâo mumopal, as Informações de q.-e 
disponham com relaç3o aos bens. negócios ou abvidades de terceiros; 

I - os tabell3es, esct1vaes e demais serventutmos de ofido; 

11- os bancos. casas bancânas. ca1~eas económlcas e demalS .nsUulçO(S hnanaNas: 

111 ~ as empresas de ~niStrat;ao de bens, 

IV· os corretores, leiloeiros e despachantes ofJda1s: 

V • os inventaliantes; 

VI -os slncf.cos. comissârios e ltQUidatâOOs; 

VIl -quaisquer outras entidades ou pessoas em razao de seu ca1go, ofiao, fvnçao, m1nisténo, a\Mdade ou 
profissao. 

§ 1o - A obngaçao prevista neste arbgo nao abf"ange a prestaç3o de informaçOes quanto a f3tos sobre os qua15 o 
1nformante esteJa legalmente obngado a observar segredo em razao Cle cargo, afiao. tunçao, mnislério, a!Mdade 
ou profissao. 

§ 2o ·A flScalizaçao poderà requisitar, para oxame na repartiçao llscal, livfos, documentos e quaisquer outro~ 
elemeniOS vinculados a obngaçao trobulâna 

Art. 263 ~ No caso de desacato ou de embaraço ao ex.ereiao de suas funções, ou quando se,a necessâna 
efebvaçao do medidas acauteladOfas no mteresse da Fazenda Muniopal, ainda que nao se configure fato derlfl.do 
como ctlrne ou contTavençao, os funaooê\rios fiscais podcrao, pessoalmente ou através das repartiçOes a QUe 
pertencerem, requisitar o auxlltO de força pohcial. 

Att. 264 - O titular da repartição fiscal poderó delermtnar sistema especial de fiscalizaçao sempre quo totem 
considerados 1nsatisfatóoos os elementos constante5 dos documentos e dos livros fiscais e comercials do SUjeito 
pas5NO. 

CAPITULO VI 

Das Penaltdades em Ge,.

Seçao I 

O.sposoçOes Geraos 
Art. 265 • Sujella·so tis penalidades previstas nesta Lei o descumPf'mento do qualquer obngaçao, prmcipal ou 
acessória, constante da ktgislaç3o tnbutâna. 

Art. 266 - Nao serâ conSKterado Vllrator aquekt que proceder de acetdo con'l deas3o de autOridade competertc 
nom aque~ que se encontrar na pendência de consulta, regularmente apresentada 

Art. 267 ·A denúncia espontanea da lnfraç.ao exclui a aphcaçao de multa, quando acompanhada do pagamento do 
lnbulo atualõzado e dos respeclivos acréSCimos maalórios ou quando seguido do depósilo da lmportan<:ia arbilrada 
pela autoridade fiscal, 5Cmjlre quo o montanlo do aédoto dependa de aporaçao, 

Att. 268- Os conlribuinies que, espontaneamente e antes de qualqcer açao fiscal, apresentarem as repartiçOes 
competentes decJaraQOes e esdarecimentos necess~nos é cobrança de tributos, ou pagarem dóbitos flscafs que 
independam de lançamento. nao ~r ao passlvetS de qualquer penallc:ade que doGorra exduslvamente da falta do 
pagameniO, ficando sujoolos somenle é mora e a correçao monelâna. 
Att 269 - Se, concomltan1emen1e com uma onfraçao de car.ller fama, houver lnfraçao por falta de pagamenlo de 
tnbutos. será o infrator apenado por ambas. 

Art. 270 -A imposlç3o de qualquer penalidade ou o pagamento da mutta respectiva n3o exime o Infrator uo 
QJn'C)rimonlo da obrigaçao quo a ocasionou, nao prOJudoca a açao po:>al, se cabivef, nem ompede a cobrança oo 
tnbuto porventura deVido. 

Art. 271 - No caso de infraçao as ObrfgaçOes COtlstantes de dispos1tJo'OS legars ou regulamentares, para as quais 
nao esiOJam previstas panalldades especi[ocas, aplicar-so-ao multas de 1(uma) UFIR a 50 (dnquenta) UFIR! 
Par.lgrafo Unoco -As multas prevostas neslo artigo serao gr.~<>uadas de acordo com a gravidade da infraçlo e com o 
trnpartanda deSta para os interesses da arrecadaçao. a crllérlo da autoridade competente. 

I 

Art. 272 • As autoridades Judlaârias, serventuér.os, tuncionõ.\rios pUbllccs do registro do comérdo e quatsqver 
outras autoridades ou seMdores que c:feaxarem de CX~Q~r a prov3 de ~mento ou certf.cado de imunidade ou de 
tSenç3o de tnbutos relatrvos a atos ou fatos translativos de bens ou dlfeftos, SUJeiiiOe à tnbutaçao, que deixarem de 
exibir cet1.1flcados de nao exlstênda de débitos fiscais apurados, nos casos em que a lei determine sua exigênda, 
ou nao tran.saoverem ditos documentos nos Instrumentos que lavrarem ou expedirem ou nao anotarem suas 
carac:lerfsticas nos registros que efetuarem, llcarao sUJeilos é multa equ~valenle ao clébi10 nao pago, em virtude 
dessa omossao, no mlnimo de 10 (deZ) UAR! 

Art. 273 ~ÀQuele que deiXar de presta, esdaredmentos e k'lformaçOes, de exibir ltvros e documentos ou de mostrar 
be~s. móveis ou imóveis, tnduslve mercadorias. ou seus estabeleCimentos aos tunoonMos fiscais. quando 
solicitado por esses funcionilrios, serao aplicadas multas 
I • 5 (cinco) UFIR$, pelo nao atendomenlo ao primO•o pedido ou onbmaçOO no prazo mâuno de 7 (sele) doas; 

11- de 10 (dez) UFIRs, pelo nao alondlmen!o ao segundo pedido ou intmaçao no prazo maxomo de 2 (doos) <I•••· 
i li- de 15 (quonze) UFIRs pelo nao a1endimen1o ao ieroeiro pedodo ou lnbmaçao no prazo máximo de 2 (dois) doas. 

§ 1o- D desalendimeniO a maos de J (três) lnllmaQOes. bem como q\lalquer açao ou omossao do SlJ)e 10 J);iS>·.., 
que Implique embaraço, doliculdade ou ompedomeniO a açao dos funaonanos fiscaoS, suJOitar.l o lnfralor 6 mul!a co 
50 (dnqOenta) UFIRs. 

§ 2o • O arbilr.lmeniO do tribuiO que se seguir as infraçOes apenadas no parágrafo anienOt nao lmped•a a 
fiscatizaçao de continUar intimando o suje1to passNo a ~ suas obrigaçOes n..m de apr.car-Ule as ~Wli> 
correspondentes aos respectrvos descumpnmentos. 

§ 3o- As nollficaçOes, lntlmaÇOes, autos de lnfraçao e documentos relativos às açOes dos funcionê\ri,os fiscaiS 
poderao ser entregues pessoalmente ou por via postal, nos prazos reçulados pela legislaçao. 

Art. 274- Os que falsJficarem ou vciarem livros ou documentos de 1n:eresse da fiscahzaçao ficarao sujeatos, a'ém 
da pena aplicável sobre o lllbuto porveniura nao recolhido ou sonegado, ~multa de 50 (cinqoenta) UFIRs :J 
ArL 275- Aqueles que colaborarem em atos visando á sonegaçao de tributos ncar3o sujeitos a multa tdéntk:a é 
omponlvol ao benefici<lrio da sonegaçao. 



r.lacapá, 31.12.97 D IÁ R IO OFIC IAL Pág.34 

.A.rt. 216 ~E fixado em 0,5 (cinco décimos} da UFIR o valor mínimo das multas' apli~vcis pelos 6rgaos municipais. 

:\ri. 277 · A apHcaçao das multas c outra~ penalidades preYistas nesta Lei, nos casos de sonegaç!lo de tributos, 
mdepende das conseqüências extra fiscais dos fatos apurados 

Seç.lo 11 

Do Crime de Sonegaça.o Fiscal 

1\rt. 278 ·As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de crime de sonegação fiscal remeter~ o ao 
Ministério Público os elementos comprobat6rios da infraçao, com vistas à instruçao do procedimento criminaL 

CAPiTULO VIl 

Das Apreensões 

Art. 279- Podcrtl.o ser apreendidos: 

! - na vi<l pública. se não tiverem sido pagos os tributos respectivos: 

1 ·os 'leiculos: 

' 2 - quaisquer objetos ou matetiais utiHzados como meio de propaganda ou publicidade; 

11 ·em qualquer caso, os objetos ou mercadorias: 

1 -cujo detentor na o exiba à fiscalização documento que comprove sua origem c que, por força de tegislaçao. deva 
acom~anhã-los; 

2 - quando transitarem, ainda que acomJanhados de documentos fiscais, sem que, no entanto, possa ser 
identificado o seu dest inatãrio, nos casos e<igidos pela legislação; 

3 -se houver anotações falsas nos livros e documentos fisca is com eles relacionados. inclusive quanto ao preço, 
olii ;em e destino; 

4- se o detentor. remetente ou destinatário nao est iver inscrito na repartiçao competente, quando a isso obrigado; 

111 - os livros. documentos, pJpéis, mercadorias e quaisquer materiais que constituam prova ou fundada suspeita de 
infração à legislação tributária. 

CAPiTULO VIII 

Da Rcsponsabilid<Jde 

Seç5o I 
Da Responsabilidade dos Sucessores 

Art. 280 - Os créditos tributa rios relativos a mpostos cujos fatos ger;Jdores sejam a propriedade, o dominio útil ou a 
posse de bens imóveis, e bem assim os re-lalivos a ta )(as pela presta~o de serviços referentes a tais bens, ou a 
contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adqu irentes. salvo quando cons te do titulo a 
pmva de sva quitaçJo. 

Parágrafo único- No caso de arremata~o em hasta pública, a sub-rogaç~o ocorre sobre o respectivo preço. 

Art. 281 • S~o pcssoahnente responsilveis: 

t -o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos <lOS bens adquiridos cu remidos; 

11· o sucessor a qua!quer titulo c ó cénjuge meeiro. pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou 
;orljud ica~o. limitada esta responsabilidade ao montante do quintl<lo do legado ou da mcaç~o: 

1 111 -o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessao. 

Ar1. ·282 ·A pessoa juridica de direito privo do, que resulta r de fusao, transformaçao ou i ncorporaç~o de outra ou em 
outía , é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurid icas de direito privado fu sionadas, 
lransformadas ou incorporadas. 

Parágrafo úniço ·O disposto neste artigo J::Jfica-se aos cases de e)(tinçao de p~ssoas juríd icas de direito privado, 
.:;uando a exploração da respectiva atividad; seja con tinuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob 
, J mesma ou outra raz<lo social ou sob firma indi11idual. · · 

Nt. 283 - A pessoa natural ou jurídica de direito privado q1..1e odquirir de ou Ira, por qualquer titulo, fun do de 
:omércio ou estabelecimen to comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploraçao sob a 
~a ou outra raz~o social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relati11os ao fundO oU 
es tabelecimento adqu:rido, devidos até;) data do ato: 

! -integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 

J ;1 ·subsidiariamente com o alienante, se es:e prosseguir na exp!oraç.ao ou iniciar dentro de 6 (se is} meses, a con tar 
1 da data da atienaçâo. nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profiss:lo. 

Seçao 11 
Da Respcnsabiltdade de Terceiros 

Art. 28~ • Nos casos de impossibilidade do exigóncia do cumprimento da obrigaçao principal pelo contribuinte, 
respondem solidJriamenta com este nos a tos em que intervierem ou pe las omissões de que forem responsáveis: 

t ·os pais, pelos tributos devidos por seus Uhos menores; 

11 ·os tutores e cura deres, pelos tributos de·1idos por seus tutelados ou cu ratelados: 

Ui ·os administradores de bens de !meeiros, pelos tribu tos de11idos por estes; 

IV · o invc:1tarianto. polos tributos d~vi dos PEl!O espólio; 

V - o sindico c o comi sst.a rio, pelos tributos c'evidos p-ela massa f;Jlida ou pelo concordatário; 

V! -os tabeli~cs, escrivacs c demais serventu ários de oficio, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 
~!es. ou perante c!es, em razao do seu ofici:J; 

V!t - os sócios. no caso de liquidaçao de sociedade de pessoas. 

?arâgr:~fo único - O dispos to neste artigo sé se aplica. em matéria de penalidades, às de caráter moratório. 

1111. 285 • S~o pessoalmente responsá11eis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 
atos praticados com excesso de pcdcres ou infraytlo de lei , contrato socia l ou estatutos: 

1 ~as pessoas referidas no artigo anterior: 

il - os mandatários. prepostos e empregados: 

111 ·os diretores, gerentes ou representontes c!c pessoas jurídicas de direito privado. 

Seçtio 111 

Da ResponsabiEdade por Infrações 

Art. 285 -A responsabilidade por in:rações da legislaçao tributaria independe da intenção do agente ou do 
re$Oonsável c da efetividade, natureza e ex:ensão dos efeitos do ato. 

Art 287 - A responsabilidade é pessoal do agente: 

I ·quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando pratic.""tdas no exerdcio 
rc::;u!ar de administraçao, ma~dato, !ur.çao, cargo ou emprego ou no cumprimento de ordem expressa emitida por 
qllem de direito: 
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11 -quanto tis infr<~ções em cuja definição o dolo específico do agente sejJ elementar; 

til - quanto às infrações que decorram direta-e exclusivamente de dolo especifico: 

1 ·das pessoJs referidas no art. 237 contra aquelas por quem respondem; 

2 -dos mandatãrios. p repostos ou empregados. contra seus man~antes, prepone!:!!e~empregador?s: 

3- dos d iretores. gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direi to privado, contra estas. , 

Art. 28_8 ·A responsabilidade é exduida p~la denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for l caso. do 
pagamento do tributo devido e dos juros de mora. ou do depósito da importânci<J arbitrada pelo/autoridade 
administrativa. quando o montante do tributo dependa de npuraçao. 

Parágrafo único - Não se considerll espontãnea a denúncia apresentada após o inicio de qualquer procedimento 
administrativo, ou medida de fis~l izaç3o, reiJcionado com a infraç:io. 

TITULO li 

Do Processo Administtativo Tributário 

Art. 289 - O Poder Executivo regulará o processo administrJtivo do determinação e exigência dos créditos 
tri butários, penalidade, resti tu ição de indtbitos, parcelamento. remissão e o de consulta. observando: 

I ·a garantia de ampla defesa ao suje ito passivo; 

11 ·a ciência dos atos da autoridade con 1peten te, sejam decisórios ou para cumprimento de exigências processua is; 

!li · a designaçbo dos órg:ios julgadores e os re~ursos cabiv~ís contra as respecti11as decisões; 

IV. a configuração das nulidades processuais: 

V • a determin<tçào de praz.os para a prática de atos ou cumprimento de decisões; 

VI - as hipóteses de rc<lber tura de prazo: 

VIl ·a suspenstio da exig ibilidade do crédito durante a tramitação de imp\Jgnaç~o ou recurso; 

V! ll- a fixação de normas sobre processos de consulta. 

T ITULO III 

Das Disposições Transitórias 

Art. 290 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder prazos, com suspensão de penalidades, para inscriçao c 
cadastragem de imóveis ou acréscimos construidos irregularmente. lançando o imposto a partir do ano seguinte ao 
da conl issao tio sujeito passivo. · 

Ar!. 291 - O Poller Executivo promoverá o cadJslramcnto dos imóveis situados no Municipio, tendo em vista a 
apuração e atuatizaç:io de in lo; m ações essenciais ao currprimento das disposições desta lei relativas aos tributos 

incidentes sob1c a propriedade predial e terri torial urbana. 

TiTULO IV 

Das DisposiçOc,s Finais 

Art . 292- Ao fim do cada exercício. o Poder Executivo fa·á publiC<:lr o Catendãrio AnualdeTrlbutos Munidp<lis -
CATRIM, dispondo sobre datas e prazos para pagJmento dos tributos municipais durante o ano seguinte, cujos 
vencimentos poderao ser alterados por superven iência de fatos que o justifiquem 

Art. 293- O Poder Executivo, atendendo <l conjuntura que acarrete d iminuiç.ào da capacidade contributi11a, poderá 
ctiar regiões fiscais e ad referendum da Câmara Municipal instituir coeficientes dlfercnciJdos que reduzam a base 
de cólcu!o do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrtorial Urbana e os valores da Taxa de Coleta do lixo e 
l impeza Pública { VETADO ). . . 

Parãgrafo único • Enquanto existir coeficientes redutores da base de câ!cuto do Imposto sobre <l PropriedJde 
Predial e Terntorial Urbana ou de limitJç~o do valor venal do imóvel. esses coeficientes somente poder~o servir de 
base para o lançamento do Imposto sobre a Propriedad~ Predial e Territorial Urbana, vedada sua aplicação a 
qualquer outro tribu to municipal. 

Art. 294 - Fica o Prefeito autmizado a criar coeficiente redutor do valor da UFIR a ser aplicado, no mês 
subseqüente, exclusivamente aos créditos tributàrios relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana, (VETADO) à Taxa de Coleta do Lixo e limpeza Püb!ica, de forma que o percentual de aumento aplicável 
a esses tributos n:lo exceda o da Unidade Relativa de Preços - URP ou o do índice que for instituído para substituí
la, desde que ~eja autorizado pe!o Poder legislativo. 

Art. 295 • O Poder Exccuti11o divulgará at~ a data do vencimento da cota única relativa ao Imposto sobre a 
Pro;:>riedade Predial e Territorial UrbJna. à Taxa de Coleta do Lixo e limpeza Púb:ic<l (VETADO) o valor unililrio 
padrJo residencial (VR). o v<Jlor vnitilrio padr<'lo nJo residencial (VC}, o valor unit~rio padrao territorial (VO) e 
<!emais fatores considerados na apuração da base de cálculo dos tributos. 

/\rt. 296 - Fica1~) rcvog<Jdos os dispositi11os de !eis, decretDs e respectivas normas complementares, despachos e 
decisões administrativas do órgãos singulares ou cctcgiat'os. que concedam ou reconheçam Imunidade, isenção. 
redução ou não incidéncia de tributos de compctóncia Co Municipio de Santana ressalvadas as isenções por prazo 
certo, ainda nJo expirado. 

r'\rt. 297 ·Ficam reemitidos os créditos tributários devidos até 31 de dezembro de 1997 apur<ldos ou nao em Autos 
de Infração inscritos como divida ativa. ajuizados ou n~o. pelos profissionais autônomos na o eslabelccidos ou não 
localizados. 

Art. 298 ·Esta Lei entrará em vigor na data de sua publk:Jçao. com eficácia a partir de 1o de janeiro de 1998. 
rcvcgadas as disposições em contrário. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Santana. 

Em 30. de Dezembrode 19-97. 

JUDAS TADEU DE ALMEIDA MEDEIROS 

Prefeito MuniciçJI de Santana 
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IJZ !')~rot.:ona 

I S San1.:11~ 

V,\G,\S J.OC.\I,IIJAIJt: 

10 ~n~~ 
30 Jlb:~~ . , 
02 Jli.•n é d OUt;<J 

" ,~,r.llth-: 

C2 T:t~'!_-

" Se-:.llna 

10 ~;;~ os 
02 S-.2n::ta:J 

06 H h.:o d .:S:onl:uno 

06 S•nbn11 

02 S3ni.a:~a 

03 'hnU.n.t 

Sfrnlltt 

l~l"llddr.1 

2- DAS l~SC"IUÇÕE~ 
l.l . PF.RÍOOO : O~ .. t 6d~.J:m.-i.-o <lr t W.-.. 

lO Sant:m11 
06 ~ll(III\JI 

2.2. IIOR,\RIO : R:OO 4s J2:QO" 14:00 ús 18:00 hums 
2.3. LOC.-\L: 1~tidio da Est llla Munidpal dC' 1• Grau AnmLomts. 
,h. 15 dt:• \lm"l'lltbroc/ Rua S:lh~• t or mni~ . Ct'n lro . SAN TA.:--; A-A I• 

2--4. '1'.\XA !>E l i"i"SCIH(..',\0: Scd r«oUtiJ~~. n o pC"rioclo dns lmnipK-s, 
junto ao nanco Ou.nwrim.lus. • A~l·nda 11·16, Conta 06532·6i - Concu rso 
1'1ihlko, (' tç.-:i 1)5 sc-glÚnle-5 '"a.!OrC'S: 
U.S -10,00 (quarl'at>~ r l'ab}. rar.J os Car:_os de i'\hcl Superior 
t{S 25,00 (vintr t dnro t\';tê.). p~tr~l v s Curtos dr -'"h "tl MNUo 
RS 1.5.00 ( ttu in tc n-•i,),p.:~no o~ Clll1:0~ de Alh·id:adu dt Xiltlll) $iC"O 
RS 10,00 (dtl rT2i~). JH•rs o~ l:fl rr,os dt Ath·hbdc-s C..nb A t I) 

2.5.l'"o :~to d.:J in :s-ai~o ·O c:mdid..1t0 den T:i opt.lr pOI"" um.:J Unic CJh:&oria 
fun cional. prea-~d1cr rcqu..Timmto de in~criç:io fomo..:ido pel3 P~IS c :mtmt.iC:J.r 
~ua :icb tk lnscriç:lo jwtto ao sa·viço d ._. r\ .. :cruta rr.cnto, mediante a o.p f"C'\cnt.:lç5o 
da Cart'--ira de ldmtid3dc c dn ComprO\':mtc d .: rccolhinlcnto d:1 L'lx:t de 

ins..:fi.,%>. 
2.6. ,\ntcs de r<X»lh CT o. t.:J:u de insai~o, o cndidato de\-·cr.i observar se atende 
ao:; h :\ttli:.ilos c .ocigjdos pal':l o C:\rgo, pois ~a não scr.i de,·olv ida. salvo 1l<! o 
Concurso 11~0 ror r ~=iz:!dO, por mtcr..ssc ou C{)fl\'otiênci.a d.1 Prcn.;tl111!1 
~-ltmicip~l J c.S1L-t.al\a . 
2.7. Niio scr-J.o a~-it:-.<i:, iu~çô.!s OQndicion:lis o u pelos Correios. Scrii pcrmai&. 
m tn.t:mw, a in:.ei~o por Proulr.:t~o. potlaHio esta sa- pUblica ou p:ntirulsr. no 
Ultimo caso, o procur.tdot dever~ .::prQ cnW foC.o;;:ópia d:! cOOub óc identidade do 

.:mdid:ll.o. 
J . I>OS Rl;:QUISITO S I' ARA A PARTlC.1PAÇAo AO L""'Ol'iCUR!-::0: 
a) Ser hnl.silciro ou, no caso de Mcionalicb.de portuguesa, c::star amparndo na 

forma do t\ rtir,o 13 do Decreto n° 70.436.72. 
b) Ter i<bd:: minima d e 1& (dezoito) anos CQrnpl clos ou a oompld.ar até a data de 
t.llCCIT:Immto das inscri t-õcs. 
t ) Est!lr I.Jilltc rum .:!.s obri~ções dcito:"3i S, pU3 os c:utdida!.os de ambos os 
sc:<os._ c milit!lre:>p:tr.t o ~.:xo rtl.lsculino. 

/ 



Macapá, 31.12.97 

lf )f"OPUIT a escolNld.de mqucnda pan O carco até I cbta de ctccrramcnco das 
11\saiçôa. &a'IÓO que c.1 doc:wncni.OI compJobM0nOI saiO CJUgidol apol» pafll 

os candulltOIIIPfOv.dot e oonvoc:::~dos pan nomcaçio 
to) Ter apttd.Jo fllica e mmlll pMa o ~cnho do cargo 
r) Anular~ aunan.a.men&~ a irualçio c todos os; aos dda decom:ntC$.. te o 
andut.o nlo amdcr a todos osr~lliiO& cxiwb no prcscnle: Edlbl 
4 - DAS CONDIÇ()ES DE L'<SCRIÇÁO: 
Poderio lllkrC:\0"-SC'" 

4.1. P... os Carp de ~wd Supcnor os porudorcs de habll&açio e<:pee•lica. 
obtub an ano de On~ SUJX7'« 
4.1:. P:tn ~ Carp de 1\h-d Medlo: 
41. 1. Agalle AdnunlllnlJ\'0. Agente de: hscahuç:lo. A.gmtc dtt TnbulUi. 
Agmte dl: Vi&JIJnw Saruuria. Dtsalhtllta e opc.'T'Itdor em Computaçlo. 01 

pcxt~dcrcs de eaoolan<bde cru nn:d de 2o grau completO> 
4.2.2. Tknlco em Conlabtktade, Edd'icaç6es, f~. Erthtnnagem, !atrMaa, 
l.laboratóno, ~. Nutriçic. R~. Sa,..,.,.,, Topograf.a do Grupo de 
AIMdadel de NIWJt M6d10, a. portadot• de halbilltaçlo npecilca obbda em eurao 
técnico em nl'vel de 2'- Grau e. quando fcw o c:._.o, ~ do 6r;io de fiscalzaçlo 
ProliMionol; 
4.3. p.,.. c:. Catp de N1'tlll Básico: 
4.31_ kÚ!IIII de~. a. pclll1adorw de habirlt;aç:lo obbda em cursa 
n:pec;iti;:o, em niwlde 1 o grw c:omploeto, com rtlgiStJO no CORfN, 
4.3.2. AtnciUat de L.abof8t6rio, Oigttadot, MedNCO lndus&NI, Mednic:o de Miqumn 
Peudaa, Au»>.., O. Or.opin.a !KOiar, ~ lndut.triale Oper.tdof de Pai~. 01 
ponador .. de ~riQde de lo grau c:ompt.tto 
•U. Para oe; Calp cle:Ab~ Genua ·A 
4 4.1. Auldlat de Mlldnk:o, ~ Ten.~re • ClNM O, Carpnteito, caz.,..Miro, 
Pedreiro, Plra e Merendeua, oa portadorn de nc:oilaridade equMI\ente a 41 t4ne 
do~ de,. gtaU 
4_5 Pata oa earp de A~ Gerais • e 
4.5 1 Gari, La~ e S.wnte, o ~o dewer11.,. aWabetEzado 
5- DA E~ C() PROCESSO SfleTIVO 
5 \ O candridatiD • quelquer categON ~ COIWtante no pr.-e fdctal ... ,.. 
aubn'Mitido • ptOC:..UO ~. de c:aritet eCimlftat6no e d8aMic::atono, CU}M ptOitU 
escnt. COI'Jitatlo de q~ de ~ neolhõl, Qda uma valendo 1 (um) ..... 
5.1.1· Par. " categori .. funçiOI'\&ls do CAI"'po de AtiVtd.ta de Nlvel Supen<W, a 
JWOYII escrite COMtar6 de 20 (vinte) ques.t6es de Portugyta e 40 (quarenta) quest6n 
dll Conheameneo l!!apedftco. 
5 1.2· Pa,. •• c.tegorin funcionaia de Agente Adminis1ratNo, Agente de 
.-~.-doT-e- do~ S......., do O..,.. do 
AI!Yidadel de NI'M Medto, a prova ..aita COM1ati de J0 ('nnta} ql.fii:N5n de 
PooluguMe 30-) --do-móbco 
5 1.3- Panl as QteogonM ~m de DeMnhilta • ap.r.dot em Computeçlo do 
Grupo de Allw:tades de Nt'l'et Médio. e prcwa eKr1C11 QON;bri de 20 (..,.) qws;~ 

do -·· 20 ('llnto) .,.- do ........,.. • 20 ("""') q.- do 
Conhecimentr:l Etpeet(co 
5.1.4- Pari as ttrtegonn func:kwullfa de Têcnleo em; Contabiidade. l!!dlfteaÇ6n. 
Elelncidado. E"'"'"'-"· Loborall>rio. -nico. Nutriçllo. btroda•. Radoologlo. 
SaneamentD, Topografll e TKnir;o ~do Grupo de AbYidadas de Nl....t Mêdlo, 
a ptO'II t:K«&a ~de 15 (quinze) quetAc)n de Portuguâ, 15 (qu.nze) que.t.S. 
do ............. 30 (-)-do ConhoewnetOo !..,.....,.. 
5 1.S.. Para .. ~de Auxiliar de ~ !scclat, Operacb de Pamel • 
eper.dor de C.. de florça e Luz do Gn.lpo de Atl'tldadetl de Ni~ eásfço, • prova 
--do30(>tltl).,.-do-oêoo30(_),.-de ............. 
I 
5 1115- Para n eat.goria Furcionaaa de Au!OOar de EnfermatiJem, AuXJhar de 
Ubomóno, Olg~, Mldnlc:o lndustrutl, Mednco de Máquina• Pesact.a, 
SoMador. ~u&b'1111, do Grupo de •dvtdedM de Nlvel 8Hico a prova nc:rlta 
CCII"l5Carã de 15 (q~Mnla) qu.t6es de PortuQU!h, 15 (ql.llnze) qunt681 de Materntdc:tl 
e .O {~rira) quelt6et de Conhc!arne:mD Eapecrflco 
5.\ 7- Pata .. c:alegOr1ae tunc.onaia de AuJCIIW de Mec6nlco, c:atperMttO, Col:inhHo 
~Pintai, ............. e Mctonm T~. do GNpO de~ Gerall A. 
...... --do 10 (dez) ... - .. -·· lO (dez) queu5oo ... 
-•20( ..... )-doCon--
51.&- Paora • ~ tunc:.onaJ& de Gati. S.WtM e t.vadwa. do Grupo de 
A!i'llldade. G.rM e. • Pnw~~ acnta cor.tar6 o. 10 {6e:z) que.a5es de eomun.c.ç:~o 
o IO(dez)--doM!mêtiça....,._ 
52. O IE.dàl dre Prova., a cnttrio da~ r~'MI pelo PYor;.eao Seletivo, 
tbrazã aa categorias ~uf'ICIONil que MIJo a.ubtnecl\daa. quando 1or o CHO, • Prov• -5..2.1-AProYII PrátQ \ll1eri \OO(cem) pontoa 
5.3 ·O canddato que nlo ~o minirno de 50"- (c:anqüenta po1 cento) do totat dct 
ponkll em que6quef das p.ovas, fiari 8mMdo •Uk~rnet~Cameru do PfOC:.UO -6- 011 Rf~JZAÇNJ DO I'ROCESSO Sfl.!TIVO 
a. 1. A reMalçlo das ptO'Ih do COI"'CUUW, objMo cteMe Edbl tet1o eun ~~ 
hotano. e ~ oporturwnaU d~ acra• dll Edrtal de Provu • Mf 
publicado noa fnltioe de Comunieaçlo 
15.2 .• A prow ..,.,.. tor6 dl.nçio de o-4 (qyatro) hoc'M. MnOo • d~.m~~çlo da pt0\'1 
~ ~vet de ICOfdo com as edg6nciu do pi'OC**O seletrtoo 
1.3. O ClndkYto dewri comparecer eo toe.~, no d._ e hcdr.o des~g~oa pera 
reaJI:z:açio da pron, com a.rMced6nda de 30(trinta) mlnutoa, munido dll documento 
ofictaJ de adenbdede.l'tcha de lnscric;lo e caneta nlero;r'fica (llnb azul ou pteb) 
8 4 Nlo Mn11 pennibdo eo ~ ptnt.r 1 ptova Mm 1 l'icha de insoctiçlo ou 
doc:umenmCJiil;:lllll de~-

5.5. Nlo hiMnl ~· chllnadl ,.... pnwa üCrltl ou· prâtlçl O nlo 
compw~doc:endtdlto~neaw ~~doconcur.o 
e a. Seta eJduido do cona.no pUblico o c.ndidelo .-
a) ~ ~ em c:amuncaç;6o com outro candlt'.to ou peuoo nhn~ eo 
c:onc::ano, por ..cnto ou quMquef outro meiO ou tonna. 
b) Ulilz:ar ... de Uwoa, Ndlo. telefone cefular, blp. lmpAIMOI ou rneqUtM de 
calcular: 
c) Portar ... de fom\lt agrea.MI para com q~lqllef autot$dade presente, 
cf) F"IZef em qua)quer doeumentD. decw.çio falN ou Inexata 
7 • 00 RfCURSO 
7.1 Nlo scri concedida revtdo de provu Os ....nt~ia recuraoa MlbN 
rec::ont~~g~em de poNoe dl proYII eac:rita, de..-lo 1« ~ no pnuo de 48 
{...--* •'*) horaa• pmrded:l~do~ .... de~. 
do~ fundwnentado. fiO Preeidora dl Comlulo, ~no~ dll 
s...--.. do --.çio ele PMS 
a· DIIClASSPICAÇÁO! HOMOLC>CóAÇ.(oDO PROa!SSO S!I.!Tl\10: 
e 1 A ~ l\MI do candictalo Mri o eotnlllt6no de pona. obtido& ne PfO"'I 
ot;ecMI ncrita. ou. m6die doe panlDe obbdl:. 1\11 ptOVI obf*ta. prooM ptitJc:a 
1.2. !ncen'ado o prato ,_,. a impeCJaÇio de recur.o • ;utgacto. oa j6 ~.o 
PrefeitD MunleipW de Santana ~ o r.ultado do concurso, q~ ..,.. 
publictodo no Oi6rio Ofdal do ~. eendo Nbotado na otdem deetatclntt do 
mm.illóno doa ~ oOCictoe. ~ candidatoe ne• provn e dU conltatlo apenH 
oa ~ que obtrverem no rniiWno so-. (dnqGenea por cedo) do tDtat etc. -1.3. A dalal6ceçlo tw.a .n. ainda, diMinta e~. pc.-~~e 
b:aldeu..-cklo 
1.4. Oc:otNndo ~na~,.._. enh ~ao mesmo cargo, o 
_ ...... poroapbçlo ___ _ 

•> Malof-~ ,. ptOVI' de COflhec:wMniD ...,..ciftco do cargo; 
b) .... ~ M prova Jritica, .. forOCIIIO, 
c) Mrtiol Pontu.çlo ,.. Pf0Y11 de Poftuvuk, cno nto e»SS:: pnwa de Conhec::un.rc -·fico-._. funcional; 
dJO""""""-· 
1- OOl>R.Azo O! V~ DO CONCURSO 
I . f . o pra%0 de~ do canc:ano,....,. dt'l o:z {dollt) ..... c:oniW ... 
do ediibll de ttomologaçio, ~ urna .., por igUII pwtodo, .. ....-n 
~o...-...púlblc:o, acnllnode. PUS 
1D--OO~Jl.ltiolco:: 10.1·0...._ ____ ._.,.,........,. __ 

Serwkne PúbkcM. do ••••dJIID de S.... 
I 1· DIIS DlsPOSIÇOe$ G!RAIS· 
\11 A ~ do PfOC8'IIIO loll6ltfto n1o -.gurari eo candidlto o ~ 
atADm4dico eo cergo, me1s ..,.,_ • ~ de ,.. ...- nomMdo, obeóecendo 

-----·~- ... ......-- .. -·-do-.........,doPMS 
U.2.0.--o-6q-coleg0rio"""""'"'·
.ubmlbdoa a!Mpeçiode a1IÚCM qw COtlllbl6 de..,._ rn6dícoe e~ 
11.3.-------.......,..._.. .. .-...... .. 
..,_. ume ,._ .-p. do~ ......WO, Yllllendo. ,_.alo fim oe ....._, -11 4.Toclfa oe !...._ • .,... ,..,.,_.a .... OOf'ICiftO plblc:o, Mfto pulllc:adoa 
noOilno Oficial do e.do ellllxlodoe no~ de r-Moact. PMS. 
11.5. A~. c::anclid*l. irnpiari o~ e a t1àa ~ ct. 
~~no""-roMotdeallllf.dltal, ...,quUnloupodri..,_ .......,,.w••*» 
11.1.0. ~ de c:oniMldoa, ~- • caclll cdlgoria Pundonal, ....., 
~-~ pcw OQaiiD da IMCriç:lo 110 CCM.cuno P\ibico. 
11.7. 0a~Cifi'WeOI,....EditatMfio~pMIOCir'I'IÍUIO~do 

eonc.no-

Prefeitura de 
Itaubal 

DIÁRIO OFICIAL 

· AVISO DE LICITAÇÃO 

COI'•IlSSÃO PER
MAJ'IIENTE OE LICI
TAÇÃO. 

O Gabmete do Prcferto de llaubal, alr.lvés de sua Conus
são de Lacuaçào, toma Púbhco p3r.1 conhccamcnto dos mtcressa· 
dos, que est:mi reah?Jndo Licuaç3o no horáno c forma a scgutr 
relacionados. Com base na Ler n• 8.666193, allernda pela Ler n• 

8.883194. 
Cana Convrtc n• 004197-CUGAOIPMI, para aqursrçlo de 

OI (um) Cammhlo com c:~pacrdadc de 8 (orto) Toneladas, para 
transporte e escoamento da produção agricoJ.:t 

ABERl URA: 06 depneoro de 199S 
HORA: 10;00 h 
LOCAL: Sala de Reunrõc> da l'refellura Murucrpal de 
llaubal. Silo à Av. Launta de Almc1da Barbosa <in• 
EDITAL: Informações e Fdllal scriio oblidos na Rua 
L<nmHl de Almeida Darbosa. ~ 1n•. Centro. no hodno de 
7;30 às 12.00 e das 14:00 à> 17;30. 

IJaubal-AP. em 30 de dl·zembro de 1997 

AVISO O~; LIC I 1',\ ÇÃO 

COMISSÃO I'ER
~IA/I'ENTE OE LICI
TAÇÃO. 

O Gabmele do Prefe110 de llaubal, aJraves de sua ComiS
são de LtcuaçJo. toma Público para conhecimento dos mteressa
dos, que esuuá z ~ahtando .LiCI!ilÇ3o no hor:irio e forma a scytur 
relacionados. Com base na Lei n• 8.666193, alreruda pela Ler n• 
8.883194. 

Cana Conv11e n• 005/97-CL·GAOIPMI. para aqursrç3o de 
OS (mio) Grupos Geradores de Energoo composlo, cada um, de OI 
(um) molor de 7.5 C\' acoplado a um gerador de edcrg1a clé1rica 
de 5 KVA 

AHEI{TURA: 06 de ;ancrro de 1998 
HORA: 10:00 h 
LOCAL: Sala de Reumõcs da Prefei1urn Munrc1pal de 
llaubal. S rlo à Av. Launla de Ahnerda Barbosa sln°. 
F:DITAL: Informações e Edllal serjo obudos na Rua 
Launla de Almeida Barbosa, s'n•, Cenlro, no horáno de 
7:30 ns 12:00 c das 14:00 às 17:30. 

llaubnl-AI', em 30 de dezembro de 1997 

AVISO DE LICITAÇÃO 

COMl SSÃO l' ER
\IA'IENTE DE LICI
TAÇÃO. 

O Gatuncle do Prefeito de haubal, atr.lvés de sua Comis
são de L1CitilÇ~O, toma Público paro conheczmento dos mtercssa
dos, que es1al11 realizando Licilação no horário c fom1a a scgurr 
rclac1onndos. éorn base na Lc1 n• 8.666193, allcrada pela Lc1 n• 
8.883194. 

Cana Conv11c n• 006197-CUGABIPMI, pant aqlllsrç3o de 
OI (um) Barco, motor de 18HP com capacrdade de 8 (oito) Tone
ladas. 

ABERTURA: 06 de ;anc1ro de 1998 
HORA: 10:00 h 
LOCAL: Sal• de Rewliões da l'r<fc1turn Mumc1pal de 
lraubal Suo à Av. l.aunla de Almerda Barbosa sJn• 
EDITAL: Informações c Edllal serão obtidos na Rua 
Laurila de AI merda Barbosa, ''n•, Cenuo, no horáno de 
7·30:is 12:00cdas 14:00is 17:30. 

IJauhal-AP, em 30 de detembro de 1997 

Órgãos Federais 

SERVIÇO PUBLIOO FllERAL 
MINIS'ltRio Do\ F~ 
DEW:;ICIA DE AÇMINIS'l'RAÇÃO 00 MINISTÉRIO DA 
F~OOPARÁ 
REPRESFNI'AÇÃO 00 MW'Á 

O Boletim de Pessoal ndflif97,de13t!Jt97 
plillicou os atoa referentl"'iiff servidores do 
Extinto TeiTi tório Federal do AnJapá. a seguir 
relacicnados: 

LICEN;A PROOO POR ASSIOOIDADE 

M>m: Ana Lu cia de Campos Ferreira 
P.ERIOOO: 01.12 .97 a 28.02.98 
QUINQUENIO: 12 .12 .90 a 12.12.95 
u:rrNjíJJ: SEED 
PROCESSO: 28840.006711/97-11 

M>m: oário Zivanar Flexa Maia 
PERIODO: 01.12.97 a 30.12. 97 , 01 . 01 .98 a 30. 

' 01.98 e 01.12 .99 a 30.12 . 99 
QUINQUENIO: 12 .12 .90 a 12.12. 95 
u:trAÇÃO: s:;zJ 
PROCESSO: 28840 .007311/97-79 

I'«>>E: Maridalva Cardoso Maciel 
PERIODO: 01.12.97 a 30. 12.97 15.12.98 a 15. 

·oL99 · 
u:trAÇÃO: SEED 
~IlQJENIO: 12.12.90 a 12.12 .95 
PROCESSO: 28840.007312/97-31 

~: Crispim Torres dos Sar.:;os 
PERIOOO: 01.12 .97 a 28 .02.9<1 
QUINQUENIO: 12 . 12. 90 a 12.12 .95 
Wl'tv.;ÃO: SEED 
PROCESSO: 28840.005325/97 

~: Oi1ma Maria de Sooza Nogueira 
~ERiooo: 01.12.97 a 28.02. 99 
QUINQUENIO: 12.12 .90 al2.12 .95 
u:rrN:jNJ: SEED • 
Pll(lr.rn~: 28840.004326/97-30 

: ErTJa'ldes de. Silva Mel o 
IODO: 01.12.90 a 30.12-97 , 01 .03 .98 a 29. 

.98 
k\.11.r«,JJitJII10: 12. 12.90 al2 .1295 

N;ÃO: SEED 
I>Rocrnso: 28840 .006828/97-S9 

rivaldo Pmtoj a 
01.12.97 a 28. 02.98 

0: 12.12.90 al2 . 12.95 
SEED 

I RCCESSO: 28840.(n;762/97- 17 

M>m: Padn Sergio B. Bezerra Plnto 
PERIODO: 01.12 .97 a 30.12.97 , 01.12.98 a 30. 
12.98 e 01.12.99 a 30.1 2 .99 

QUINQUENIO : 12.12.90 a 12.12. 95 
Wl'N;ÃO: SEED 
PROCESSO: 28840 .007097/96-70 

fOlE: Tmia de Nazare de S. Carpas Mourão 
PERIOOO: 01.12.97 a 28. 02 . 98 
QUIN<;UEl'-110: 12. 12.90 a 12.12.95 
wrN:jNJ: SEED 
PROCESSO: 28840.001426/97-78 

M>m: Zuleide de Jesus M. de Souza Chagas 
PERIODO: 01.12.97 a 28. 02.98 
QUINQUENIO: 12.12.90 al2 .12 . 95 
wrN:jNJ: SEED 
PROCESSO: 28840.006959/97-37 

M>m: Sandra..Rosilene M. da Silva Lima 
PERIODOI &bl.1!~99 a 28.02.98 
QUINQUENIO: 12. 12.90 a 12. 1295 
wrN:jNJ: SEED 
PROCESSO: 28840.006337/97-06 

M>m: Aelscn Lopes de Almeida 
PERIOOO: 01.12.97 a 28 .02.98 
QUINQUENIO: 12. 2190 a 12.12.95 
wrN:jNJ: SESA 
PROCESSO: 28770.001067/97-91 

r«:ME: José Elscn Ruf'1no da SU va 
PERIOOO: 01.12.97 a 30. 12.97 , 01.06.98 a 30. 
06.98 e 01.12. 98 a 30.12.98 
c;uThQIENIO: 12.1290 a 12.12.95 
wrN;NJ: SESA 
PROCESSO: 28770.002147/97-57 

r«:ME: Maria Salete Gu:lmarães Asslnção 
PERIOOOI 01.12.97 a 30.01.98 , 01.07.98 a 30. 
07.98 
~c;t«Ja~IO: 12.21.90 a 12.12.95 
wrN$J: SESA 
PROCESSO: 28770.001768/97-S9 

lOIE: Ra1mmda Améua Leão Portal 
PERIOOO: 01.12.97 a 30.12.97 , 01.07.98 a 30. 
08.98 
~~O: 12.12.90 a 12.1295 
wrN;iD: SESA 
PROCESSO: 28770.002047/96 

lOIE: SUeli Alooras Duarte 
PERIOOO: lo.12.97 a 08.01.98 , 10.02.98 a l. 
00.98 
QUINQUENIO: 12 . 12.90 a 12 .21.95 
IDI'N;NJ: SESA 
PROCESSO: 28770.00V25/97-91 

r«:ME: Sinéia Fer:-re i·-a Brazão 
PERIODO: 01.12.97 a 29.01.98 
QUINQUENIO: 12.21.90 a 12 .1295 
wrN;]a: SESA 
PROCESSO: 28770.001769/97-21 



Macapá, 31.12.97 

I. tni!E: Ecio Riberto · Palheta Mota 

I
• FERIOOO: 01.12.97 a · 29.01.98 ..._ 
~O: 12.12.90 al2.12.95 
I.OrAÇAD: SESA 

I 
~- ?fiVO 002169/97-90 

ri.:ME: Deusa da Silvà 
PERIODO: 01.12.97 a 2é.02.98 

~ ~O: 12. 12.90 a,1~.12.95 
~ WI'AÇAO: SESA I ~: 2877o.oo2601/!l7-89 

• 00-IE: Maria Berenice Clandino Picanço 

I 
PERIODO: 01.12.97 a 30.12.97 , Ol.ID1.98 a 30. 
01.98 e 01.12.98 a 30.12.98 
Qi'~O: 12.1290 ai2.1295 

! ,IillAÇAO: SESA 
l :PROCESSO: 28770.002344/37-58 

I NGIE: Rita Raros dos Santos 
~ f ERIODO: 01.12.97 a 28.02.98 
í .QI.Jil'QIDITO: 12.12.90 al2.195 
i •wrAÇÃO: SESA . I fROCESSO: 28770.000948/97-13 

~ t"JCME: Ronilda Tavares Cordeiro 
Í ~IODO: 01.12.97 a 28.02.98 
~J~O: 12.1290 a 12.12.95 
J.J:JrAÇÃO : SESA 
FROCESSO: 28700.001911/97-31 

~iil<lE : San'·. . . 
I !., dra Maha dos Santos Monteiro 
l rrn.rooo: 01.12.97 a 30.12.97 ' 01.06.98 a 30. 
'! p6.98 e 01.07.98 a 30.07.98 

?J_INQUENIO: 12.12.90 al2.1295 
l ~AÇÃO: SESA 
1 c~: 28770.002017/97-41 

i ~"!E : Terezinha de Souza Lima 

I f ERIODO: 01.12.97 a 30.12.97 , 01.01.98 a 30. 
p1.98 e 01.07.98 a 30.07.98 
Ri . .li~O: 12.12.90 al2.1295 I f ROCESSO: 28770.002149/97-82 

f
. trJ<TE: Maria Auviliadora Carvalho Dias 

~>ERIQOO: 03.11.97 a 02.12.97 , 01.03.98 a 30.03 
I 98 e 01.07.98 a 30.07.98 

! ~QüiNQUENIO: 12 .1290 a 12.12 . 95 

l
i 'leME : Francisca Rocha de Melo 

EltiOOO: 01.12.97 a 30.12.97 , Ol.ID2 .98 a 01.04 
! j9B 
1 RQUIN2UENITO: 12 . 12.90 a 12.12.95 

I 
~AÇAO: lESA 
rROCESSO:. OCXXYl .OOC'2.CE/97-<54 

I ~-r.: Jose -I.utgardes Nascimento Rodrigues 
I ERIODO: Ól.l2.97 a 28.02.98 I . 1 _ O: 12 •. 90 a 12 .12.95 
j ffi'AÇAO : lESA 
1 rlOCESSO: OCXXY7.000206/97-76 

j NOl1E : José Ricardo Cambraia d a Silva 

l P ERI ODO: 01.1 2 . 97 a 28.02.98 
QUINQ~ENIO: 12.2190 a 1 2. 1 2.95 

· LOT AÇAO: :::ESA 
1 rROCE.SSO: OC007.000207 /97-39 

' NOME : Mari a das Graças de A. Me lo 
!PERiooo: 01.12.97 a 30.12.97 , 01.08.98 a 30 .0E 
:ss e 01.10.98 a 30.10.98 
KUINQUENIO: 12 21.90 a 12.1295 
wrAÇM: IESA 
PROCESSO: 00007 .00102/97-71 

NCME: Nilson Ronaldo Gonçalves de Assis 
PERIODO: 01.12.97 a 30.12.97 , ol.06.98 a ·30.· 
05 . 98 e 01.12.98 a 30 12.98 

1 Qli:i:.NQUENIO: 12.21.90 a 12.12.95 
I J.t:rrAç'AA: lESA I PROCESSO: OCXXY7 .000172/97- 56 

~ NCI'·lE: Sonia Maria Nunes Ferreira 
i PERIOOO: 01.12.97 a 30.12.97 , 01.10.98 a 30. 
I 10.98 e 02.01.99 a 31.01.99 

i QUINQUENIO: 12.12 . 90 a 12.12.95 
LOTAÇão: lESA 

. PROCESSO: 00007 .0000187/97-23 

I. 
NC/IlE: Ubaldo Pantoja de Abreu 
PERIODO: 01.12.97 a 28.02.98 
<;>;~O: 12.1290 a 12 .1295 

~ wrAÇÃD: IESA 
g PROCESSO: OCXXY7.0000205/97-11 

il IDIE: Elzarina BartJosa Fooseca 
§ PERIOOO: 01.12 .97 a 30.12 . 97 , 01 . 03 . 98 a 30. 
~ 03.98 e 01.06.98 a 30. 06 . 98 
B ~O: 12 . 21.90 al2.1295 
~ wrAÇÃO: IESA 
~ PRCCESSO: OCXXYl .000199/97- 59 
u Na>IE: Maria Alice Cardoso da Silva i 
~ 

~ 
5 

PER10DO: 01.12 . 97 a 30. 12.97 , 0 2 . 03.98 a 01. 
CJJIN!~O: 1 2 .12 .90 a 12 .1 295 

~ 

I 
LOTAÇÃO: :rEGA 
P !lOCESSO : OCXXYJO.OCXXYJ / 97-40 

NOME: Maria do Socorro Sant.os de Oliveira 
PHRIOOO: 01.12.97 a 30.12 . 97 , 01.04:98 a 30. 
04.98 e 01 . 11.98 a 30. 11.98 
QU~O: 12 .• 12. 90 a 12 . 21.95 
L.."YJ:AÇÃO: lESA 
P~90: OCXXY7 .000196/97-14 I 

j
~~~~: Maria E1se Carne iro Nunes 

PERIODO: 01.1 2 . 97 a 3 0.1 2 . 97 , 
OL04 .98 

01.02 .9!' 

DIÁRIO OFICIAL 

·~o:. 12. 21.90 a 12.12. 95 
wrAÇN>: IESA 
PROCESSO: 0007.000200/97-90 

NCME: Fra1CiSCo Américo da Silva 
PERIODO: 01.12.97 a 30.12.97 , 01.03.98 a 29. 
04.98 
,QUINQUENIO: 12.21 90 a 12.12.95 

[

LOTAÇÃO: SEJUSP 
PROCESSO: 28820.000561/97- 80 

·N<Jo!E: Guido Eloi Conceição 
PERIODO: 01.12.97 a 30.12. 97 , 01.01 .98 a 3Ü. 
01.98 e 01.06.98 a 30.06.98 
· O: 01.07 .83 . a 01.07.88 

. SEJUSP 
28820.001205/97-19 

sé Fe1ix Cardoso Costa 
01.12.97 a 28.02.98 

QllilQJENIO: 01.07. 83 a 01.07.88 
ImAÇÃO: SEJUSP 
PROCESSO: 28820.001633/96-43 

N<JolE: Zefer.i.ne Jones 
PERIOOO: 01.12.97 a 28.02.98 
~0: 15.12 .73 a 15.12.78 
WfAÇAO: SEJUSP 
PROCESSO: 28820.001097/97-30 

i'K:ME: Eliana Trindade Medeiros \ 
PERIODO: OL.l2.97 a 30.12.97 , 01.01.98 a 30.G:I 
98 .e 01.07.98 a 30.07 .98 
Q<JINQUENIO: 12.12.90 a 12.12.95 
LOTAÇÃO: SEAD 
PROCESSO: 28790.001525/97-65 

NCME: Antonio Anenaces Valente Ephina 
PERIODO: 01.12.97 a 30.12.97 , 01.01.98 a 30.01! 
.98 e 01.06.98 a 30.06 .98 · 
QUINQUENIO: 12.1290.a 12.12. 95 
WfAÇÃO: SEAD 
PROCESSO : 28790.001057/97-29 
I 
N<J.ffi: Benedita Auxiliadora do R. Silva 
~000: 01.12.97 a 30.12.97 , 01.07.98 a 30.0 '. 
J98 e 01.10. 98 a 30.10.98 

1~0: 12 . 12.90 a 12.12.95 
WfAÇAO : SEAD 
PROCESSO : 28790. 001605/97-10 

NCME: Rubenita Barbosa Morais 
PERIODO: 01.12.97 a30.12 .97 , 01 .05.98 a 30 Cf. 
98 , 01.09 . 98 a 30.09.98 
QllilQJENIO: 12.19.90 a 12 .12.95 · 
ImAÇÃO: DETRAP 
PROCESSO : 0006.002026/97- 57 

NClolE: Marcelo Dias de Araujo 
PERIODO: 01.12. 97 a 28 .02.98 
QUINQUENIO: 12 . 12 . 90 a 12 .19.95 
~AçÃO: GAB 
PROCESSO: 28760.001380/97-89 

lonm: jorge Tork Rodrigues 
PERIOOO: 03.12 .97 a 02.00.98 
QWINQUENIO: 12.12 .90 A 12.12.95 

AÇÃO: CEIC<l'l 
ROCESSO: 00005 . 000354/97-47 

: Ri ta de Cássia Pereira FUrtado 
ERIODO.: 01.12.97 a 28.02 .98 

)WJ:m(JE!'lli!O: 12 .12 .90 a 12 . 1.295 
1\Ção : SENA 

pROCESSO: 0032. 000.0434/97 

: .Cancelar o periodo de Lice n ça Prê 
por a'!Siduidade do (da) Servidor (a) NEÍJE 

FREITAs lotado (a) SESA Publicado no D. 
n• 1672 de 20.10.97, no periodo de 01.11 . 

31.12.97 , Referente ao Qu:inqtilenio de 12. 
90 a 12.12.95. 

' Cance!ar o Periodo de Livença Prêmio por 

~
ich.lidade do (da) Servidor (a ) ANNA RffiA DE 
ZA CARVAUIO Lotado (a) SESA Publicado no D. 

E. n• 1685 de lo. l 1.97 , no periodo de 02 .01 
a 31.01.98 , Referente ao Qu:i.nquenio carpre 

endido de 1 2 . 12.90 a 12 .12.95. -

i · Cancelar o periodo de Licença Premio por • 
Assich.lidade do servidor (a) MOISÉS SILVA DO NAS 
ÇIMEm'O Lotado (a) SESA Publicado no D.O. E n • 
'1566 de 21.(5.97 , no periodo de 01.12.97 a 30: 
12.9 7 , Refe rente ao Quinquenio Carpreendido de 
12 .12.90 a 12 .1.295, 

Cancelar o periodo de Licença Prêmio por 

~
ich.lidade do (da) servidor (a ) RENE CELINA GE 

c;uE BARBOSA Lotado (a ) SEED publicado no D.o-:
n • 1566 de 21.05.97 , no peri odo 01.08.97 a 
08. 97 , Referemte ao Quinquenio Carpreendido 
12 .12 . 90 a 12 .12 .95. 

Cance l a r o Periodo de Li c enç a Prêmio 
~r Assich.li~ do (da) Servidor,·(a) GII.MAR ~ 

é
iMENI'O DE ARAUJO Lotado (a ) SEJUSP Publicado 

.D.O.E n• 1425 de 18 . 10. 96 , no periodo de 10 
. 96 a 08.01.97 , referente ao Quinquenio Can 

reendido de 12 .12 . 90 a 12 .1.295. -

Cancel ar o periodo de Licença Prêmi.o por 
tssiduidade do (da) Servidor (a) p,~ULO ROBERTO 
FAMPBEL REBELO l otado (a ) SESA Publicado no D. 
o . E n • 1566 de 21.05 . 97 , no periodo de 03 . 11. 
97, no peri odo de 03.11 .97 a 02'.12 . 97 , Referen 
te ao Quinquenio: CCflllreendido de 12 . 21.90 a 12( 
12 . 95 : 
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Cancelar o periodo de Licença Prêmio por 
Assiduidade. do (da) Servidor (a) REXiiNAlDO SOA 
RÉS ·Dá;-SANi'os Lot:ado (a) SEAGA publicado n · D .O 

'E nº 1652 de 22.09.97 , no Periodo de 01.09.97 
a 29.11.97 , referente ao Qu:i.nquenio· Carpreendi 

\do àe 12.12.90 a i2.12.95. 

Cancelar o periodo de Licença Prêmio por 
Assiduidade do (da) servidor (a) SILVANA GOREm 
PENAFORT DOS SAN'JY.lS Lotado (a) SEJUSP publicadc 
no D. O.E nº 1457 de 05.12.96 , no periodo de 01 
10.97 a 29.12.97 ,' referente ao Quinquenio Cem 
,rendido de 12.12: 90 a 12.12.95. -

Cancelar o periodo de Licença Prêmio por 
iduidade do (dá) servidor (a) AlDENISA FRI\N 

A TERAN lotado (ã) SETAACI publicado no D.O.E. 
• 1685 de lo.n.-97 , no periodo de 01.~2.97 a 

28.02.98 , rteferente ao quinquenio C<XJllrendd!do 
12.12.90 a 12.i2.95 . 

Cancelar o periodo de Licença Prêmio por 
iduiQRd~. do -(da) servidor (a) DEUZA SOOZA. 
TA lotado (a) SEED publicado no D.O.E.n• 16 

5 de 10.11.97 , rio período de 03.12 .97 a 31.01 
8 , referente ao quinquenio compreendido de 12 
2 .90 a 12.12.95. 

Alterar o periodo de Licença Prêmio por 
, ~iduidade do (dá) servidor (a) EDNA MARIA DE 
' UJO FREIRE Lotado (a) SEED , publicado no D. 

.E. nº 1685 de 10.11.97 , do periodo 03.11.97 
j 31.01.98 , para o periodo de 15.12.a 14. 03 .9,8 

I 

Al.terar o Periodo de Licença Prêmi o por 

l
'fE' duidade do (da) servidor (aO LUIZA ~lOTADOS 

Lotado (a) SEED , publicado no D.O.E. n• 
489 de 22.01 . 97 , do periodo o2.01.97 a 01.04 

97, para o periodo de 02.03.98 ·a 30.05.98. 
I -Alterar .o periodo de licença premio por 
~ ~s.siduidade do ' (da) servidor (a) MARIA 

DO SOCORRO A. CARDOSO DA SILVA Lotado(a) 
· SESA , p ublicado n o D.o . E . n º 1489 d e 2 ~ 

r.
.97 , do pe r iodo 0 1. 12 .97 a 30.12 . 97 , 

a ra o Periodo de 02.02.98 a 03.03 . 98. ' 

Alterar o p e r iod o de Licença Prê miq 
r .Assi ch.lidade do (da) secvidor ( a) ALICE ~11\RJJ 
ACHECO DE AMORIM , publicado no D.O.E. n2 16 

32 de 26 .08.97 , do per iodo 01.12 . 97 a 30.12. 
97 , para o periodo de 01 . 01 . 98 a 30.01 .98 . 

lllXICUl.ai' da Secretaria Executiva 
do Ministér io da Fazenda 

Representante DJoMF/PA no Amapá 

SERVIÇO PúBliCO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA FAZENDA · 
DELEGACIA DE ADMINISTRAÇI\0 DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARÁ 
REPRESEm-AÇ,I\0 NO AMAPÁ 

O Boletim de Pessoal n•.Ol.!U97. 1?J.,j;z_, 97, publico'u 
os atos rferente aos servidores do Extinto Território 
Federal do Amapá, a seguir relacionado. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
designada pela Portaria n• 362 de 12:10.97, publicad~ 
no Diário Oficial do Estado do Amapá -D.O.E, em 
24.1-1.97, da Delegacia de Administração do Ministêrio 
da Fazenda do Pará • DAMF, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista ao Parágrafo 1' do art. 149, da Lei 
8.112190, RESO LV E : 

Designar MÁRIO DAMASCENO BARRIGA, Agente 
Administrativo, matrícula SIAPE, n'. 1010154, para 
desempenhar as funções de SECRETARIO da referida 
Comissão. 

FERNANDO ARAÚJO DE FRANÇA 
Presidente da CPAD 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, 
designada pela Portaria n' 389 de 28.11 .97, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Amapá -D.O.E, em 
03.12.97, da Delegacia de Administração do Ministério 
da Fazenda do Pará • DAMF, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista ao Parágrafo 1' do art. 149, da Lei 
6.112190, R ESO LV E : 

Designar VITOR ASSUNÇÃO NUNES, Datilógrafo, 
matricula SIAPE n' 1011265, para desempenhar as 
funções de SECRETÁRIO da referida Comissão. 


	

