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RESUMO 

LIMA, Luis Sergio Silva de. Impasto predial e territorial urbana - estudo de caso 
da inadimplemcia no municipio de Ponta Grossa. 

Este trabalho objetiva apresentar o nivel de inadimph§ncia do IPTU no municipio de 
Ponta Grossa e os mecanismos que adota para o lanc;amento, arrecadac;ao e 
sistemas de cobranc;a dos contribuintes inadimplentes com este impasto. 0 Impasto 
Predial e Territorial Urbano tern grande relevancia no ambito juridico e social, pois se 
trata de urn tributo em que muitos cidadaos se tornam contribuintes, pois sao 
proprietaries, detem a posse ou domlnio util de bens im6veis, situados em zona 
urbana. Utilizando como metoda de pesquisa bibliografia pertinente e consulta a 
documentos da Secretaria de Financ;as e de Arrecadac;ao do municipio de Ponta 
Grossa, adotou-se o delineamento de estudo de caso, desenvolvido sob a forma de 
pesquisa descritiva e estabelecendo atraves dos dados coletados tabulac;oes que 
permitiram elaborar graficos e tabelas que deram subsldios para a reflexao crltica 
dos resultados em acordo com os prop6sitos e objetivos da pesquisa. Os resultados 
apreendidos permitiram observar as implicancias da arrecadac;ao do IPTU para os 
municipios, notadamente o fator de inadimplemcia deste impasto, que se mostrou urn 
comportamento comum entre os contribuintes e passa por uma tendencia 
progressiva, aumentado cada vez mais o numero de sonegadores. Constatou-se 
que apesar de a administrac;ao municipal de Ponta Grossa precaver-se com os 
mecanismos basicos para a instituic;ao e cobranc;a do IPTU, a inadimplencia e 
expressiva. Conclui-se, assim que na esfera municipal uma boa estrutura 
administrativa e indispensavel para a eficiente atuac;ao do poder tributante, no 
sentido de maximizar a arrecadac;ao tributaria proveniente do IPTU, coibindo, 
prontamente, a ac;ao danosa da inadimplencia, e conscientizando o contribuinte que 
o pagamento deste tributo e urn dever de todos, e que eles estao amplamente 
amparados pelos normativos constitucionais, sendo o lanc;amento dos valores do 
IPTU condizente com sua capacidade contributiva, da mesma forma que a adoc;ao 
de parcelamento tern a func;ao precipua de normalizar suas dividas perante o 
municipio. 

Palavras-chave: Impasto predial e territorial urbana, lnadimplencia, Divida Ativa. 
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1 INTRODUCAO 

No mundo atual, o homem e um ser que vive em sociedade e precisa 

satisfazer as suas necessidades, existindo entre estas aquelas que nao podem ser 

simplesmente satisfeitas pelos individuos ou par um grupo, o que fez surgir a 

constituic;ao do Estado, que, organizado e investido de poderes, desempenha a 

func;ao da satisfac;ao de necessidades comuns aos individuos. 

Para a realizac;ao desta missao o Estado desempenha atividades politicas, 

sociais, economicas, administrativas, que tem a finalidade precipua de promover a 

busca de meios materiais para que possa prestar os servic;os de interesse geral que 

lhe sao atribuidos. Essa atribuic;ao tem natureza patrimonial, cujo objetivo e atender 

as necessidades publicas, recebendo a denominac;ao de atividade financeira do 

Estado que se realiza atraves da cobranc;a de tributos. 

Com a descentralizac;ao promovida pelo governo federal, cabe aos 

municipios determinadas competencias em relac;ao a cobranc;a de tributos. A 

Constituic;ao Federal de 1988, no Titulo VI, artigo 145, trata da tributac;ao e do 

orc;amento, definindo a qual ente governamental pertencem os inumeros tributos e a 

quem compete instituir, alem de relatar o tipo de lei determinante para a criac;ao, a 

competencia e as limitac;oes. 

Assim ao municipio mesmo caracterizado como menor entidade integrante 

da Federac;ao, mas que ao mesmo tempo tem poder mais eficaz para atuar nos 

reclames da populac;ao ao atendimento de necessidades publicas, coube a 

responsabilidade de instituir e de cobrar tributos com competencia propria, incluindo 

entre estes o Impasto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 
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0 tema que se apresenta e que se intenciona investigar esta relacionado 

aos estudos da forma de arrecadagao do IPTU, refletindo a necessidade do autor 

em compreender a sistematica de controles existentes no setor de arrecadagao do 

municipio de Ponta Grossa bern como entender os motivos que levam a crescente 

elevagao de inadimplencia na Divida Ativa tributaria. 

A edigao da Lei Complementar n. 101 de 4 de maio de 2000, conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, destina-se a regulamentar a 

Constituigao Federal de 1988, dando pertinencia a Tributagao e Orgamento normas 

de finangas publicas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal - fator de 

extrema importancia para o pais, pois, requer mudangas de postura e 

comportamento dos administradores publicos municipais no trato com as Receitas e 

Despesas publicas. 

Este posicionamento legal determina novo comportamento aos gestores da 

Administragao Publica, levando-os a obrigatoriedade de aprimorar conhecimentos 

nas areas de planejamento financeiro e no aumento de arrecadagao. 

0 Poder Executivo tern o compromisso com a populagao em apresentar as 

agoes para o cumprimento de metas relacionadas com a arrecadagao, apresentar 

resultados quanta ao planejamento de atividades e projetos, bern como a 

transparencia na aplicagao dos recursos orgamentarios e financeiros. 

Sob este enfoque e de grande relevancia a arrecadagao do IPTU, 

considerando que para a arrecadagao desta receita, deve existir na administragao 

publica municipal todo urn aparato legal e organizacional, desde o C6digo Tributario 

Municipal (CTM) ate o Plano Diretor do municipio, para subsidiar a cobran<;a dos 

tributos municipais. 
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Pode-se dizer que o IPTU e o impasto de maior sensibilidade na relagao 

entre cidadaos e administragao publica. lsso porque a sua incidencia e direta e nao 

por vias indiretas, atingindo a todos os moradores urbanos do municipio, excluindo 

apenas aqueles que gozam de isengoes ou de imunidades. Por isto o IPTU e tratado 

como se fosse o encargo condominia! do municipio, tornando-se competencia do 

administrador municipal cobra-lo diretamente de seu povo, nao podendo deixa-lo de 

cobrar, pois seria atitude de flagrante omissao e penalizada como ato de 

improbidade administrativa, da mesma forma que qualquer falha nos criterios 

adotados de langamento do tributo pode acarretar o encerramento de sua carreira 

politica. 0 IPTU exige, portanto, extremos cuidados em todo o seu processo 

elaborativo, desde o estabelecimento de sua base cadastral ate a confecgao das 

guias de cobranga. 

Neste teor, adquire relevancia na administragao publica municipal o fato dos 

municipios nao poderem apenas contar com as transferencias voluntarias (Receitas 

lndiretas) do Estado ou da Uniao, ja que sua competencia esta em administrar muito 

bern os recursos que vern de receitas diretas, justificando-se assim o interesse neste 

trabalho de dissertar sobre o IPTU, enfocando suas origens, sua importancia social, 

suas fungoes e principalmente 0 fen6meno da inadimplencia que torna imperativo a 

administragao municipal adotar mecanismos basicos para a cobranga dos tributos de 

sua competencia, construindo aparelhamento tecnico eficaz e estrutura 

administrativa adequada, pois ha uma cultura arraigada na populagao brasileira em 

nao pagar em dia o IPTU. 

Muitos sao os questionamentos e duvidas sobre o nivel de inadimplencia do 

IPTU, sendo constantes as reclamagoes por parte da administragao publica 

municipal os constantes atrasos por parte da populagao no pagamento de impastos, 
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principalmente o IPTU, suscitando duvidas quanta a forma como se da o processo 

de arrecadagao. Busca assim o presente trabalho delinear este tema que e atual e 

questionador, levando em conta que alem do aspecto legal que cerca o seu 

langamento possui tambem suas implicagoes no contexte social. 

Assim sendo, o presente trabalho tern como foco analisar criticamente o 

volume crescente da inadimph§ncia, especialmente para o caso do IPTU, do 

municipio de Ponta Grossa, diagnosticando as causas da inadimpl€mcia. 

Sob estes pressupostos, levanta-se como problematica: o municipio de 

Ponta Grossa possui urn nivel elevado de inadimplencia na arrecadagao do IPTU? 

Para maior enfase a este questionamento coloca-se tambem como problematica: o 

municipio de Ponta Grossa adota metodos eficazes para diminuir o indice de 

inadimplencia na arrecadagao do IPTU? 

Considera-se que a recuperagao dos debitos em atrasos e os valores 

inscritos em Divida Ativa sao pertinentes, relevantes e atuais, portanto, merece 

atengao par parte dos administradores publicos, os quais nao devem abrir mao do 

recebimento, seja de forma amigavel ou judicial, pais, o produto da sua arrecadagao 

voltara em beneficia da propria sociedade. Assim, a hip6tese levantada foi: se a 

inadimplencia do IPTU no municipio de Ponta Grossa resguardasse criterios 

adequados de controle interne instituido pelo setor de arrecadagao seriam 

eliminadas as deficiencias e desatualizagoes que promovem a redugao do aporte de 

receita direita e/ou evasao fiscal. 

Para responder a estes questionamentos, propoe-se como objetivo geral: 

apresentar o nivel de inadimplencia do IPTU no municipio de Ponta Grossa e os 

mecanismos que o municipio adota para o langamento, arrecadagao e sistemas de 

cobranga dos contribuintes do IPTU inadimplentes. Os objetivos especificos que 
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permitiram atingir esta proposta foram: descrever o sistema de arrecadac;ao de 

tributos adotados no Brasil; comentar os aspectos legais que envolvem o 

lanc;amento e arrecadac;ao do I PTU; evidenciar a sistematica de lanc;amento e 

arrecadac;ao do IPTU pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa; apresentar os 

indices de inadimpl€mcia do IPTU no municipio de Ponta Grossa, bern como os 

procedimentos adotados pela administrac;ao municipal em relac;ao as ac;oes de 

cobranc;a junto aos contribuintes inadimplentes. 

Nesta proposic;ao o trabalho foi dividido em quatro capitulos, sendo que o 

primeiro evidencia o sistema tributario no Brasil, descrevendo os diferentes tributos 

existentes. 0 segundo capitulo comenta sabre o IPTU, descrevendo seus aspectos 

conceituais e hist6ricos, os atos normativos que o inserem como receita tributaria 

para OS municipios, dando enfase a inadimplencia que historicamente tern 

acompanhado a arrecadac;ao de grande parte dos municipios brasileiros. 0 terceiro 

capitulo comenta sabre os metodos de lanc;amento e arrecadac;ao do IPTU no 

municipio de Ponta Grossa, expondo seu posicionamento em relac;ao a arrecadac;ao 

em relac;ao a arrecadac;ao junto aos contribuintes do IPTU. 0 quarto capitulo faz 

uma exposic;ao da inadimplencia no municipio de Ponta Grossa, apresentando sua 

situac;ao de inadimplencia, e as ac;oes administrativas adotadas para recuperac;ao 

dos creditos municipais referentes ao IPTU. 

As considerac;oes finais trazem uma reflexao pessoal sabre a situac;ao do 

municipio em relac;ao a inadimplencia, colocando em evidencia as possiveis causas 

que contribuem para a situac;ao que o municipio apresenta. 
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2 METODOLOGIA 

0 trabalho de pesquisa que tern como finalidade antever e metodizar as 

etapas operacionais leva o pesquisador a tragar caminhos que deverao ser trilhados 

sob urn processo metodol6gico para alcangar os objetivos propostos. Tal 

constatagao e resultado do ensinamento de ANDRADE (1998, p. 1 09}, quando 

menciona que a metodologia e "o conjunto de metodos ou caminhos que sao 

percorridos na busca do conhecimento." 

Neste sentido, a metodologia deste trabalho recorre a "urn procedimento 

racional e sistematico que tern par objetivo proporcionar respostas aos problemas 

que sao propostos." (GIL, 2002, p. 19) 

Considerando que o tema da pesquisa sera desenvolvido junto ao Setor de 

Arrecadagao da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, adota-se o delineamento de 

Estudo de Caso, que , segundo GIL (2002, p. 1 09), tras como vantagens: "estimulo a 

novas descobertas, pela flexibilidade do planejamento do estudo; enfase na 

totalidade, pela multiplicidade de dimensoes de urn problema; simplicidade dos 

procedimentos, pela coleta e analise de dados, em comparagao com outros tipos de 

delineamento." 

A forma de estudo adotada e a pesquisa descritiva, pais de acordo com 

BARROS; LEHFELD (1999, p. 90), e a condigao que o pesquisador "observa, 

registra, analisa e correlaciona fatos ou fenomenos variaveis sem manipula-los." 

Entende-se que neste tipo de pesquisa nao ha a interferencia do pesquisador, 

bastando-lhe somente descobrir a freqOencia com que urn fenomeno ocorre, sua 

natureza, caracteristica, causas, relagoes e conexoes com outros fenomenos. 
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A pesquisa descritiva, segundo LAKATOS; MARCONI (1996) engloba o 

subtipo, bibliografica ou fontes secundarias, isto e, aborda toda bibliografia que ja foi 

publicada com relac;ao ao tema de estudo, desde publicac;ao avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, etc. Neste sentido torna-se 

relevante mencionar que o pesquisador deste trabalho utilizou amplamente a 

pesquisa bibliografica tendo conhecimento que nao houve mera repetic;ao do que ja 

foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas sim o exame do tema sob novo enfoque 

ou abordagem, chegando a conclus6es pessoais. 

0 Estudo de Caso requer criterios adequados para ser desenvolvido, 

portanto torna-se imperative estabelecer a amostragem como base da pesquisa, 

pois BARROS; LEHFELD (1999, p.1 05), o universe da pesquisa significa "o 

conjunto, a totalidade de elementos que possuem determinadas caracteristicas, 

definidas para um estudo." Assim, para a amostragem recorreu-se as leis ordinarias, 

complementares e outras leis que tratam do IPTU a partir de sua instituic;ao pelos 

municipios, verificac;ao de aliquotas, base de calculo, fatos geradores, forma de 

arrecadac;ao, cobrangas, Divida Ativa tributaria bern como a posigao das agoes de 

cobranga na inadimpl€mcia. 

0 conjunto da amostragem que permitiram atingir a proposta desta 

pesquisa utilizou os relat6rios da contabilidade bern como relat6rios do setor de 

arrecadagao e finangas da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, no periodo de 

2000 a 2005, estabelecendo assim a delimitagao do tema no contexte da Divida 

Ativa tributaria do IPTU, sem contudo deixar de enfocar os aspectos conceituais e 

hist6ricos dos impastos, dando enfase ao IPTU, seus fatos gerados, fixagao de 

aliquotas, langamentos e criterios de cobrangas, pois segundo ANDRADE (1998, p. 
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131), "a coleta de dados constitui uma etapa importantissima da pesquisa de campo, 

mas s6 nao deve ser confundida com a pesquisa propriamente dita." 

Quanta a analise dos dados DESLANDES (2000, p.43) enfoca que, 

"devemos descrever com clareza como os dados serao organizados e analisados. 

Par exemplo, as analises de conteudo, de discurso, ou analise diah§tica sao 

procedimentos possiveis para a analise e interpretagao dos dados e cada uma 

destas modalidades preconiza urn tratamento diferenciado para a organizagao e 

sistematizagao de dados." Assim, os dados coletados nesta pesquisa foram 

tabulados e, em seguida, foram elaborados graficos e tabelas, permitindo assim a 

reflexao critica dos resultados em acordo com os prop6sitos e objetivos da pesquisa. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 EVOLU<";AO DOS TRIBUTOS NO BRASIL 

De acordo com LENKE (1998), no Brasil, a hist6ria dos tributes tern infcio 

em 1500, quando os portugueses aqui chegaram e se apossaram das terras e de 

todas as riquezas que encontraram, transformando-as em monop61io do rei de 

Portugal. A cobranga de tributes em forma de impastos, no entanto, s6 comegou 

depois que o Brasil foi dividido em Capitanias Hereditarias. Os donatarios das 

capitanias eram obrigados a pagar ao rei de Portugal uma parte de tudo o que 

produziam: agucar, fumo, aguardente, etc. No seculo XVII, a descoberta do 

"Eldorado", ou seja, da regiao no Brasil que possufa muito ouro, prata e pedras 

preciosas, fez aumentar ainda mais a polftica de fiscalizagao e as exigencias 

tributarias da Metr6pole (Portugal) sabre a Colonia (Brasil). 

Conforme explica LENKE (1998), os brasileiros foram obrigados, entao, a 

pagar ao Reina Portugues urn quinto de todo ouro e pedras preciosas extrafdos na 

Regiao das Minas. lsso significa dizer que 20% das riquezas brasileiras iam para os 

cofres europeus. Portugal cobrava ainda os "direitos alfandegarios", ou seja, uma 

quantia em dinheiro sabre tudo o que o Brasil importava (comprava de fora) ou 

exportava (vendia para fora). Pagar tantos tributes e nao usufruir dos beneffcios que 

eles podiam proporcionar a Colonia foi revoltando cada vez mais os brasileiros. 

No final do seculo XVIII, 1789, no mesmo ano em que aconteceu a 

Revolugao Francesa, eclodiu no Brasil uma grande revolta, motivada pelo excesso 
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de impastos cobrados por Portugal. A lnconfid€mcia Mineira aconteceu na cidade de 

Vila Rica, hoje Ouro Preto, que deveria ocorrer no dia da "derrama", ou seja, no dia 

da cobranc;a portuguesa dos impastos em ouro.Os brasileiros nao tiveram a mesma 

sorte dos franceses. (LENKE, 1998) 

Os inconfidentes foram presos e seu lfder, Tiradentes, foi enforcado. Mas 

apesar do fracasso da revolta, a "semente das mudanc;as" foi plantada. Quer dizer, a 

revolta nao acabou com a explorac;ao do Brasil pelos governantes portugueses, mas 

contribuiu para aumentar o sentimento de amor a patria nos brasileiros e, talvez, ate 

para apressar a nossa lndepend€mcia. 

Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, com a instituic;ao e 

cobranc;a de tributos pelo Governo Brasileiro, foram editadas leis que 

regulamentaram as questoes dos tributos e suas finalidades sociais. 

Foram, entao, estabelecidos limites e fundamentos de direito tributario, que 

evoluiram e originaram o atual C6digo Tributario Nacional (CTN), aprovado em 

1966. 

Segundo o texto constitucional vigente, o tributo cobrado no Brasil de hoje 

tern finalidade social, como dever de todo cidadao pagar seus tributos e, em 

contrapartida, dever do Estado aplica-los em beneficia do bem-estar comum, 

promovendo a justic;a social, o progresso e uma melhor qualidade de vida para o 

povo. 

A Constituic;ao Federal promulgada em 05 de outubro de 1988 e a principal 

e mais importante fonte, em func;ao de canter os principios reguladores de todo o 

Sistema Tributario Brasileiro. Nao cria tributos, mas, estabelece a competemcia 

tributaria, ou seja, quais os tributos que a Uniao, o Estado, o Distrito Federal e os 

Municipios podem instituir ou arrecadar. 
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3.2 TRIBUTA<;AO NO BRASIL 

Atualmente existem 76 tributes exigidos do contribuinte. A lista dos impostos, 

contribui<;6es, taxas e contribui<;6es de melhorias que sao pagas no Brasil estao 

expostas no Quadro 1. 

Quadro 1 -Tributes existentes no Brasil 

1. Adicional de Frete para Renova9ao da Marinha Mercante- AFRMM 
2. Contribui9ao a Dire9ao de Portos e Costas (DPC) 
3. Contribui9ao ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico- FNDCT 
4. Contribui9ao ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa9ao (FNDE) 
5. Contribui9ao ao Funrural 
6. Contribui9ao ao Institute Nacional de Coloniza9ao e Reforma Agraria (INCRA) 
7. Contribui9ao ao Segura Acidente de Trabalho (SAT) 
8. Contribui9ao ao Servi9o Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa (Sebrae)- Lei 8.029/1990 
9. Contribui9ao ao Servi90 Nacional de Aprendizado Comercial (SENAC)- Lei 8.621/1946 
10. Contribui9ao ao Servi9o Nacional de Aprendizado dos Transportes (SENAT)- Lei 8.706/1993 
11. Contribui9ao ao Servi9o Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI) - Lei 4.048/1942 
12. Contribui9ao ao Servi9o Nacional de Aprendizado Rural (SENAR)- Lei 8.315/1991 
13. Contribui9ao ao Servi9o Social da Industria (SESI) - Lei 9.403/1946 
14. Contribui9ao ao Servi9o Social do Comercio (SESC)- Lei 9.853/1946 
15. Contribui9ao ao Servi9o Social do Cooperativismo (SESCOOP) 
16. Contribui9ao ao Servi9o Social dos Transportes (SEST) - Lei 8. 706/1993 
17. Contribui9ao Confederativa Laboral (dos empregados) 
18. Contribui9ao Confederativa Patronal (das empresas) 
19. Contribui9ao de lnterven9ao do Domfnio Econ6mico- CIDE Combustfveis 
20. Contribui9ao para Custeio do Servi9o de llumina9ao Publica 
21. Contribui9ao para o Desenvolvimento da Industria Cinematografica Nacional (CONDECINE) 
22. Contribui9ao Provis6ria sabre Movimenta9ao Financeira (CPMF) 
23. Contribui9ao Sindical Laboral 
24. Contribui9ao Sindical Patronal 
25. Contribui9ao Social Adicional para Reposi9ao das Perdas lnflacionarias do FGTS-
26. Contribui9ao Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
27. Contribui9ao Social sabre o Luera Uquido (CSLL) 
28. Contribui96es aos 6rgaos de Fiscaliza9ao Profissional (OAB, CRC, CREA, CRECI, etc.) 
29. Contribui96es de Melhoria: asfalto, cal9amento, esgoto, rede de agua, rede de esgoto, etc. 
30. Fundo Aeroviario (FAER)- Decreta Lei 1.305/1974 
31. Fundo de Fiscaliza9ao das Telecomunica96es (FISTEL) 
32. Fundo de Garantia por Tempo de Servi90 (FGTS) 
33. Fundo de Universaliza9ao dos Servi9os de Telecomunica96es (FUST) 
34. Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfei9oamento das Atividades de Fiscaliza9a0 

(Fundaf) 
35. Impasto sabre Circula9ao de Mercadorias e Servi9os (ICMS) 
36. Impasto de Exporta9ao (IE) 
37. Impasto sabre a lmporta9ao (II) 
38. Impasto sabre a Propriedade de Vefculos Automotores (IPVA) 
39. Impasto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
40. Impasto sabre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 
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41. Impasto sabre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
42. Impasto sabre Operac;oes de Credito (IOF) 
43. Impasto sabre Servic;os de Qualquer Natureza (ISS) 
44. Impasto sabre Transmissao Bens lntervivos (ITBI) 
45. Impasto sabre Transmissao Causa Mortise Doac;ao (ITCMD) 
46. INSS Autonomos e Empresarios 
47. INSS Empregados 
48. INSS Patronal 
49. Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPI) 
50. Programa de lntegrac;ao Social (PIS) e Programa de Formac;ao do Patrimonio do Servidor 

Publico (PASEP) 
51. Taxa de Autorizac;ao do Trabalho Estrangeiro 
52. Taxa de Avaliac;ao in loco das lnstituic;oes de Educac;ao e Cursos de Graduac;ao 
53. Taxa de Classificac;ao, lnspec;ao e Fiscalizac;ao de produtos animais e vegetais au de 

consumo nas atividades agropecuarias 
54. Taxa de Coleta de Lixo 
55. Taxa de Combate a lncendios 
56. Taxa de Conservac;ao e Limpeza Publica 
57. Taxa de Controle e Fiscalizac;ao Ambiental- TCFA 
58. Taxa de Controle e Fiscalizac;ao de Produtos Qufmicos 
59. Taxa de Emissao de Documentos (nfveis municipais, estaduais e federais) 
60. Taxa de Fiscalizac;ao CVM (Comissao de Valores Mobiliarios)-
61. Taxa de Fiscalizac;ao de Vigilancia Sanitaria 
62. Taxa de Fiscalizac;ao dos Produtos Controlados pelo Exercito Brasileiro - TFPC 
63. Taxa de Fiscalizac;ao e Controle da Previdencia Complementar- TAFIC 
64. Taxa de Licenciamento Anual de Vefculo 
65. Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvara Municipal 
66. Taxa de Pesquisa Mineral DNPM - Portaria Ministerial 503/1999 
67. Taxa de Servic;os Administrativos- TSA- Zona Franca de Manaus 
68. Taxa de Servic;os Metrol6gicos 
69. Taxas ao Conselho Nacional de Petr61eo (GNP) 
70. Taxa de Outorga e Fiscalizac;ao- Energia Eletrica 
71. Taxa de Outorga - Radios Comunitarias 
72. Taxa de Outorga - Servic;os de Transportes Terrestres e Aquaviarios 
73. Taxas de Saude Suplementar- ANS 
74. Taxa de Utilizac;ao do MERCANTE 
75. Taxas do Registro do Comercio (Juntas Comerciais) 
76. Taxa Processual Conselho Administrative de Defesa Economica- CADE-
Fonte: PORTAL TRIBUTARIO (2005) 

Dentre os tributos existentes atualmente no Brasil destacam os constantes 

no Quadro 2. 

Quadro 2 - Principais tributes 
SIGLA ALIQUOT A DENOMINA<;AO 
IRPJ 15 + 10% Impasto de Renda da Pessoa Jurfdica 
IRPF 15% au 27,5% Impasto de Renda da Pessoa Ffsica 
IRRF De 15 a 20% Impasto de Renda Retido na Fonte 
CSLL 9% Contribuic;ao Social sabre o Luera Uquido 
COFINS 3%,4% au 7,6% Contribuic;ao para Financiamento da S~uridade Social 
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IPI 0 A 3,65% Impasto sabre Produtos lndustrializados 
PIS 0,65%, 1% ou 1 ,65% ProQrama de lnteQrat;ao Social 
CPMF 0,38% Contribuit;ao Provis6ria sabre a Movimentat;ao Financeira 
ICMS OA27% Impasto sabre Circulat;ao de Mercadorias, Transportes 

lnterestaduais e lntermunicipais e servit;os de 
Telecomunicat;oes 

ISS 2 a 10% Impasto sabre Servit;os 
IOF 0,0041% Impasto sabre Operat;oes Financeiras de Cambia, Tftulos e 

Valores Mobiliarios e Seguros 
INSS 20 a 27,8% Institute Nacional de Previdencia Social 
II Variavel Impasto sabre lmportac;:ao 
IE Variavel Impasto sabre Exportat;ao 
ITR Variavel Impasto sabre Propriedade Rural 
IPVA 1 A 2,5% Impasto sabre Propriedade de Vefculos e Automotores 
lTC MD 4% Impasto sabre a Transmissao Causa Mortise Doat;oes 
ITBI 2% Impasto sabre Transmissao de bens lm6veis 
IPTU 2% Impasto sabre Propriedade Territorial Urbana 
Fonte: BETTON! (2005) 

Para a realiza<;ao deste trabalho, interessa os impastos. Do Quadro 1 pode-

se dividir os impastos em federais, estaduais e municipais, retirando como os 

principais impastos federais: impasto de importa<;ao; impasto de exporta<;ao; impasto 

sabre a renda e proventos de qualquer natureza; impasto sabre produtos 

industrializados; impasto sabre opera<;6es de credito, cambia e seguro e sabre 

opera<;6es relativas a titulos e valores imobiliarios; impasto sabre a propriedade 

territorial rural; impasto sabre grandes fortunas; impastos extraordinarios. Os 

principais impastos estaduais sao: impasto sabre transmissao causa mortis e 

doa<;ao; impasto sabre circula<;ao de mercadorias e servi<;os; impasto sabre a 

propriedade de vefculos automotores. Como impastos municipais, os principais sao: 

impasto sabre servi<;os de qualquer natureza, impasto predial e territorial urbana. 
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3.2.1 Impastos da esfera federal 

Os principais impastos da Uniao sao instituidos pelo artigo 153 da 

Constitui9ao Federal de 1988 nos seguintes termos: 

Art. 153. Compete a Uniao instituir impastos sabre: 
I - importa<;:ao de produtos estrangeiros; 
II - exporta<;:ao, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
Ill - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV- produtos industrializados; 
V- opera<;:6es de credito, cambia e seguro, ou relativas a tftulos ou valores mobiliarios; 
VI - propriedade territorial rural; 
VII- grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

Para compreensao das aplica96es dos impastos no Brasil e importante 

verificar alguns pontos relevantes colocados por especialistas em direito tributario. 

Hugo de Brito MACHADO (2003) detalha alguns pontos importantes a partir 

das competencias para institui9ao dos tributes bern como a fun9ao, o fato gerador, 

as aliquotas, a base de calculo e a determina9ao do contribuinte nas tres esferas do 

governo. Os comentarios dos impastos seguem a ordem expressa no artigo 153 da 

Constitui9ao Federal. 

I - Impasto de importa9ao 

MACHADO (2003, p.277) cementa que "em se tratando de impasto de 

implica96es no relacionamento do ·Pais como o exterior, seu trato deve caber na 

verdade a Uniao, responsavel por esse relacionamento, que hade ser uniforme, pais 
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no ambito internacional nao se deve projetar a personalidade jurfdica dos Estados-

membros, mas a propria Federagao como urn todo". 

0 impasto de importagao e tambem conhecido como "tarifa aduaneira", 

"direitos de importagao", "tarifa das alfandegas", "direitos aduaneiros", entre outras 

denominagoes. 

A fungao do impasto de importagao e extrafiscal, dada sua utilizagao como 

instrumento de protegao da industria nacional do que como instrumento de 

arrecadagao de recursos financeiros para o pais. 

Em suma trata-se de urn instrumento de polftica econ6mica e do comercio 

exterior, pais, conforme explanagoes do professor Hugo de Brito MACHADO (2003, 

p. 278) constata-se que, 

Se nao existisse o impasto de importac;:ao, a maioria dos produtos industrializados no Brasil 
nao teria condic;:oes de competir no mercado com seus similares produzidos em paises 
economicamente mais desenvolvidos, onde o custo industrial e reduzido grac;:as ao 
processo de racionalizac;:ao da produc;:ao e ao desenvolvimento tecnol6gico de um modo 
gerai.Aiem disto, varios pafses subsidiam as exportac;:oes de produtos industrializados, de 
sorte que os seus prec;:os ficam consideravelmente reduzidos. Assim, o impasto de 
importac;:ao funciona como valioso instrumento de polftica economica. 

0 fato gerador do impasto de importagao e consumado pela entrada de 

produtos estrangeiros no Territ6rio Nacional. 

Fatima Fernandes Rodrigues de SOUZA (2002, p. 169) reforga explicando 

que "o que importa, portanto, para que a entrada configure fato gerador do impasto, 

e que se de em virtude da realizagao de uma importagao, destinando-se, o produto 

estrangeiro, a integrar a economia nacionaf." (grifos no original) 

MACHADO (2003, p.280) faz importantes colocagoes quanta as alfquotas 

dizendo que, 
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Existem duas especies de alfquotas no impasto de importac;ao. Uma e a chamada alfquota 
especffica, que e expressa par uma quantia determinada, em func;ao da unidade de 
quantificac;ao dos bens importados. Assim, diz-se que o impasto correspondera a tantos 
reais par cada metro, ou quilo, ou outra unidade qualquer de medida do produto. A outra e 
a ad valorem, indicada em porcentagem a ser calculada sabre o valor do bem. 

0 tributarista discorre ainda sobre a forma de calcular o imposto, 

explicando: 

... quando a alfquota for especifica, a base de calculo e a unidade de medida adotada pela 
lei para o caso, (CTN, art. 20, 1). Quando a alfquota for ad valorem, a base calculo e o 
prec;o normal que o produto, ou seu similar, alcanc;aria, ao tempo da importac;ao, em uma 
venda em condic;oes de livre concorrencia, para entrega no porto ou Iugar de entrada do 
produto no Pais (CTN, art.20, II). E, finalmente, em se tratando de produto apreendido ou 
abandonado, levado a leilao, a base calculo e o prec;o de arrematac;ao (CTN, art. 20, Ill). 
(MACHADO, 2003, p.281) 

Vale dizer, portanto, que a base de calculo reflete uma valorac;ao economica 

do fato gerador, pois se retira um determinado valor sobre esta valorac;ao, a titulo de 

imposto, parcela de riqueza legal respeitando, inclusive, a capacidade economica do 

contribuinte. 

Para MACHADO (2003), com relac;ao ao contribuinte do imposto, e o 

importador ou quem a ele a lei equiparar (CTN, art. 22, inc. 1). Em se tratando de 

produtos apreendidos ou abandonados, contribuinte sera o arrematante destes 

(CTN. Art.22, inc. II). 

Neste sentido Fatima Fernandes Rodrigues de SOUZA (2002, p. 186) 

comenta que atualmente, e o artigo n. 31 do Decreto-Lei n. 37/66, com a redac;ao 

que lhe deu o Oecreto-Lei n. 2.472, de 1° de setembro de 1988, arrola como 

contribuinte, em primeiro Iugar, o importador, abrangendo qualquer pessoa que 

promova a entrada de produto estrangeiro no territ6rio brasileiro. Embora via de 
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regra seja urn comerciante ou urn industrial, pode ser, tambem, qualquer pessoa 

fisica ou juridica que esteja importando bens para seu proprio uso ou consumo, 

inclusive o passageiro, quanta a bens nao se enquadrem na quota isenta por lei a 

titulo de bagagem, ainda que nao revelem destinac;ao comercial. 

II Impasto de exportac;ao 

MACHADO (2003) elogia o legislador pela colocac;ao do impasto de 

exportac;ao, de competencia da Uniao, dada a natureza desse impasto pela 

relevancia como instrumento de politica tributaria em relac;ao a fonte de receita. 

0 autor cita que "compete a Uniao instituir e cobrar o impasto sabre 

exportac;ao, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (CF, art. 153, 

inc II) [ ... ] o Brasil, com a Emenda constitucional n. 18, de 1965, art.7°, inc. II), 

colocou o impasto de exportac;ao no ambito de competencia federal, e o fez 

acerdatamente." (MACHADO, 2003, p. 283) 

A func;ao do impasto de exportac;ao e predominantemente extrafiscal, em 

virtude da sua ligac;ao proxima a politica econ6mica relacionada com o comercio 

internacional. Essa confirmac;ao baseia-se no artigo 28 do Codigo Tributario 

Nacional, conforme o seu artigo 28 determinando que a receita liquida desse 

impasto destina-se a formac;ao de reservas monetarias, a forma da lei. 

MACHADO, (2003, p.284) comenta inclusive que, 

Essa destinac;ao chegou a ser autorizada, alias, pela propria Constituic;ao anterior (art. 21, § 
4°). Na Constituic;ao de 1988 nao foi reproduzida, mas isto nao quer dizer que nao 
permanece em vigor o Decreta-lei n. 1.578, de 11.10.1977, onde tal destinac;ao esta 
prevista expressamente. A Lei n. 5.072/66 indica expressamente que o impasto de 
exportac;ao "e de carater exclusivamente monetario e cambial e tem por finalidade 
disciplinar os efeitos monetarios decorrentes da variac;ao de prec;os no exterior e preservar 
as receitas de exportac;ao (art.1°)". 
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0 fato gerador desse imposto e a safda do Territ6rio Nacional, do produto 

nacional ou nacionalizado indicado em lista aprovada pelo Poder Executive 

(Decreto-lei n. 1.578/77, art. 1°, e seu § 3°). Entretanto, se o produto que sai do 

territ6rio nacional nao consta da lista, nao ha incid€mcia tributaria. 

MACHADO (2003, p. 285) discorre tambem sobre a questao das alfquotas 

explicando haver duas alfquotas, ou seja, especffica ou ad valorem, e que os 

conceitos sao os mesmos do imposto de importa9ao. 

Acrescentam-se como informa96es essenciais quanto aos percentuais 

explicados pelo autor que diz, 

A lei ordinaria nao cogita, atualmente, de aliquota especifica. A aliquota ad valorem do 
impasto de exporta9ao e de 30% (trinta por cento), "facultado ao Poder Executivo reduzi-la 
ou aumenta-la, para atender aos objetivos da politica cambial e do comercio exterior" (Lei 
n. 9.716, de 26.11.1998, art.3°). A aliquota maxima desse impasto nao poder sera 150% 
(cento e cinquenta por cento) (Lei n. 9.716/98, art.3°, paragrafo unico). (MACHADO, 2003, 
p.285) 

Quante a base de calculo do imposto de exporta9ao, o C6digo Tributario 

Nacional, em seu artigo 24 menciona que em se tratando de produto sujeito a 

aliquota especffica, a unidade de medida adotada pela lei, e, em se tratando de 

produto sujeito a alfquota ad valorem, o pre9o normal que o produto, ou seu similar, 

alcan9aria, ao tempo da exporta9ao, em uma venda em condi96es de livre 

concorrencia. 

Em fun9ao das constantes mudan9as em rela9ao ao pre9o normal dos 

produtos, a professora Fatima Fernandes Rodrigues SOUZA (2002, p. 192), 

menciona, 
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A legisla9ao ordinaria (art. 2° do Decreta-Lei 1.578/77) preve que a base de calculo e o 
pre9o normal que o produto, ou seu similar, alcan9aria, ao tempo da exporta9ao, em uma 
venda em condi96es de livre concorrencia no mercado internacional, observadas as 
normas expedidas pelo Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monetario Nacional. 
Estabelece ainda que, diante da dificuldade em apurar o pre9o normal ou estando esse 
pre9o a merce de bruscas altera96es, cabe ao Poder Executivo, atraves do Conselho 
Monetario Nacional, fixar os criterios especfficos ou estabelecer pauta minima para a 
apura9ao da base de calculo. Essa disciplina, entretanto, encontra-se revogada desde o 
advento da Constitui9ao de 1988, que nao mais atribui ao Executivo competencia para 
alterar a base de calculo do impasto de exporta9ao (§ 1° do art. 153), pelo art. 25 do ADCT, 
que revogou todos os dispositivos legais que atribufam aquele Poder competencia 
normativa privativa do Congresso Nacional, e pelo Acordo sabre a lmplementa9ao do Artigo 
II do Acordo Geral sabre Tarifas Aduaneiras e Comercio. 

Nos termos do artigo 27 do CTN o contribuinte do imposto e o exportador ou 

quem a lei a ele equiparar, ou seja, qualquer pessoa que promova a salda do 

produto do territ6rio nacional, com destine a outre pals. Pode ser pessoa flsica ou 

jurldica, comerciante ou nao, que pratique habitualmente ou esporadicamente o ato 

de exportar. 

Ill lmposto sobre renda e proventos de qualquer natureza 

De acordo com o artigo 153, Ill, da Constituic;ao Federal de 1988 e do artigo 

43 do CTN o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, ou 

simplesmente imposto de renda, como e geralmente conhecido, pertence a 

compet€mcia da Uniao Federal. 

MACHADO (2003. p. 287) justifica a razao do imposto de renda ser de 

competencia federal expondo da seguinte forma, "porque s6 assim pode ser utilizado 

como instrumento de redistribuic;ao de renda, buscando manter em equilibria o 

desenvolvimento econ6mico das diversas regi6es [ ... ] inclusive no § 7° do art. 165, 

segundo o orc;amento fiscal e o orc;amento de investimentos terao entre suas 

fungoes a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo criteria populacional". 
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0 impasto de renda e de fundamental importancia no on;amento da Uniao 

Federal, figurando como a principal fonte de receita tributaria. Tern, portanto, fungao 

nitidamente fiscal. E inegavel tambem o merito do impasto de renda como 

instrumento de intervengao do Poder Publico no dominic economico. Alem de ser 

empregado como instrumento de redistribuigao das riquezas, nao somente em razao 

de pessoas, mas, tern como objetivo no incremento do desenvolvimento regional, 

em conformidade com as leis de incentives fiscais destinados para 6rgaos como 

SUDENE, SUDAM, SUDEPE entre outros. 

A incidemcia do impasto de renda e analisada pela disponibilidade 

economica ou juridica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho 

ou da combinagao de ambos; e de proventos de qualquer natureza, assim 

entendidos os acrescimos patrimoniais nao compreendidos no conceito de renda. 

MACHADO (2003, p. 289) cementa que o conceito de renda tern sido feito 

par economistas e financistas, porem, nao ha entendimento uniforme, assim 

expressando, "para fugir as questoes relacionadas com o conceito de renda, referiu-

se a Constituigao tambem a proventos de qualquer natureza. Na expressao do 

C6digo, renda e sempre urn prod uta, urn resultado, quer do trabalho, quer do capital, 

quer da combinagao desses dais fatores. Os demais acrescimos patrimoniais que 

nao se comportem no conceito de rend a sao proventos". 

As aliquotas variam de acordo com a forma de tributagao das pessoas 

juridicas e ou pelos rendimentos auferidos pelas pessoas fisicas. E, para melhor 

entendimento, vale o comentario de MACHADO (2003, p. 293), 

Em sua incidemcia generica, anual, o impasto de renda tem aliquota proporcional para as 
pessoas jurfdicas, as quais, salvo nos casas especialmente indicados, estao sujeitas ao 
impasto a aliquota de 30% (trinta par cento). Ao depender do montante do Iuera auferido, a 
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pessoa jurfdica esta sujeita ainda a um adicional de 10%. Em se tratando de instituic;ao 
financeira, este adicional sera de 10%, e 15%. Para as pessoas ffsicas a ali quota do 
impasto era progressiva, variando de 3% (tres par cento) ate 55% (cinqoenta e cinco par 
cento), dependendo do valor da renda lfquida. Essas alfquotas progressivas incidiam sabre 
cada faixa de renda, e nao sabre o total, de sorte que no calculo do impasto as diversas 
alfquotas progressivas eram utilizadas. Com a Lei n. 7.713/88, alterada pela Lei n. 9.250, 
de 26.12.1995, tais alfquotas foram substitufdas par apenas duas: 15% (quinze par cento) e 
25% (vinte e cinco par cento). Aquela lei introduziu tambem outras alterac;oes no 
regramento do impasto de rendas das pessoas fisicas, a pretexto de simplifica-lo. Na 
verdade, tais alterac;oes retiraram do impasto o seu carater pessoal, contrariando o 
disposto no art. 145, § 1°, da Constituic;ao Federal, alem de sua progressividade, 
contrariando tambem o art. 153, § 2°, inciso I, da Carta de 1988. 

Por sua vez, a base de calculo do imposto e o montante real, arbitrado ou 

presumido da renda ou dos proventos tributaveis (CTN, artigo 44). A forma de 

determinagao da base de calculo varia de acordo com o tipo de contribuinte. Em se 

tratando de pessoa juridica, a base de calculo do imposto e 0 lucro, que pode ser, 

conforme o criterio de determinagao, real, arbitrado e presumido. Em se tratando de 

pessoa fisica, ou natural, a base de calculo do imposto era a renda liquida, mas, 

agora passou a ser o rendimento. 

Com relagao ao contribuinte do imposto de renda sabe-se que pode ser 

pessoa fisica ou juridica. Pessoa fisica e a pessoa natural, o individuo. Pessoa 

Juridica e aquela criada pelo Direito. E pessoa porque pode ser sujeito de direitos e 

obrigagoes, sendo distinta daquela ou daquelas pessoas naturais que a compoem. 

MACHADO (2003) comenta que para que nao haja controversias a respeito 

da configuragao das firmas individuais, bem como abranger a forma de tributagao 

das pessoas juridicas aquelas que exercem atividades empresariais sem a forma de 

pessoa juridica a legislagao fez a equiparagao legal, dizendo " ... que se equiparam 

as pessoas juridicas as empresas individuais, as firmas individuais, bem como as 

pessoas fisicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, 

qualquer atividade econ6mica de natureza civil ou comercial, como tim especulativo 
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de Iuera, mediante venda a terceiros de bens ou servic;os". (MACHADO, 2003, p. 

298) 

IV lmposto sobre produtos industrializados 

Nos termos do artigo 159, incises I e II, da Constituic;ao Federal de 1988, 

constata-se que a compet€mcia para instituir e cobrar o IPI constituiu significativa 

parcela de poder politico que se concentra em maos do Governo Federal, sendo que 

consideravel parcela de sua arrecadac;ao seja destinada aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municfpios. 

MACHADO (2003, p. 302) registra que "o imposto sobre produtos 

industrializados, ou IPI, pertence a competencia tributaria da Uniao Federal (CF, 

art.153, inc. IV, e CTN, art. 46). Ja assim era antes, quando o imposto tinha nome 

diverse, vale dizer, imposto de consume". 

0 professor Edevaldo Brito reitera afirmando que o IPI tambem conhecido 

como imposto de consume, porque Rubens Gomes de Sousa, autor do Projeto de 

Emenda "B" a Constituic;ao de 1946, escreve que, 

Esse documento atribui a competemcia federal o impasto sabre produtos industrializados, 
assim entendidas a fabricagao e a importagao de produtos manufaturados. E prossegue: 
trata-se, na realidade, do mesmo tributo a que o art. 15, II (da Constituigao de 1946) chama 
de impasto de consumo, mudada apenas essa denominagao para outra, mas consentanea 
com a natureza que ja lhe empresta a lei ordinaria, consubstanciada na seletividade de 
suas aliquotas e no carater nao cumulative de suas incidencias". (BRITO, 2003, p.373) 

MACHADO (2003, p. 302) cita que, "embora o IPI seja considerado como 

instrumento extrafiscal, por forc;a de dispositive constitucional, urn imposto seletivo 



23 

em fungao da essencialidade do produto (CF, art. 153, § 2°, inc.IV)". 0 tributarista 

reforga a importancia do impasto dizendo, 

0 impasto sabre produtos industrializados tem papel de maior relevancia no on;amento da 
Uniao Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. Foi, ate a pouco tempo, o 
tributo de maior expressao como fonte de receita, posic;:ao que vem sendo ocupada 
atualmente pelo impasto de renda, provavelmente em razao de substancias reduc;:oes 
operadas nas alfquotas do I PI, muitas das quais foram reduzidas a zero. 

0 IPI classifica-se como urn impasto real e indireto, ou seja, real porque leva 

em consideragao as condigoes do contribuinte, incidindo igualmente a todas as 

pessoas. E, e indireto, dada a relagao jurfdico-tributaria que se estabelece entre o 

Estado e o sujeito passivo, este paga o tributo sendo ressarcido cobrando de 

terceiro, uma vez que o impasto ja esta embutido no prego do produto. Assim sendo, 

e importante verificar as seguintes observagoes, 

0 IPI e um impasto real e indireto, em que ocorre o fen6meno da repercussao financeira. 
Suporta a carga tributaria o consumidor final (contribuinte de fato) do produto 
industrializado, pela inclusao do valor do impasto no prec;:o do produto. Par esse motivo, a 
seletividade do IPI foi o meio encontrado pelo constituinte para atender, embora 
imperfeitamente, o principia da capacidade contributiva. Explica-se: que a aliquota do IPI 
incidente sabre um produto basico como, par exemplo ac;:ucar refinado, deve ser baixa. 
Acontece que compram ac;:ucar refinado tanto o trabalhados de baixa renda quando o 
milionario empresario e pagarao ambos exatamente o mesmo valor do IPI embutido no 
prec;:o do produto. Desnecessario comentar a injustic;:a dessa situac;:ao o qual torna o 
impasto economicamente regressivo em relac;:ao a renda dos contribuintes de fato (quanta 
maior a renda menor a carga proporcional de impasto). Par outro lado, para os produtos 
superfluos, a seletividade funciona satisfatoriamente no atendimento da capacidade 
contributiva. Em principia somente consomem bens superfluos, ou, pelo menos, luxuosos, 
os que possuem maior poder aquisitivo, devendo as aliquotas de IPI potencialmente lesivos 
a saude au a sociedade, cujo consumo deva ser desestimulado, exacerbam-se as alfquotas 
do impasto como base no mesmo principia da seletividade, como ocorre quanta as 
elevadas aliquotas do IPI incidente sabre cigarros, bebidas e armas. Nestas situac;:oes, o 
IPI desempenha a denominada func;:ao extrafiscal proibitiva. (ALEXANDRINO, 2002, p.133) 
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Para melhor entender como ocorre o fato gerador do IPI e mister a 

compreensao do que e produto industrializado, pois caso contrario, alcangar-se-a, 

por exemplo, a prestagao de servigos ou a operagao mercantil, que sao 

respectivamente, alcangaveis pelo ISS e pelo ICMS. Portanto, considera-se 

industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operagao que lhe 

modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeigoe para o consumo. 

No regime da Constituic;ao de 1988, cabe a lei complementar estabelecer normas gerais 
sabre a definic;ao dos fatos geradores dos impastos nela discriminados (CF de 1988, art. 146, 
inc. Ill, alinea "a"). Nao cabe a lei complementar definir os fatos geradores dos impastos, 
evidentemente, mas estabelecer normas gerais sabre tais definic;oes: e entre essas normas 
gerais pode-se entender que esta aquela que delimita conceitos utilizados na norma da 
Constituic;ao , como e o caso do conceito de produto industrializado. Realmente, o conceito 
de produto industrializado independe de lei. E um conceito pre jurfdico. Mesmo assim, para 
evitar ou minimizar conflitos, a lei complementar pode e deve estabelecer os seus contornos. 
(ALEXANDRINO. 2002, p.133) 

Em relagao a aliquota deste impasto, MACHADO (2003, p. 304) escreve, 

As alfquotas do IPI sao as mais diversas, precisamente em face de ser esse impasto um 
tributo seletivo. Assim, a legislac;ao especffica adotou uma tabela de classificac;ao dos 
produtos, denominada TIPI, onde estao previstas diversas aliquotas, desde zero ate 
365,63% (Cigarros - posic;ao 24.02, subposic;ao e item 02.99, da TIPI). A maioria das 
aliquotas, porem, situam-se abaixo de 20%". 

Para o tributarista ha diferengas na base de calculo do impasto para tanto, 

as seguintes colocagoes pelas hip6teses de incid€mcias sao assim realizadas, 

(a) no caso de mercadoria importada, a base de calculo do IPI e a mesma do impasto de 
importac;ao, acrescida do proprio impasto de importac;ao, das taxas exigidas para entrada 
do produto no Pafs e ainda dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou 
dele exigfveis (CTN, art.47, inc. I); (b) em se tratando de produtos industrializados 
nacionais, a base de calculo do IPI e o valor da operac;ao de que decorrer a safda destes 
do estabelecimento do contribuinte, ou, nao tendo valor a operac;ao, ou sendo omissos os 
documentos respectivos, a base calculo sera o prec;o corrente da mercadoria ou de sua 
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similar no mercado atacadista da pra<;:a do contribuinte (CTN, art .47, inc. II); e, finalmente, 
(c) em se tratando de produto leiloado, o pre<;:o da respectiva arremata<;:ao (CTN, art. 47, 
inc. Ill). (MACHADO, 2003, p. 305) 

0 CTN em seu artigo 51, paragrafo unico assim define o contribuinte do I PI: 

(a) o importador ou quem a ele a lei equiparar; (b) o industrial ou quem a ele a lei equiparar; 
(c) o comerciante de produtos sujeitos ao impasto, que os forne<;:a aos industriais ou aos a 
estes equiparados; (d) o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a 
leilao. Para os efeitos do IPI considera-se contribuinte aut6nomo qualquer estabelecimento 
de importador, industrial, comerciante ou arrematante. 

V Impasto sabre operagoes de cn3dito, cambia e seguro e sabre operagoes relativas 

a tftulos e valores mobiliarios. 

Esse impasto e mais conhecido como impasto sabre operagoes financeiras 

- IOF e e de competencia privativa da Uniao Federal (artigo 153 da Constituigao 

Federal de 1988, IV, e artigo 63 do CTN). A fungao do IOF tem carater extrafiscal. A 

administragao e cobranga compete atualmente a Secretaria da Receita Federal, e 

esta regulamentado pelo Decreta n. 2.219, de 02/05/97, alterado pelo Decreta n. 

2.452, de 06/01/98. 

MACHADO (2003, p. 314) relata que "efetivamente, o IOF e muito mais um 

instrumento de manipulagao da polftica de credito, cambia e seguro, assim como de 

trtulos e valores imobiliarios, do que um simples meio de obtengao de receitas, 

embora seja bastante significativa a sua fun<;ao fiscal, porque enseja a arrecada<;ao 

de somas consideraveis". 
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As hip6teses de incid€mcia do IOF de acordo com CTN, artigo 63 sao as 

seguintes, 

a) a efetiva9ao de uma opera9ao de credito, pela entrega total au parcial do montante au do 
valor que constitua objeto da obriga9ao, au sua coloca9ao a disposi9ao do interessado; b) a 
efetiva9ao de uma opera9ao de cambia pela entrega de moeda nacional au estrangeira, au 
de documento que a represente, au sua coloca9ao a disposi9ao do interessado, em 
montante equivalente a moeda estrangeira au nacional, au pasta a disposi9ao par este: c) a 
efetiva9ao de uma opera9ao de seguro, pela emissao da ap61ice au do documento 
equivalente, au recebimento do premia, na forma da lei aplicavel: d) a emissao, 
transmissao, pagamento au resgate de tftulos e valores mobiliarios, na forma da lei 
aplicavel (CTN, art. 63). 

Com relagao as alteragoes das aliquotas do IOF estas podem ocorrer par 

ato do Poder Executivo, configurando excegao tanto ao principia da anterioridade 

(como ao principia da legalidade (artigos 150, § 1° e 153, § 1° da Constituigao 

Federal de 1988) 

lsto significa dizer que as aliquotas desse impasto podem ser alteradas 

mediante norma editada pelo Poder Executivo, atendidas as condigoes e os limites 

fixados em lei (excegao ao principia da legalidade); e os aumentos porventura 

decorrentes da elevagao de aliquotas par norma infralegal, assim como aqueles 

decorrentes de lei que estabelega novas hip6teses de incidencia, ou novas bases de 

calculo, podem ser exigidos no mesmo exercfcio em que ocorrerem tais alteragoes. 

Diz- se, par tudo isto, que o IOF e urn impasto flexivel. E importante, todavia, deixar 

clara que sempre ha de constar de lei a aliquota-limite, que nao poder ser 

ultrapassada par ato normativo do Poder Executivo. 

A base de calculo do IOF e destacada no artigo 64 do CTN, nos termos, 

I) quanta as opera96es de credito, o montante da obriga9ao, compreendendo o principal e 
as juros; 
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II) quanta as operac;oes de cambia, o respective montante em moeda nacional, recebido, 
entregue au pasta a disposic;ao; 
Ill) quanta as operac;oes de seguro, o montante do premia; 
IV) quanta as operac;oes relativas a titulos e valores mobiliarios: a) na emissao, o valor 
nominal mais o agio, se houver; b) na transmissao, o prec;o au valor nominal, au valor da 
cotac;ao em Balsa, como determinar a lei; c) no pagamento au resgate, o prec;o. 

Os segurados e os tomadores de cn§dito sao considerados como 

contribuintes do IOF, de acordo com a Lei n. 5.143 e alteragao pelo Decreta-lei n. 

914 de 7 de outubro de 1969, sendo os responsaveis pela cobranga e recolhimento 

do impasto, 

Atribuiu a condic;ao de responsaveis pela cobranc;a do impasto e seu recolhimento ao 
Banco Central do Brasil, au a quem este determinar, nos prazos fixados pelo conselho 
Monetario Nacional: a) as instituic;oes financeiras, quando se tratar de operac;oes de 
credito; e b) ao segurador, em se tratando de operac;oes de seguro. Neste ultimo caso, se o 
segurador encarregar alguma instituic;ao financeira de efetuar o recebimento dos premios 
de seguros, essa instituic;ao financeira assumira a condic;ao de responsavel pelo 
recolhimento do impasto. MACHADO (2003, p. 318) 

VI Impasto sabre a propriedade territorial rural- ITR 

0 ITR atualmente e de competencia da Uniao Federal, mas, coube tambem 

aos Estados e Municfpios a competencia para institui-lo e arrecada-lo. Dessa forma 

e importante conhecer a trajet6ria desse importante impasto conforme expoe o 

renomado professor Hugo de Brito MACHADO. "0 impasto sabre a propriedade 

territorial rural e da competencia da Uniao Federal (CF, art.153, inc VI, e CTN, art. 

29). No regime da Constituigao de 1946 esse impasto era da competencia dos 

Estados (art.19, inc 1). Com a Emenda Constitucional n; 5, de 1961, passou a 

competencia dos Municfpios, e com a emend a Constitucional n. 10, de 1964, passou 

finalmente a competencia da Uniao Federal". (MACHADO, 2003, p. 210) 
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0 objetivo do ITR e estimular a produtividade agricola e desestimular a 

manutenc;ao de propriedades improdutivas, ou seja, no combate aos grandes 

latifundios que nao geram riquezas para uma coletividade. 0 ITR nao incide na 

pequena propriedade, quando explorada pelo proprietario e desde que nao possua 

outro im6vel rural, possuindo as seguintes caracteristicas: 

- fato gerador: e a propriedade de im6vel localizado fora da zona urbana do 

Municipio; 

- contribuinte: e 0 proprietario; 

- base de calculo : e o valor da terra nua, a ser fornecido pelo contribuinte 

em sua declarac;ao; 

- aliquotas: sao variaveis, conforme o percentual de utilizac;ao da 

propriedade, em escala constante na lei e que leva em considerac;ao 

tambem a area total do im6vel e sua localizac;ao geografica no Brasil. 

VII Impasto sobre grandes fortunas 

0 impasto sobre grandes fortunas esta autorizado constitucionalmente, 

mas, em razao de problemas estritamente politicos e pela falta de entendimento do 

legislador quanta ao termo grande fortuna, o impasto ainda nao foi instituido pela 

Uniao. Sua instituic;ao depende de lei complementar. A este respeito, MACHADO 

(2003, p. 324) revela, 

A Constituir;:ao Federal de 1988 atribui a Uniao competencia para instituir impasto sobre 
grandes fortunas, nos termos de lei complementar (art. 153, inc VII). Nao obstante, ate 
agora esse impasto nao foi institufdo, nem editada a lei complementar para definir o que se 
deve entender como grande fortuna. E o caso raro de competencia tributaria nao 
exercitada, e a razao para essa inercia do legislador e exclusivamente polftica. 
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VIII Impastos extraordinarios 

A Constituigao Federal de 1988 institui os de impastos extraordinarios 

atraves do artigo 154, nos termos 

Art. 154. A Uniao podera instituir: 
I - mediante lei complementar, impastos nao previstos no artigo anterior, desde que sejam 
nao-cumulativos e nao tenham fato gerador ou base de calculo pr6prios dos discriminados 
nesta Constituic;ao; 
II- na iminencia ou no caso de guerra externa, impastos extraordinarios, compreendidos ou 
nao em sua competencia tributaria, os quais serao suprimidos, gradativamente, cessadas 
as causas de sua criac;ao. 

Verifica-se, portanto, que o impasto tern a caracteristica de nao 

permanente, isto e, ap6s o termino do evento cessam as causas de sua instituigao. 

A origem dos impastos extraordinarios advem dos estudos feitos por paises 

europeus participantes da Primeira Guerra Mundial. Ap6s o termino desta guerra 

decidiram pela tributagao sabre o patrimonio a fim de recuperar as marcas da 

destruigao deixada pelos conflitos. 

Conforme MACHADO (2003, p. 325) o CTN em seu artigo 76, estabelece 

que "na emin€mcia ou no caso de guerra externa, a Uniao pode instituir impastos 

extraordinarios compreendidos ou nao entre os referidos nessa lei, com vigencia 

temporaria, e que, por isto, devem ser suprimidos, gradativamente, no prazo maximo 

de cinco anos, contados da celebragao da paz". Descreve ainda que o legislador 

esta apto para determinar as hip6teses de incidencia desses impastos 

extraordinarios, nas questoes relacionadas com as bases de calculos e aliquotas, 

podendo inclusive invadir a competencia tributaria dos Estados e dos Municipios. 

Destaca-se que a Constituigao Federal de 1988 nao descreveu o ambito de 
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incidencia desses impastos, outorgando absoluta liberdade ao legislador ordinaria, 

que deve, porem, orientar pelos criterios apontados pela ciencia das Financ;as. 

As bases de calculos e aliquotas desses impastos extraordinarios podem 

ser estabelecidas tambem pelo legislador com ampla liberdade. 

3.2.2 Impastos na esfera estadual 

A criac;ao dos impastos na esfera estadual e fixada pelo artigo 155 da 

Constituic;ao Federal. 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impastos sabre: 
I- transmissao causa mortise doagao, de quaisquer bens ou direitos; 
II - operagoes relativas a circulagao de mercadorias e sabre prestagoes de servigos 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagao, ainda que as 
operagoes e as prestagoes se iniciem no exterior; 
Ill- propriedade de vefculos automotores. 

I Impasto sabre transmissao causa mortis e doac;ao de quaisquer bens ou direitos -
lTC MD 

CASSONE (1997, p. 308) explica que "tanto o impasto de transmissao 

causa mortis (heranc;as e legados, em virtude de falecimento de uma pessoa 

natural), como o impasto de transmissao inter vivos (atos, fatos ou neg6cios jurfdicos 

celebrados entre pessoas fisicas vivas), ja integravam, antes da declarac;ao de 

independencia, o sistema tributario brasileiro, que se iniciou com a vinda de D. Joao 

VI para o Brasil". 
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A competencia pela instituic;ao do imposto sobre heranc;as e doac;oes foi 

atribufda aos Estados e ao Distrito Federal pela constituic;ao Federal de 1988, 

atraves do artigo. 155, I. 

MACHADO (2003, p. 334) faz uma importante colocac;ao dizendo que, 

Na vigencia da Constituic;ao anterior podiam os Estados e o Distrito Federal instituir impasto 
sabre transmissao, a qualquer utulo, de bens im6veis par natureza e acessao ffsica e de 
direitos reais sabre im6veis, exceto os de garantia, bem como sabre a cessao de direitos a 
sua aquisic;ao. A transmissao era a qualquer tftulo. Mais amplo, portanto, neste aspecto, o 
ambito do tributo. Entretanto, nao abrangia os bens im6veis, cuja transmissao fora da 
atividade comercial nao ensejava tributo. 0 ambito do tributo ficou, assim, ampliado quanta 
ao objeto da transmissao, que e agora qualquer bem ou direito. Ficaram, todavia, exclufdas 
as transmissoes a utulo oneroso. 

A func;ao do imposto sobre heranc;as e doac;oes e fiscal, portanto, sua 

finalidade e gerar recursos financeiros para os Estados e o Distrito Federal. 

0 fato gerador ocorre na abertura da sucessao, que se da com a morte da 

pessoa, a qual pertenciam OS bens. A data do 6bito do autor da heranc;a e 

considerada como o fato gerador da tributac;ao, haja vista, que com a sua 

ocorrencia, abre-se a sucessao, transmitindo-se, em seguida, o domfnio e a posse 

da heranc;a aos herdeiros legftimos e testamentarios. 

Ha duas maneiras de transmissao da propriedade: pela morte do titular do 

bern (causa mortis); e pela liberalidade do dono do bern que o transmite a outrem 

gratuitamente. 

As principais caracterfsticas do imposto sobre heranc;as e doac;oes sao: 

- fato gerador : e a transmissao por morte ou por doac;ao de quaisquer bens 

ou direitos; 
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- contribuinte : e o herdeiro ou o legatario, ou seja, quem recebe a heran9a 

ou o legado, no caso de transmissao causa mortis, eo donatario, no caso 

de doa9ao; 

- base de calculo : e 0 valor venal dos bens ou direitos transmitidos; 

- alfquotas : variam de 2 a 4%. 

II Impasto sobre opera96es relativas a circula9ao de mercadorias e presta96es de 
servi9os- ICMS 

CASSONE (2002, p.429) cementa que com "a Emend a Constitucional n. 1, 

de 1969, alterou profundamente a Constitui9ao de 1967, por isso que se costuma 

designa-la CF/67-69, que por sua vez sofreu altera96es, culminando com a vigente 

Constitui9ao de 05-10-1988, que ampliou o campo de incid€mcia do ICM, passando a 

ser conhecido pela sigla ICMS". 

A Constitui9ao Federal de 67/69 e a EC n. 23/83 contemplavam o fato 

gerador dada as seguintes caracterfsticas: 

a) a mera safda ffsica de mercadoria do estabelecimento, qualquer que seja 

o tftulo jurfdico que a determine, sendo irrelevante que esse titulo envolva 

ou nao uma transmissao de propriedade; 

b) que essa sa fda fisica seja promovida por comerciante, industrial ou 

produtor; 

c) que configure uma etapa do processo de circula9ao de mercadoria, ou 

seja, que a destine do produtor ao consumidor. 



33 

A incid€mcia do ICM e sabre circulac;ao: a saida fisica e a operac;ao de que 

decorre sao apenas fatos que identificam no espac;o e no tempo etapas de 

circulac;ao das mercadorias, considerando-se que esta circulac;ao e a saida de 

operac;oes que levam as mercadorias da fonte de produc;ao ate o consumo final, de 

acordo com a sua natureza e finalidade. 

Entretanto, a Constituic;ao de 1988, ampliou o campo de incidencia do ICMS 

(prestac;oes de servic;os de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicac;ao, com as hip6teses dispostas no artigo 155, § 2°, IX, a. Assim o impasto 

incide sabre as relac;oes de consumo, sua principal caracteristica e a nao-

cumulatividade (o contribuinte, ao final de cada periodo de apurac;ao, deduz do 

impasto relativo as operac;oes que praticou, o impasto ja pago em operac;oes ou 

prestac;oes anteriores). 

Segundo CASSONE (2002), a nao cumulatividade do ICMS e mais do que 

uma regra, e urn principia. A definic;ao basica do principia da nao-cumulatividade do 

ICMS e encontrada no artigo 155, § 2°, I e II, da Constituic;ao Federal de 1988, nos 

termos 

Artigo 155 
( ... ). 
§ 2°. 0 impasto previsto no inciso II atendera ao seguinte: 
1 sera nao cumulative, compensando-se o que for devido em cada operac;:ao relativa a 
circulac;:ao de mercadorias ou prestac;:ao de servic;:os com o montante cobrado nas 
anteriores pelo mesmo ou par outro Estado ou pelo Distrito Federal; 
11 a isenc;:ao da nao-incidencia, salvo determinac;:oes em contrario da legislac;:ao; 
a) nao implicara credito para compensac;:ao com o montante devido nas operac;:oes ou 
prestac;:oes seguintes; 
b) acarretara anulac;:ao do credito relative as operac;:oes anteriores. 
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Este principia considera o ciclo produtivo e a circula<;ao de mercadoria no 

processo total e tern como objetivo nao sobrecarregar o contribuinte final do imposto 

que, de outra maneira, estaria incidindo com o efeito cascata. 

0 ICMS esta subordinado ao principia da nao-cumulatividade por 

determina<;ao constitucional, nao podendo regra infraconstitucional alterar, restringir 

ou anular a sua aplica<;ao. Por tratar-se de urn tribute de competencia dos Estados e 

do Distrito Federal, a estes cabe o cumprimento deste principia como conseqOencia 

da gera<;ao de urn credito ao contribuinte nas opera<;oes ou presta<;oes a ele 

sujeitas. 

0 principia da nao-cumulatividade confere ao sujeito passive a possibilidade 

da compensa<;ao do tribute nas opera<;oes ou presta<;oes anteriores, a partir da 

diferen<;a entre o valor a ser pago e o cobrado nas opera<;oes anteriores. 

0 ICMS tern por fatos geradores: a circula<;ao de mercadorias e a presta<;ao 

de servi<;os de transporte intermunicipal e interestadual e de comunica<;ao. 

Alem do principia da nao-cumulatividade o ICMS possui as outras 

caracteristicas importantes: 

- fato gerador : e a circula<;ao de mercadoria (inclui minerais, combustiveis e 

energia eletrica), a presta<;ao de servi<;os de transporte intermunicipal e 

interestadual e a presta<;ao de servi<;os de comunica<;ao (somente quando 

a comunica<;ao for onerosa); 

- contribuinte : e aquele que promover a opera<;ao ou a presta<;ao objeto de 

incidencia do imposto; 

- base de calculo : e 0 valor da opera<;ao de circula<;ao de mercadoria ou da 

presta<;ao de servi<;o; 
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- aliquotas : tern limites fixados pelo Senado Federal e suas redugoes sao 

condicionadas a aprovagao de todos os Estados mediante convenio; 

variam conforme as regioes do pais e de acordo com a natureza do 

produto; 

llllmposto sobre propriedade de veiculos automotores- IPVA 

lncide sobre a propriedade de veiculo automotor de qualquer especie 

(aeronave, embarcagoes, autom6veis, caminhoes, motocicletas, qualquer veiculo 

cuja propulsao dependa de motorizagao), possuindo as seguintes caracteristicas: 

- fato gerador : e a propriedade de veiculo automotor de qualquer especie 

(aeronaves, embarcagoes, autom6veis, caminhoes, motocicletas, enfim, 

qualquer veiculo cuja propulsao dependa de motorizagao); 

- contribuinte : e 0 proprietario do veiculo; 

- base de calculo : e 0 valor venal do veiculo; 

- aliquotas: diferem conforme a especie de veiculo. 

3.2.3 Impastos na esfera municipal 

Os municipios tern a incumbencia quanta a criagao dos seus impastos, 

tendo em vista, o registro do art. 156 da Constituigao Federal de 1988. 

Art. 156. Compete aos Municipios instituir impasto sabre: 
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I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissao inter vivos, a qualquer tftulo, por ato oneroso, de bens im6veis, por 
natureza ou acessao fisica, e de direitos reais sobre im6veis, exceto os de garantia, bem 
como cessao de direitos a sua aquisi9ao; 
Ill) - servi9os de qualquer natureza, nao compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar: 
IV- (revogado pela Emenda constitucional n. 3/1993) 

Verifica-se, portanto, que os municipios estao autorizados a institui-los, 

arrecada-los, e a exigi-los dos contribuintes, para tanto, devem obedecer sempre ao 

principia da legalidade, ou seja, as agoes efetuadas devem estar dentro da lei. 

Assim sendo, para os municfpios e imprescindivel observar o conteudo das 

suas respectivas Leis Organicas. 

A Lei Organica Municipal e a lei maior e mais importante do municipio. E a 

propria Constituigao Municipal. A lei Organica e elaborada pelos representantes da 

populagao local e tern por finalidade assegurar o exercfcio dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a seguranga, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, 

a justiga a todos os cidadaos. 

A lei organica trata da organizagao do municipio no tocante a parte politico-

administrativa, do governo municipal, da administragao do municipio, da tributagao, 

orgamento e finangas, da ordem economica e social entre outros assuntos de 

extrema relevancia para a coletividade. 

Entre os impastos de compet€mcia municipal situa-se o Impasto sabre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU, o qual parser o foco deste trabalho 

sera tratado em capitulo especial. 
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I Impasto sabre a transmissao intervivos de bens im6veis - ITBI 

Diz a Constituigao Federal em seu artigo 156, II que compete aos 

municfpios instituir impastos sabre transmissao intervivos, a qualquer titulo, por ato 

oneroso, de bens im6veis, por natureza ou acessao ffsica, e de direitos reais sabre 

im6veis, exceto os de garantia, bern como cessao de direitos a sua aquisigao. No § 

2° deste mesmo artigo, o ITBI nao incide sabre a transmissao de bens ou direitos 

incorporados ao patrimonio de pessoa juridica em realizagao de capital, nem sabre a 

transmissao de bens au direitos decorrente de fusao, incorporagao, cisao ou 

extingao de pessoa juridica, salvo se, nesses casas, a atividade preponderante do 

adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locagao de bens im6veis 

ou arrendamento mercantil. Competindo ao municipio a situagao do bern. 

Com o advento da Constituigao Federal de 1988, o fato gerador da 

transmissao de bens im6veis cingiu-se em dais impastos: 

1 - o impasto estadual "causa mortis" e de doagao, quando a transmissao 

ocorre por motivo de morte do proprietario ou par doagao, provocando 

acrescimos patrimoniais aos herdeiros, donatarios e legatarios; 

2 - o impasto municipal de que se trata, quando a transmissao se da 

"intervivos", par ato oneroso e a qualquer titulo. 

Segundo TORRES (1995, p. 329), a expressao "a qualquer titulo" veio da 

redagao do artigo 23, I, da Constituigao Federal 67/69, significando que o ITBI incidia 

sabre as transmissoes de im6veis a titulo gratuito ou oneroso, par ato entre vivos ou 

a causa de morte. Atualmente esta expressao e contradit6ria, pais o ITBI s6 incide 

sabre as transmissoes "intervivos" onerosas. Essas expressoes, "a qualquer titulo" e 
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"onerosas" provoca duvida a ser esclarecida. Explica CARRAZZA (1999, p. 506), 

"para que nao houvesse um bis in idem tributario, ou seja, para que as transmissoes, 

por atos inter vivos, de bens im6veis nao fossem, em alguns casos, 

concomitantemente tributadas pelos Estados e pelos Municfpios, a Constituigao 

houve por bem fazer esta distingao: as transmissoes inter vivos a titulo oneroso sao 

tributaveis pelos Municfpios; as transmissoes inter vivos a titulo gratuito, pelos 

Estados". 

Segundo TAUIL (2005, p. 288) geralmente, os municipios incluem as 

seguintes mutagoes patrimoniais, quanta a definigao do fato gerador do ITBI: 

• Compra e venda e retrovenda; 
• Dac;ao em pagamento; 
• Permuta; 
• Enfiteuse e subenfiteuse; 
• lnstituic;ao de usufruto, uso e habitac;ao; 
• Mandato em causa propria ou com poderes equivalentes para transmissao de bern im6vel 
ou de direito a ele relative; 
• Arrematac;ao ou adjudicac;ao em leilao, hasta publica ou prac;a, alem das respectivas 
cessoes de direito; 
• Transferencia de bern im6vel ou direito de patrimonio de pessoa jurfdica para o de 
qualquer urn de seus s6cios, acionistas ou respectivos sucessores; 
• Transferencia de bern im6vel ou direito ao patrimonio de pessoa jurfdica para pagamento 
de capital, na parte do valor do im6vel nao utilizada na realizac;ao do capital; 
• Tornas ou reposic;oes que ocorrem: 
a) nas partilhas efetuadas por motive de dissoluc;ao de sociedade conjugal, quando o 
c6njuge receber quota-parte dos im6veis, cujo valor seja maier do que o valor de sua 
meac;ao, na totalidade desses im6veis; 
b) nas partilhas efetuadas por motive de falecimento, quando o herdeiro receber quota
parte dos im6veis, cujo valor seja maier que o valor de seu quinhao, na totalidade desses 
im6veis; 
c) nas divisoes, para extinc;ao de condomfnio de im6veis, quando qualquer condomino 
receber quota-parte material cujo valor seja maier do que o de sua quota-parte ideal; 
• lnstituic;ao do direito de superffcie; 
• Cessao de direito a heranc;a ou legado; 
• Promessa de venda e a cessao desta; 
• lnstituic;ao, translac;ao e extinc;ao de qualquer direito real sobre im6veis, exceto os direitos 
reais de garantia. 

TAUIL (2005, p. 209) comenta sobre a base de calculo e dos problemas que 

os municfpios enfrentam para calcular o impasto sobre propriedades rurais, 
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A base de calculo e o valor venal do bem ou direito transmitidos. 0 adjetivo "venal" significa 
"que se pode vender", "exposto a venda", entendo-se como pre9o de venda a vista, sem 
inclusao de encargos financeiros. e quando as partes envolvidas na transa9ao tenham 
plena consciemcia do uso a que pode servir aquele im6vei.Os municipios tem maior 
dificuldade em calcular o valor venal dos im6veis rurais, por nao possuirem, em geral, de 
cadastros atualizados da regiao rural. Por isso, muitos estabelecem o valor venal apenas 
em rela9ao ao valor da terra nua, excluindo as acessoes artificiais. 0 valor fundiario e 
obtido atraves de avalia96es ou por meio de dados de 6rgaos oficiais, como o INCRA. Mas, 
na maioria dos casas, a prefeitura acaba aceitando o valor declarado da transmissao. 

0 contribuinte do ITBI e qualquer uma das partes da operagao tributaria, 

cabendo a legislagao municipal definir o sujeito passive da obrigagao. Geralmente, a 

lei municipal institui como contribuinte o adquirente do bem ou do direito sobre o 

im6vel, ou seja, a pessoa em favor da qual se opera a transmissao. A maioria dos 

municfpios tambem delega ao transmitente o papel de responsavel solidario pelo 

pagamento do impasto. Em termos praticos, o impasto e pago pelo adquirente, 

aquele que tem mais interesse em registrar a transmissao, mas nada impede que o 

acordo entre as partes determine o pagamento a outra pessoa. A definigao legal do 

contribuinte s6 tem valor em situagoes litigiosas ou divergencias entre os 

contratantes. 

Em relagao as alfquotas do ITBI os municfpios tem ampla liberdade para 

determina-las . Entretanto, a Constituigao Federal determina competencia ao 

Senado Federal para fixar a alfquota maxima tao-somente para OS impastos 

estaduais de transmissao causa mortis e doagao. Dependendo do legislador 

municipal, a alfquota do ITBI oscila, mas a maioria acolhe o percentual de 2% sobre 

o valor da transagao. 
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II Impasto sabre servic;os de qualquer natureza - ISSQN 

Trata-se de impasto de compet€mcia municipal inserido no artigo 156, Ill, da 

Constituic;ao Federal de 1988, nao compreendido no campo de incidencia do ICMS e 

definidos em lei complementar. 0 ISSQN tern func;ao predominantemente fiscal. E 

importante fonte de receita tributaria dos municipios. 

TAUIL (2005, p. 9) explica que para legitimar o ISSQN em seu territ6rio e 

obrigat6rio "o estabelecimento de lei ordinaria local, em que seja expressamente 

delineado o referido impasto, contendo seus elementos essenciais (fato gerador, 

base de calculo, aliquotas, lista de servic;os, sujeito passivo da obrigac;ao, infrac;oes 

e correspondentes penalidades etc.), obedecendo as normas determinadas pela lei 

complementar vigente. Sem lei local, o municipio nao pode cobrar o impasto, porque 

inexiste amparo legal proprio." 

Este impasto tem como fato gerador os servic;os listados pelo Decreta-Lei n. 

406/68, regulamento basico do ISSQN, criado com a finalidade de esclarecer 

duvidas e conflitos entre este impasto e o ICM estadual e tambem atraves da Lei 

Complementar n. 56/87, desde que nao estejam alcanc;ados pelo ICMS. Os 

municipios possuem autonomia para editarem lista de servic;os de acordo com as 

especificidades de sua regiao, mediante lei municipal. 

Quando o fornecimento de servic;os ocorre juntamente com o fornecimento 

de mercadorias (conserto de veiculos com o fornecimento de pec;as), a legislac;ao 

federal estabelece a area de incidencia do ISSQN e a do ICMS. 

Atualmente, esta em vigor a Lei Complementar n. 116/03, cuja lei trata 

especificamente do ISSQN, expondo as conseqOencias em relac;ao ao ICMS 

estadual. Ao contrario do Decreta-lei n. 406/68 que estabelecia normas gerais de 
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Direito Financeiro aplicaveis aos impastos de circulac;ao de bens materiais ou 

imateriais, a atual se limita a dispor sabre o impasto municipal, embora algumas de 

suas normas influenciem o impasto estadual. 

TAUIL (2005, p.19) apresenta o artigo 1°, e §§ 1°, 2°. 3° e 4° assim 

reproduzidos, 

Art. 1° 0 Impasto Sabre Servi<;os de Qualquer Natureza, de competencia dos Municfpios e 
do Distrito Federal, tern como fato gerador a presta9ao de servi<;os constantes da lista 
anexa, ainda que esses nao se constituam como atividade preponderante do prestador. 
§ 1° 0 impasto incide tambem sabre o servi90 proveniente do exterior do Pafs ou cuja 
presta9ao se tenha iniciado no exterior do Pafs. 
§ 2° Ressalvadas as exce9oes expressas na lista anexa, os servi9os nela mencionados nao 
ficam sujeitos ao Impasto Sabre Opera96es Relativas a Circula9ao de Mercadorias e 
Presta<;oes de Servi9os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunica9ao -
ICMS, ainda que sua presta9ao envolva fornecimento de mercadorias. 
§ 3° 0 impasto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sabre os servi9os 
prestados mediante a utiliza9ao de bens e servi<;os publicos explorados economicamente 
mediante autoriza9ao, permissao ou concessao, com o pagamento de tarifa, pre9o ou 
pedagio pelo usuario final do servi9o. 
§ 4° A incidencia do impasto nao depende da denomina9ao dada ao servi9o prestado. 

TAUIL (2005) aborda e esclarece pontos muito importantes quanta aos fatos 

materiais de incidencia do ISSQN. 0 fato imponivel ocorre somente na efetivac;ao da 

prestac;ao do servic;o. 

Se a Fiscaliza9ao encontrar em uma oficina mecanica um talonario de "or9amentos" nao 
pode determinar o impasto sabre os valores ali constantes, se inexistir prova de que 
aqueles servi9os foram realmente realizados". Outro ponto e o enquadramento do servi9o 
na lista dos servi9os pais" a lista de servi9os enumera restritamente os servi9os que podem 
ser tributados pelo ISS. De fato, a exposi9ao constitucional e clara ("servi9os de qualquer 
natureza ( ... ) definidos em lei complementar". A base de calculo e o pre9o do servi9o. A 
profissionalidade a nova lei "nao fala mais na profissao (Medido, Assistente Social, 
Advogado) e sim na atividade (medicina, assistencia social, advocacia). Com isso, a 
natureza do contribuinte nao e mais elemento do fato gerador da obriga9ao tributaria, 
embora a essencia do fato, nao se altera, como, par exemplo, somente Advogado pode 
exercer a advocacia. (TAUIL, 2005, p. 27) 
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E, finalmente a habitualidade, que, segundo o autor e a pratica de uma 

atividade habitual deixou de ser elemento essencial na caracterizagao do fato 

gerador do impasto. A habitualidade da a ideia de atividade permanente, 

profissional, tanto de uma empresa quanta de um profissional aut6nomo. Agora nao 

importa mais. Entende-se, portanto, que se um engenheiro, fizer um trabalho extra 

ou um servigo extra como corretor de im6veis, mesmo em circunstancias eventuais, 

tais servigos de corretagem estarao sujeitos ao impasto. 

A determinagao quanta ao local de incid€mcia do ISSQN e uma das 

questoes mais complexas para fins de identificar a qual municipio compete a 

cobranga do impasto. A primeira orientagao legal sabre o local de incidencia 

tributaria de u-se at raves do A to Complementar n 36/67, conforme exposigao em seu 

artigo 6°, 

36/67, 

Art. 6°. No case de empresas que realizem prestagao de servigo em mais de um Municipio, 
considera-se local da prestagao, para efeito de ocorrencia do fate gerador do impasto 
municipal correspondente: 
I - 0 local onde se efetuar a prestagao do servigo: 
a) no case de construgao civil; 
b) quando o servigo for prestado, em carc~ter permanente, por estabelecimentos, s6cios ou 
empregados da empresa, sediados ou residentes no Municipio. 
II - 0 local da sede da empresa, nos demais cases. 

Segundo TAUIL (2005, p. 38) sabre a nova regra do Ato Complementar n. 

Passou a ser de entendimento que ja nao mais importava o local de sede da empresa, para 
efeitos de incidencia do ISS, quando esta possuia escrit6rio, agencia, filial ou qualquer 
outra denominagao de estabelecimento que viesse a exercer atividades em outre 
Municipio. Ou entao, quando a empresa, apesar de sediada em outra cidade., tivesse como 
residente no Municipio onde o servigo foi prestado, um s6cio ou empregado, atuantes na 
realizagao daquele servigo especifico. 
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Entretanto, com as normas do Decreto-lei 406/68 o assunto voltou a tona, 

pois, o artigo 12 do referido decreto assim considerava: Art. 12. Considera-se local 

da prestac;ao de servic;o: a) o do estabelecimento prestador, ou, na falta de 

estabelecimento, o do domicilio do prestador; b) no caso de construc;ao civil, o local 

onde se efetuar a prestac;ao. 

Segundo, TAUIL (2005, p.39) a expressao estabelecimento prestador e de 

fundamental importancia na identificac;ao do local da prestac;ao de servic;o, "cabe, 

assim, interpretarmos inicialmente tal expressao, sem esquecermos os profundos 

equivocos que a lei provocou, surgindo inumeros "estabelecimentos" vazios, 

escrit6rios despidos de qualquer funcionalidade, montados em pequenos municipios, 

como o unico prop6sito de burlar o fisco onde tais empresas realmente exerciam 

suas atividades." 

Sob o ponto de vista legal, a base de calculo do ISSQN, como regra 

generica, e o prec;o dos servic;os. Tal disciplina comporta, entretanto, excec;ao pela 

possibilidade de deduzir determinadas parcelas do prec;o previstas na legislac;ao que 

rege essa especie tributaria, sendo que o valor remanescente e que sera tributado. 

Por outro lado, a norma da tratamento diferenciado no tocante a base de 

calculo aos servic;os sob forma de trabalho pessoal do proprio contribuinte e aos de 

sociedades profissionais. Envolvem, assim as atividades desenvolvidas por pessoas 

fisicas e juridicas. (NASCIMENTO, 2002) 

As aliquotas do ISSQN nao sao uniformes. Segundo DERZI; COELHO 

(1982, p. 319) A aliquota "e elemento de quantificac;ao e graduac;ao do dever 

tributario, proporcionalmente a capacidade contributiva do sujeito passivo". 



44 

3.3 ACEP90ES GERAIS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 

3.3.1 Aspectos conceituais do impasto 

0 impasto entendido como pratica do Estado cobrar tributes, tern seu 

conceito melhor compreendido ap6s o entendimento do que vern ser o termo tribute, 

ja que o impasto e uma das especies de tribute. De acordo com CARRAZZA (1999), 

tribute e o termo generico empregado para designar todas as contribuic;oes em 

dinheiro arrecadadas de forma compuls6ria pelo Estado para financiar os servic;os 

publicos. 0 C6digo Tributario Nacional (CTN), em seu artigo 3°, define-se tribute 

como, "toda prestac;ao pecuniaria compuls6ria em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que nao constitua sanc;ao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada." 

A sistematizac;ao gradativa da cobranc;a de tribute acabou par tornar-se na 

modernidade urn sistema impositivo institucionalizado. De acordo com CARRAZZA 

(1999), a escola economica classica, que tern em Adam Smith seu maier 

representante, sistematizou as regras de urn sistema racional impositivo, que se 

resumiram em quatro pontes: 1) os suditos de cad a Estado devem contribuir para o 

financiamento dos gastos do governo, de forma proporcional a capacidade de cada 

urn; 2) o impasto a ser pago pelo sudito deve ser fixado de forma ordenada e nao 

arbitrariamente; 3) o impasto deve ser cobrado na forma e no momenta mais 

conveniente para o contribuinte; e 4) o impasto nao deve arruinar o povo. 
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No direito tributario brasileiro, o genera tributo incluiu tres especies: o 

impasto, a taxa e as contribuig6es de melhoria., todos eles guardando o carater de 

pagamento coercitivo, mas apresentando tragos peculiares que os diferenciam. 

No presente trabalho, o que interessa e o impasto, que de acordo com 

CARRAZZA (1999), e um tributo destinado a atender as necessidades gerais da 

administragao publica, sem assegurar ao contribuinte nenhum proveito direto em 

contraprestagao a parcela que pagou. 

Conforme LENKE (1998), os impastos foram sempre uma questao de 

grande importancia politica ainda antes de alcangarem a relevancia e os valores 

modernos. Entre os exemplos hist6ricos estao a rebeliao das col6nias americanas 

da Gra-Bretanha, que se recusaram a pagar os impastos estabelecidos par um 

Parlamento no qual nao tinham voz nem voto e que se traduziu no lema "nenhum 

impasto sem representagao". Outro exemplo foi o tratamento fiscal privilegiado que 

recebiam o clero e a nobreza da Franga, que esta na origem da Revolugao 

Francesa. As guerras tambem foram fator importante da expansao do sistema de 

impastos. A sistematizagao gradativa da cobranga de tributo acabou par tornar-se na 

modernidade um dever de cidadania. 

Para DERZI; COELHO (1982, p. 43), 

No Estado constitucional moderno, o poder tributario deixou de ser um poder de fato, como 
tera sido antanho, para tornar-se um poder juridico, disciplinado pela lei, expressao da 
vontade geral. Nao se admite mais, apesar da insistencia inconseqOente de certa doutrina, 
que o tribute e ato de soberania do Estado [ ... ] 0 poder de tributar nao e inculcado ab extra, 
mas consentido. Consente-o o povo a partir da lei. (grifos no original) 

Tem-se assim que o impasto e um tributo que o cidadao paga aos Governos 

Federal, Estadual e Municipal, cuja caracteristica fundamental e destinar-se ao 
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custeio das necessidades publicas como educagao, saude, seguranga e a 

manutengao e funcionamento do Estado. 

Diz-se que o imposto e direto quando pago e recolhido aos cofres publicos 

pela propria pessoa (exemplos: IPTU, IPVA, IR, ITBI e ITCD); e indireto, quando o 

imposto pago pelo consumidor final vern embutido no valor da mercadoria ou servigo 

prestado e e recolhido aos cofres publicos por quem vendeu as mercadorias ou 

prestou o servigo (exemplos: ICMS, IPI e ISS). 

Os impastos que cada ente tributante pode instituir e cobrar estao 

expressamente previstos na Constituigao Federal, enquadrando-se no normative 

constitucional o imposto territorial urbane (IPTU), tratando-se de urn tribute em que 

muitos cidadaos se tornam contribuintes, pois sao proprietaries ou detem a posse ou 

dominic util de bens im6veis, situados em zona urbana. 

3.3.2 Normatizagao do impasto territorial urbana (IPTU) como fator social 

De acordo com BARRETO (1997), o IPTU em sua origem, dividia-se em 

dois tributes distintos: o impasto predial e o territorial. A unificagao s6 veio com a 

Constituigao de 1946, que em seu artigo 24, II, passou a denomina-lo de imposto 

predial e territorial urbane, dando competencia para ser instituido pelos municipios. 

Na Constituigao de 1967 e na Emenda Constitucional n. 1, de 1969, 

estabeleceu-se nos artigos 157 e 160, Ill que a propriedade deveria cumprir fungao 

social, tornando-se norma programatica que a Constituigao de 1988 atraves do 

artigo 5°, XXIII preservou, avangando no tema ao autorizar o municipio a instituir o 
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sistema de alfquotas progressivas (artigo 156, § 1°), ficando assim normatizado pelo 

CTN em seu artigo 32 que o IPTU e de competencia municipal. 

A fungao do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e 

tipicamente fiscal. Seu objetivo primordial e obtengao de recurso financeiro para os 

munidpios. 

Nos dias atuais, dificilmente o imposto deixa de ter tambem fungao 

extrafiscal, desde que existem formulagoes relativas ao IPTU pretendendo atribuir a 

fungao extrafiscal, o desestimulo para grandes montas de imobilizagoes de recursos 

em terrenos urbanos com finalidade meramente especulativa que podem dificultar o 

crescimento normal das cidades. (BARRETO, 1997) 

BARRETO (1997), ressalta que a Constituigao Federal preve, no seu artigo 

5°, XXIII, e 170, Ill, o principio da fungao social da propriedade, porem nao deixando 

confundir a fungao social da propriedade com as limitagoes ao direito de 

propriedade. As servidoes, desapropriagoes, restrigoes e outras; dizem respeito 

apenas ao exercicio do direito de propriedade, enquanto a fungao social, faz parte 

da propria estrutura da propriedade, do delineamento do conteudo do direito de 

propriedade. 

Porem, nunca e demais salientar que as normas programaticas, como a que 

trata da fungao social da propriedade, possuem forga juridica autonoma, 

independentemente da integragao legislativa. Apesar de nao serem auto

executaveis, vinculam a todos os 6rgaos concretizadores do direito, como diretivas 

materiais permanentes, em qualquer dos mementos da atividade concretizadora 

(legislagao, execugao, jurisdigao). BARRETO (1997), cementa que com isso nao se 

dispensa a caracterizagao da fungao social da propriedade por lei formal (artigo 97 

do CTN e 150, I, da Constituigao Federal de 1988); pelo contrario, esta-se buscando 
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a flexibilizagao do dispositive constitucional, atraves de interpretagao, como forma de 

assegurar a urn s6 tempo o efetivo cumprimento da fungao social da propriedade. 

Sob este raciocinio, BARRETO (1997), menciona ser possfvel viabilizar aos 

municfpios o exercfcio plena de sua competencia tributaria, sem prejufzo das 

garantias e dos direitos individuais dos cidadaos-contribuintes. 

Em uma analise mais detalhada, BARRETO (1997), afirma que estando a 

propriedade privada constante no artigo 170 da Constituigao Federal de 1988, 

assume tambem o principia informador da ordem econ6mica brasileira, e por isso 

sujeito a fungao social, relativizando o conceito de propriedade. 0 que quer dizer, 

em outras palavras, que este artigo coloca a propriedade privada como principia da 

ordem econ6mica, mas s6 enquanto esta cumprindo sua fungao social. 

Para BARRETO (1997), este contexte e relevante para o direito tributario, 

pais se entende que a Constituigao Federal de 1988 utiliza os tributes incidentes 

sabre a propriedade para estimular o cumprimento da fungao social, normatizando 

este institute atraves do CTN que define o IPTU nos artigos 32 a 34, estabelecendo 

a competencia, o fato gerador , a base calculo e o contribuinte: 

0 artigo 182 da Constituigao, ao tratar da polftica de desenvolvimento 

urbana, determina que esta deve ser executada pelo Poder Publico Municipal, 

segundo as diretrizes fixadas em Plano Diretor: "a propriedade urbana cumpre a sua 

fungao social quando atende as exigencias fundamentais da ordenagao da cidade 

expressas no Plano Diretor". 

Por determinagao da Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada 

Estatuto da Cidade, que foi criada para regulamentar os artigos 182 e 183 da 

Constituigao Federal de 1988 e estabelecendo diretrizes gerais da polftica urbana, o 

Plano Diretor e o instrumento basico da polftica de desenvolvimento e expansao 
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urbana dos municipios, visando a que a propriedade urbana permanega inserida no 

processo de desenvolvimento, enquanto fator de ordenagao da cidade. 

Segundo AGUIAR (2003), nao ha como planejar uma cidade sem 

equacionar a questao imobiliaria, tendo o planejador, para tanto, poderes de 

interferir na utilizagao dos im6veis do municipio. 

De acordo com a Lei 10.257/2001, em seu artigo 40, § 1°, 2°,3° e 4°, o 

Plano Diretor, deve ser aprovado par lei municipal, se constituindo em instrumento 

basico da polftica de desenvolvimento e expansao urbana. 0 Plano Diretor e parte 

integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, 

incorporando as diretrizes orgamentarias e o orgamento anual as diretrizes e as 

prioridades nele contidas. 0 Plano Diretor devera englobar o territ6rio do Municipio 

como urn todo. A lei que instituir o Plano Diretor devera ser revista, pelo menos, a 

cada dez anos. No processo de elaboragao do Plano Diretor e na fiscalizagao de sua 

implementagao, os Poderes Legislative e Executivo municipais garantirao: a 

promogao de audiencias publicas e debates com a participagao da populagao e de 

associagoes representativas dos varios segmentos da comunidade; a publicidade 

quanta aos documentos e informagoes produzidos; o acesso de qualquer 

interessado aos documentos e informagoes produzidos. 

No seu artigo 41, a Lei 10.257/2001, considera que o Plano Diretor e 

obrigat6rio para cidades com mais de vinte mil habitantes, serem lntegrantes de 

regioes metropolitanas e aglomeragoes urbanas; onde o Poder Publico municipal 

pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4° do artigo 182 da Constituigao 

Federal; aos integrantes de areas de especial interesse turistico; aos municipios 

lnseridos na area de influencia de empreendimentos ou atividades com significative 

impacto ambiental de ambito regional ou nacional. 
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Pela disposi<;ao do artigo 42 da Lei 10.257/2001, o Plano Diretor devera 

canter no minima: delimita<;ao das areas urbanas onde podera ser aplicado o 

parcelamento, edifica<;ao ou utiliza<;ao compuls6rios, considerando a existencia de 

infra-estrutura e de demanda para utiliza<;ao, na forma do artigo 5° da Lei 

10.257/2001; disposi<;oes requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei. 

Sistema de acompanhamento e controle. 

Com referencia aos termos do artigo 42, pode-se dizer que o Plano Diretor 

deve canter no minima, alem dos itens I e Ill: delimitar no plano as areas em que 

incidira o direito de preemp<;ao (ato ou efeito de preferencia), ou seja, confere ao 

Poder Publico Municipal o direito de preferencia para aquisi<;ao do im6vel objeto de 

aliena<;ao onerosa entre particulares (artigo 25); fixar as areas nas quais, o direito de 

construir podera ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento basico 

adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiario. Coeficiente de 

aproveitamento e a rela<;ao entre a area edificavel e a area do terreno (artigo 28); 

permitir em determinadas areas a altera<;ao de uso do solo, mediante contrapartida a 

ser prestado pelo beneficiario (artigo 29); delimitar areas para aplica<;ao de 

opera<;oes consorciadas. AGUIAR (2003), explica que opera<;ao urbana consorciada 

e o conjunto de interven<;oes e medidas coordenadas pelo Poder Publico municipal, 

com a participa<;ao dos proprietarios moradores, usuarios permanentes e 

investidores privados, com o objetivo de alcan<;ar em uma area transforma<;oes 

urbanisticas estruturais, melhorias sociais e a valoriza<;ao ambiental. 

AGUIAR (2003), indica que podem ser previstas nas opera<;oes 

consorciadas: modifica<;ao de indices e caracteristicas de parcelamento, uso e 

ocupa<;ao do solo e subsolo;altera<;oes das normas edilicias, considerado o impacto 

ambiental delas decorrentes; regulariza<;ao de constru<;oes, reformas ou amplia<;oes 
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executadas em desacordo com a legislac;ao vigente (artigo 32 da Lei 10.257/2001); 

autorizar o proprietario de im6vel urbana, privado ou publico, a exercer em outro 

local o direito de construir ou de alienar, quando o referido im6vel for considerado 

necessaria para fins de implantac;ao de equipamentos urbanos e comunitarios, de 

preservac;ao, quando o im6vel for considerado de interesse hist6rico, ambiental, 

paisagfstico, social ou cultural; servir a programas de regularizac;ao fundiaria, 

urbanizac;ao de areas ocupadas por populac;ao de baixa renda e habitac;ao de 

interesse social (artigo 35 da Lei 10.257/2001). 

AGUIAR (2003), explica que os municipios foram obrigados a institufrem 

seus pianos diretores de forma que fossem aprovados dentro do prazo de 5 anos a 

partir da vig€mcia do Estatuto da Cidade, ou seja ate outubro de 2006. 

0 Plano Diretor tern relevancia em relac;ao ao IPTU progressivo no tempo, 

pais segundo AGUIAR (2003), os municfpios somente poderao aplica-lo a partir da 

aprovac;ao previa da lei que institua o Plano Diretor da cidade. Os municfpios nao 

obrigados a tal exigencia terao que estabelecer lei ordinaria que permita o IPTU 

progressivo no tempo em func;ao do aproveitamento do im6vel. Embora haja a 

permissao constitucional, o § 4° do artigo 182 indica a condic;ao de obediencia aos 

termos da lei federal regulamentadora da materia, que vern a ser o Estatuto da 

Cidade. 

3.3.3 Fato Gerador 

Cita o artigo 32 do CTN como sendo fato gerador do impasto sabre a 

propriedade predial e territorial urbana a propriedade, domfnio util ou a posse de 
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bem im6vel por natureza ou por acessao fisica, como definido na lei civil, localizado 

na zona urbana do municipio. 

0 IPTU incide sabre os bens im6veis par natureza e tambem sabre as 

im6veis par acessao fisica, ou seja, incide sabre a terra e tambem sabre as 

edificac;oes. Resumidamente, pode-se dividir os aspectos constitutivos do IPTU, da 

seguinte forma: aspecto material: ser proprietario de im6vel urbana, ter dominic util 

ou posse; aspecto pessoal: o sujeito proprietario; aspecto espacial: municfpio/estado 

- impasto municipal; aspecto temporal: par exemplo, dia 1° de janeiro de cada 

ano.(este e o aspecto temporal eleito par norma), que em traduc;ao 16gica e 

esquematica, pode ser visualizada no Quadro 3. 

Quadro 3- Aspectos do ITPU e suas consequencias 

Descritor/Hip6tese de incidencia Prescritor/Consequencia 
0 fato jurigeno 0 dever juridico decorrente 

Aspecto material Sujeito ativo 
Aspecto pessoal Sujeito passivo 
Aspecto espacial Base de calculo 
Aspecto temporal Aliquota e implicadores de quantifica<;ao 
Fonte: DERZI, COELHO (1982, p. 113) 

Sob estes aspectos e possivel conhecer o fato gerador do IPTU, conforme 

se verifica nos t6picos que seguem. 

3.3.4 Aspecto material do IPTU 

A Constituic;ao Federal de 1988, no artigo 156 normatiza o IPTU, com o 

texto: 



Art. 156 -Compete aos Municipios instituir impastos sabre: 
I- propriedade predial e territorial urbana; 
( ... ) 
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§ 1°- 0 impasto previsto no inciso I podera ser progressive, nos termos de lei municipal, de 
forma a assegurar o cumprimento da func;ao social da propriedade. 

A competencia do Municipio, em relac;ao a instituic;ao do IPTU esta 

total mente confirmada com a promulgac;ao da Lei n. 10.257 - 0 Estatuto da Cidade. 

Tanto e assim que CARRAZZA (1999), explica que o lanc;amento do IPTU deve 

ocorrer na modalidade de oficio idealizado pelas Prefeituras Municipais que tern 

cadastrados os im6veis do municipio e com base neste, efetuam anualmente o 

lanc;amento do tributo, notificando os contribuintes para o seu pagamento. 

33 e 34. 

0 C6digo Tributario Nacional estabelece o IPTU em tres artigos ode n. 32; 

Art. 32 - 0 impasto, de competencia dos Municipios, sabre a propriedade predial e 
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o dominio util ou a posse de bem 
im6vel par natureza ou par acessao ffsica, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Municipio. 
§ 1° - Para as efeitos deste impasto, entende-se como zona urbana a definida em lei 
municipal, observado o requisito minima da existencia de melhoramentos indicados em 
pelo menos dais dos incisos seguintes, construidos ou mantidos pelo Poder Publico: I -
meio-fio au calc;amento, com canalizac;ao de aguas pluviais; II- abastecimento de agua; Ill 
- sistema de esgotos sanitarios; IV- rede de iluminac;ao publica, com ou sem posteamento 
para distribuic;ao domiciliar; V- escola primaria ou pasta de saude a uma distancia maxima 
de 3 (tres) quil6metros do im6vel considerado. 
§ 2° - A lei municipal pode considerar urbanas as areas urbanizaveis, ou de expansao 
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 6rgaos competentes, destinados a 
habitac;ao, a industria au ao comercio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 
termos do paragrafo anterior. 
Art. 33 -A base de calculo do impasto e o valor venal do im6vel. 
Paragrafo unico. Na determinac;ao da base de calculo, nao se considera o valor dos bens 
m6veis mantidos, em carater permanente ou temporario, no im6vel, para efeito de sua 
utilizac;ao, explorac;ao, aformoseamento ou comodidade. 
Art. 34 - Contribuinte do impasto e o proprietario do im6vel, o titular do seu dominic util, ou 
o seu possuidor a qualquer titulo. 
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0 CTM determina a incidencia do IPTU sabre bern im6vel par natureza ou 

por acessao ffsica, como definido na lei civil. Acessao significaria a inclusao 

quantitativa ou qualitativa de urn bern em outro. A Acessao pode ser natural ou 

artificial. Sao acessoes naturais: par formac;ao de ilhas; por aluviao; por avulsao; par 

abandono de alveo. Sao acessoes artificiais: par plantac;oes; por construc;oes; par 

benfeitorias. 

Para melhor discernimento, o novo C6digo Civil dedica os artigos 79 e 81, 

uma definic;ao mais enxuta ao significado de bens im6veis. 

Art. 79- Sao bens im6veis o solo e tudo quanta se lhe incorporar natural ou artificialmente. 
Art. 81 - Nao perdem o carater de im6veis: 
I - as edifica<;oes que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem 
removidas para outro local; 
II - os materiais provisoriamente separados de um predio, para nele se reempregarem. 

Na definic;ao de bens im6veis, merece registro a questao dos chamados 

bens im6veis par acessao intelectual, ou por destinac;ao do proprietario, tendo em 

vista a sua possfvel relac;ao com a incidencia do IPTU. 0 C6digo Civil de 1916, 

inclufa na classificac;ao de bens im6veis os de acessao intelectual como "tudo 

quanta no im6vel o proprietario mantiver intencionalmente empregado em sua 

explorac;ao industrial, aformoseamento ou comodidade". Para tanto, seria 

indispensavel a intenc;ao do proprietario, ou seja, o elemento intelectual. Alguns 

autores consideram mantidas no novo c6digo as acessoes intelectuais, ora 

denominadas de pertenc;as e definidas no artigo 93 do Novo C6digo Civil, "sao 

pertenc;as os bens que, nao constituindo partes integrantes, se destinam, de modo 

duradouro, ao usa, ao servic;o ou ao aformoseamento de outro". 



55 

MOREIRA (2005), informa que existe uma tendencia em confundir 

perten9as com as acessoes, mas que tal confusao nao tem razao de existir, 

considerando que as acessoes seguem necessariamente a sorte do principal, ja que 

nao e suscetfvel de domfnio separado; ja as perten9as sao suscetfveis de domfnio 

autonomo, nao estando necessariamente ligadas ao destino jurfdico da coisa 

principal. Como aquela categoria nao subsiste, e imperativa a aplica9ao do artigo 94 

do Novo C6digo Civil, "os neg6cios jurfdicos que dizem respeito ao bem principal 

nao abrangem as perten9as, salvo se o contrario resultar em lei, da manifesta9ao de 

vontade, ou das circunstancias do caso." 

Para MOREIRA (2005), os bens m6veis que se destinam, de modo 

duradouro, ao usa, ao servi9o ou ao aformoseamento de um im6vel, nao adquirem 

tambem a natureza de im6vel. "E mera perten9a e, como tal, via de regra, ao 

contrario do que ocorria na sistematica anterior, nao estao compreendidos nos 

neg6cios juridicos relacionados ao principal" (MOREIRA, 2005, p. 2). 

Com base nestes relatos, identificam-se as situa96es que influenciam a 

incidencia do IPTU. Par exemplo, uma casa pre-fabricada instalada em um terreno, 

um quiosque, um chale, que contenham caracterfsticas de edifica9ao, se fixados em 

local permanente, cuja remo9ao tem efeitos de demoli9ao de parte edificada, sao 

considerados bens im6veis. 0 mesmo nao ocorre com um trailer, a lana de um circa, 

au uma banca de jornal, removiveis par inteiro e sem danos no material. Uma torre 

de antena de telefonia instalada em um terreno seria considerada como edifica9ao 

para as efeitos de IPTU, pais uma edifica9ao, tanto em rela9ao as instala96es em 

terrenos alugados de terceiros, quanta em terrenos da propria empresa de telefonia, 

altera o objeto do terreno, dando-lhe novo prop6sito, influenciando em seu valor de 
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mercado, valorizando-o ou podendo ate mesmo desvaloriza-lo, dependendo das 

circunstancias e, portanto, afetando a base de calculo do tributo. (MOREIRA, 2005) 

Consoante a definigao de edificagao, certos municfpios aprovaram leis pelas 

quais, o IPTU grava tambem os leitos de rodovias rodoviarias e ferroviarias 

privatizadas, nos trechos considerados urbanos, determinando a base de calculo em 

relagao ao valor venal do terreno ocupado. Segundo Meirelles (1992), tais 

ampliagoes de alcance do imposto devem ser tomadas com os devidos cuidados, 

podendo em varias hip6teses contrariar o perfil constitucional do referido tributo. 

Para MEIRELLES (1992), invariavelmente, o bem publico e transferido ao 

particular mediante contrato regido por normas de direito administrative, nao 

transferindo a propriedade do im6vel, mas tao-somente o seu uso. Trata-se, em 

geral, de um contrato de concessao de uso de bem publico, tendo por finalidade a 

sua exploragao conforme sua destinagao especffica. Nesse caso, a propriedade 

continua sendo do Poder Publico, mantendo-se, assim, no gozo da imunidade das 

pessoas politicas, ou imunidade recfproca prevista no artigo 150, VI, "a", da 

Constituigao Federal, tornando-se incabivel a cobranga do IPTU. Diz MEIRELLES 

(1992, p. 339), "pela concessao o poder concedente nao transfere propriedade 

alguma ao concessionario, nem se despoja de qualquer direito ou prerrogativa 

publica." 

Existem, porem, outras formas de utilizagao de bens publicos por 

particulares, entre as quais a concessao de direito real de uso. Nas palavras de 

Celso Antonio Bandeira de MELLO (1999, p. 626), concessao de direito real de uso, 

"e o contrato pelo qual a Administragao transfere, como direito real resoluvel, o uso 

remunerado ou gratuito de terreno publico ou do espago aereo que o recobre, para 

que seja utilizado com fins especificos por tempo certo ou por prazo indeterminado." 



57 

MARQUES NETO (2002, p. 139), explica, 

Muita confusao se tem feito entre concessao de servic;o publico e concessao de bem 
publico. Existe, em direito, um regime especial de explorac;ao de utilidades publicas pelo 
Estado, que e o regime de concessao. Ele se caracteriza, enquanto genera, pelo trespasse 
a um particular do direito de explorar, em regime de direito publico, uma atividade ou um 
ativo de titularidade do Poder Publico, par sua conta e risco, par prazo certo e determinado. 
Embora inumeras discussoes doutrinarias caibam sabre o tema, e esse o nucleo essencial 
caracterizador da concessao. 

De qualquer forma, independentemente do modelo de concessao, entende-

se que o Poder Publico concedente e e continua sendo o legftimo possuidor da area 

publica, alem do fato de ser o bern publico imprescritfvel, ou seja, nao prescreve, 

nao se tornando passfvel de aquisigao originaria de usucapiao. De acordo com 

METZKER (2002), o concessionario nao tern posse do bern, mas apenas o detem 

em nome do Estado, par forga do contrato de concessao. lncabfvel seria, portanto, a 

cobranga do IPTU nesses casas. 

Em relagao a predio e edificagao, segundo FURLAN (1998, p. 72), "predio e 

a edificagao permanentemente incorporada ao solo que serve para habitagao ou 

para exercfcio de quaisquer atividades profissionais". A terminologia utilizada nas 

legislagoes municipais varia usando tanto a expressao "predio" quanta "edificagao". 

Em termos de IPTU, ambas as terminologias sao similares, mas na denominagao do 

impasto a unica palavra adotada e "predial", nao s6 para repetir 0 texto 

constitucional como, tambem, para dar urn significado mais amplo, abrangendo o 

terrene onde se localiza a construgao. 

FURLAN (1998), alerta que as leis mumc1pa1s se perdem as vezes ao 

separar as conceitos de predial e territorial. Exemplo tfpico e aquele em que uma 

grande area vazia acolhe uma minuscula casa, sendo, entao, a propriedade 
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considerada predial em alguns municlpios, e territorial, para outros. Tratando-se de 

uma (mica propriedade, nao importa 0 tamanho da edificac;ao, pais 0 impasto e 0 

mesmo. 0 que importa e a base de calculo, pela qual se calcula separadamente os 

valores do terrene e do predio, somando-se depois para calculo do tribute. Nao 

existe "impasto predial urbana", porque nao existe predio sem o terrene em que se 

assenta. Ate mesmo em urn grande edificio, o impasto adiciona uma quota-parte, ou 

frac;ao ideal, do terrene, na base de calculo de cada apartamento. 0 impasto pode 

ser, portanto, somente "impasto territorial urbana", se o im6vel nao dispor de 

qualquer edificac;ao; ou "impasto predial e territorial urbana", se houver edificac;ao 

sabre o terrene. 

Segundo MACHADO (1998), o IPTU e urn impasto inseparavel, nao 

podendo incidir isoladamente sabre predios ou apenas sabre terrenos. 

E importante saber que se trata de um s6, e nao de dais impastos. E que ocorrem 
situagoes curiosas, especialmente em se tratando de grandes areas de terrene, com 
pequenas edificagoes. 0 Municipio, em situagoes tais, pode pretender que o impasto sabre 
edificagoes nao abrange todo o terrene, o que e inadmissfvel. Alias, a separagao nos 
parece inadmissfvel em qualquer caso. 0 impasto e sabre a propriedade im6vel, que 
abrange o terrene e as edificagoes no mesmo existentes. (MACHADO, 1998, p. 283) 

E interessante notar, entretanto, que em alguns municipios, a legislac;ao 

separa radicalmente o IPTU em dais impastos: o Impasto Predial e o Impasto 

Territorial Urbano. Pode-se citar como exemplo o municipio de Sao Paulo que 

atraves da Lei 6.989/66, dispoe: 

Art. 2° - Constitui fato gerador do Impasto Predial a propriedade, o domfnio util ou a posse 
de bem im6vel construfdo localizado na zona urbana do Municipio. 
Art. 23 - Constitui fato gerador do impasto territorial urbana a propriedade, o domfnio util ou 
a posse de bem im6vel nao construfdo, localizado na zona urbana do Municipio. 
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Outro exemplo e o municipio do Rio de Janeiro que denomina o tributo de 

Impasto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, mas no decorrer da Lei n. 

691/84 (C6digo Tributario Municipal do Rio de Janeiro) distingue a especie juridica 

pelo fato que compoe a hip6tese de incidencia, da seguinte maneira: 

Art. 56 - 0 Impasto sabre a Propriedade Predial incide sabre as im6veis edificados, com 
"habite-se", ocupados au nao, e ainda que a construc;:ao tenha sido licenciada par terceiro 
au feita em terrene alheio. 
Paragrafo unico. 0 impasto incide sabre im6veis edificados e ocupados, ainda que o 
respective 'habite-se' nao tenha sido concedido. 
Art. 59 - 0 Impasto sabre a Propriedade Territorial Urbana incide sabre as im6veis nos 
quais ainda nao tenha havido edificac;:oes ou cujas edificac;:oes tenham sido objeto de 
demolic;:ao, desabamento, incendio, ou estejam em ruinas. 

Esta legislac;ao ainda inclui distinc;oes: 

§ 1° do art. 59- Ocorrera, tambem, a incidencia do Impasto sabre a Propriedade Territorial 
Urbana sempre que este impasto for maior que o Impasto sabre a Propriedade Predial, nas 
seguintes hip6teses: 1. terrenos cujas edificac;:oes tenham sido feitas sem licenc;:a ou em 
desacordo com a licenc;:a; 2. terrenos nos quais exista construc;:ao autorizada a titulo 
precario; 3. area de terre no que exceder a 10 ( dez) vezes a area construida a que estiver 
vinculada, quando o terrene se situar na Regiao A; a 5 (cinco) vezes, na Regiao B, a 3 
(tres) vezes na Regiao C. 

0 municipio de Caxias do Sui, atraves da Lei Complementar n. 12, de 28 de 

dezembro de 1994, dispoe: 

Art. 3° - 0 impasto e devido pela propriedade, dominic util au posse de bem im6vel, 
construido ou nao, localizado nas areas urbanas. 
Art. go Para efeitos deste impasto nao se considera construido o terrene que contenha: I -
construc;:ao provis6ria que possa ser removida sem destruic;:ao au alterac;:ao; II - construc;:ao 
em andamento ou paralisada, excetuando-se o caso de ser expedido "habite-se" parcial; Ill 
- construc;:ao em ruinas, em demolic;:ao, condenada ou interditada; IV - construc;:ao que a 
autoridade competente considere inadequada, pela area ocupada, para a destinac;:ao ou 
utilizac;:ao pretendida. 
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Verifica-se nestes exemplos a diversidade de interpreta96es, cada uma 

tornando complexa a comparavao, dada as peculiaridades de cada municipio. 

3.3.5 Aspecto pessoal do IPTU 

A materialidade do fato gerador do IPTU esta vinculada a figura da 

propriedade, pois o impasto incide sobre o direito de propriedade predial e territorial 

urbana. 0 C6digo Tributario Nacional, no entanto, ampliou a definivao constitucional, 

determinando que o fato gerador pode sera propriedade, o dominio util ou a posse a 

qualquer titulo. Esses tres elementos tem conceitos diferentes, segundo o C6digo 

Civil, que em seu artigo 1.228, dispoe: "0 proprietario tem a faculdade de usar, 

gozar e dispor da coisa, e o direito de reave-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha". 

Sob estes pressupostos COELHO (2001), entende que a posse e o 

exercicio de fato de algum dos poderes inerentes a propriedade. Ela pode ser direta, 

ou seja, da pessoa que tem a coisa em seu poder, e indireta, do proprietario de 

quem a coisa foi havida. Percebe-se, assim, que a posse direta pode ser gozada 

sem propriedade, considerando-se justa se ela foi conseguida sem violencia e nem 

por meios clandestinos ou precarios. 

A Constitui9ao Federal da competencia aos Municipios para instituir impasto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana, mas o C6digo Tributario Nacional 

expandiu a definivao alcanvando, nao s6 a propriedade, mas tambem o dominio util 

e a posse do bem im6vel. Tal amplia9ao e entendida por alguns tributaristas, a 
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exemplo de COELHO (2001 ). como inconstitucional, levando em conta o conceito 

restrito da expressao propriedade. 

Nesta questao torna-se importante a determina9ao do agente passive, que 

de acordo com CARRAZZA (1999), o IPTU tern como agente passive o proprietario 

do im6vel, o possuidor a qualquer titulo ou o titular de seu dominic util, como 

demonstra o artigo 34 do CTN. Ja houve duvida a respeito quando celebrado um 

contrato de promessa de compra e venda, quem seria o contribuinte o proprietario 

ou o promitente comprador. Esse neg6cio se desenvolveria entre uma autarquia 

federal, que vern a prometer o respective im6vel a particulares. 0 Supremo Tribunal 

Federal definiu mediante a sumula de numero 7 4 que o onus e do proprietario 

detentor do im6vel e nao do promitente comprador. 

Mais tarde em Ato Complementar de n. 57, de 10.de julho de 1969 

estabeleceu-se que, "os im6veis de propriedade das autarquias prometidos a venda 

a particulares estao sujeitos ao onus tributario, a cargo dos promitentes 

compradores, a partir da data do contrato que serviu de base para a transa9ao". 

Posteriormente, a Emend a Constitucional de n. 1, de 17 de outubro de 

1969, dispos que tratando da imunidade das autarquias em rela9ao aos tributes, 

determinou que essa nao desobrigava o promitente comprador da obriga9ao de 

pagar pelo impasto que incidir sabre o im6vel, do qual teve a promessa de compra e 

vend a. 

Sendo assim, o contribuinte sera o proprietario do im6vel, o detentor do 

dominic util ou quem seja titular da posse do im6vel. 

Para CARRAZZA (1999), em obedi€mcia ao C6digo Civil, proprietario e 

aquele que tern a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, enquanto o possuidor 

e todo aquele que tern de fato o exercicio, plene ou nao, de algum dos poderes 
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inerentes a propriedade Sao, realmente, figuras distintas, mas a interpretac;ao de 

propriedade, aplicada na Constituic;ao, e extensiva aqueles que, apesar de nao 

possuirem o titulo de proprietario, exercem o uso, o gozo e a disposic;ao do bern 

im6vel de forma pragmatica, com toda apan§ncia de proprietario. 

COELHO (2001 ), entende que a extensao da interpretac;ao nao alcanc;a 

qualquer posse, como a do locatario, do comodatario, do usuario, ou do possuidor 

de ma-te. "A posse prevista no C6digo Tributario Nacional, como tributavel, e a de 

pessoa que ja e ou pode vir a ser proprietaria da coisa" (COELHO, 2001, p. 352) 

Para o tributarista, e necessaria, portanto, que haja uma relatividade, uma 

conciliac;ao da posse em relac;ao ao conceito de proprietario. Vale repetir a lic;ao de 

lhering, segundo COELHO (2001 ): a) a posse e condic;ao para a utilizac;ao real do 

direito de propriedade; b) a posse externa a propriedade; c) a posse e meio de 

defesa da propriedade, ainda que ao final nao seja o possuidor o verdadeiro 

proprietario; d) a posse e caminho e meio que pode levar a propriedade. 

Neste teor, COELHO (2001), entende que nada impede que o municipio 

inscreva o possuidor como responsavel pelo pagamento do IPTU referente ao 

im6vel onde reside, tomando os cuidados necessaries para evitar a inscric;ao de 

possuidores clandestinos ou precarios. Em tais casos, algumas prefeituras exigem a 

apresentac;ao de certidao vintenaria ou a de onus reais, com o intuito de examinar a 

procedemcia do titular original. 

Para BECKER (1998), nao resta duvida que a posse foi incluida na 

classificac;ao da area de incidemcia do imposto em vista da realidade social do pais, 

onde urn grande numero de familias habita im6veis sem qualquer titulo que o 

habilite. 0 possuidor nao detem direito real sobre o bern im6vel, apesar de agir como 

se tivesse. 
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Observe-se que o nucleo (base de calculo) da hip6tese de incidencia em foco eo estado de 
fato jurfdico consistente na existencia durante um lapso de tempo, de um direito real: a 
propriedade. A posse continuada e o estado de fato material; se a base de calculo for a 
posse, o tribute sera impasto de posse cujo genera jurfdico e inconfundfvel com o impasto 
de propriedade. (BECKER, 1998, p. 428) 

Para COELHO (2001 ), o CTN foi abrangente no tema buscando atingir o 

proprietario do bem im6vel ou o "quase-proprietario" (o enfiteuta), ou ainda o que 

aparentava ser "o proprietario" (o possuidor). 

Cabe aqui salientar os direitos reais sobre a propriedade, conforme dispoe o 

artigo 1.196 do C6digo Civil: "Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercicio, pleno ou nao, de algum dos poderes inerentes a propriedade". 

Para COELHO (2001 ), a expressao "domfnio uti I" origina-se da definic;ao de 

enfiteuse, aforamento, ou emprazamento, utilizada no C6digo Civil anterior e abolido 

no que esta em vigor. Dizia o antigo tratado: "Art. 678 - Da-se a enfiteuse, 

aforamento, ou emprazamento, quando por ato entre vivos, ou de ultima vontade, o 

proprietario atribui a outrem o domfnio util do im6vel, pagando a pessoa, que o 

adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma pensao, ou foro, 

anual, certo e invariavel." 

0 novo C6digo Civil aboliu a enfiteuse, substituindo-a pelo direito de 

superficie, mas contendo substanciais diferenciac;oes entre as duas figuras jurfdicas. 

Segundo o novo C6digo, na superffcie, o proprietario pode conceder a outrem o 

direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante 

escritura publica devidamente registrada no Cart6rio de Registro de lm6veis. A 

superffcie e um direito real de fruic;ao ou de gozo da coisa alheia e veio permitir a 

edificac;ao sobre bens publicos, mas nao autoriza obra no subsolo, salvo se for 

inerente ao objeto da concessao. (COELHO, 2001) 
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Nos termos do artigo 1.371 do novo C6digo Civil, o superficiario respondera 

pelos encargos e tributos que incidirem sabre o im6vel. 

lmportante destacar que o Estatuto da Cidade- Lei n 10.257, de 10 de julho 

de 2001 que antecedeu ao novo C6digo Civil, em seu artigo estabeleceu o direito de 

superficie de terrenos urbanos, e determinando que tal direito abrange a utilizac;ao 

do solo, subsolo e espac;o aereo relativo ao terreno, nos termos, 

Art. 21, da Lei 10.257, de 10/7/2001 (Estatuto da Cidade): "0 proprietario urbana podera 
conceder a outrem o direito de superffcie do seu terrene, par tempo determinado ou 
indeterminado, mediante escritura publica registrada no cart6rio de registro de im6veis. § 1° 
- 0 direito de superffcie abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espar;:o aereo 
relative ao terrene, na forma estabelecida no contrato respective, atendida a legislar;:ao 
urbanfstica. § 2° - A concessao do direito de superffcie podera ser gratuita ou onerosa. § 3° 
- 0 superficiario respondera integralmente pelos encargos e tributes que incidirem sabre a 
propriedade superficiaria, arcando, ainda, proporcionalmente a sua parcela de ocupar;:ao 
efetiva, com os encargos e tributes sabre a area objeto da concessao do direito de 
superficie, salvo disposir;:ao em contrario do contrato respective". 

0 direito de superficie tern diversas opinioes sabre a sua natureza juridica. 

Entre elas, ha aquela que considera o superficiario detentor do dominio util do 

im6vel e ao proprietario o dominio direto. 0 primeiro detem o dominio das 

construc;oes, benfeitorias ou plantac;oes, mantendo o solo sob a propriedade do 

segundo. Outras comparam o direito de superficie a uma servidao, ou a enfiteuse, 

ou semelhante ao usufruto. Estas sao baseadas no direito romano, entendendo o 

institute como de direito real, alienavel e transmissive!. Da forma exposta na lei 

brasileira, o direito de superficie e urn direito real, de eficacia erga omnes,assumindo 

o superficiario as obrigac;oes tributarias que incidirem sabre o im6vel. Para os efeitos 

do IPTU, entende-se que o superficiario passa a gozar do mesmo "dominio util" 
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conferido ao enfiteuta, configurando-se no domfnio econ6mico exercido sobre o 

im6vel. (COELHO, 2001) 

Em razao do exposto, COELHO (2001 ), diz que se justifica considerar como 

sujeitos passives do IPTU: 

1 0 proprietario de im6vel urbane Tern a faculdade de usar, gozar e dispor 

do im6vel 

2 0 posseiro de im6vel urbane Tern a posse, com a faculdade de usar o 

im6vel 

3 0 enfiteuta de im6vel urbane Tern o domfnio util, podendo usar, gozar e 

dispor do im6vel 

4 0 superficiario Tern o direito de utilizar o im6vel, na forma estabelecida em 

contrato 

COELHO (2001) ana lisa a hip6tese de sujeito passive, conforme 

discriminado por esta classificagao, colocando que para o primeiro caso, a 

propriedade e urn direito real atribufdo ao seu titular, com poderes de senhorio direto 

e imediato sobre o im6vel. E o mais abrangente direito, pois implica na sujei<;ao da 

coisa ao poder do individuo em todos os aspectos e a plenitude desse direito e 

limitada apenas as hip6teses previstas em lei de perda da propriedade, ou restrigoes 

na liberdade de seu uso. Assim, o proprietario e o contribuinte do IPTU na medida 

em que detem a titularidade do direito aliada ao dominic econ6mico sobre o bern. Se 

o proprietario alugar o seu im6vel em nada significa a perda do domfnio econ6mico, 

nem, por evidencia, a titularidade, mantendo-se, assim, contribuinte do imposto, 

mesmo que transfira o encargo ao locatario, ato meramente negocial entre as partes 

e que nada altera a natureza juridica tributaria. Mas, a partir do memento em que o 
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proprietario perde, por submissao voluntaria ou involuntaria, o domfnio economico 

do objeto, perde conjuntamente a capacidade de contribuinte. 

Para FURLAN (1998, p. 78), 

0 sujeito passive do IPTU e aquele que realiza o fato imponfvel, isto e, aquele que se 
encontra na situa9ao economica descrita na hip6tese de incidencia tributaria: sera o 
proprietario se, de fato, este revelar sua capacidade economica por ser o proprietario (isto 
e, por usar, gozar e dispor do im6vel a titulo oneroso ou gratuito); sera, doutra parte, nao o 
proprietario, mas aquele que detiver o domfnio util ou aquele que detiver a posse ad 
usucapionem, ja que sao situa96es que demonstram claramente que estes, realmente, 
participam da natureza economica do fato imponfvel. 

Em caso de im6vel a venda, se a promessa de compra e venda, celebrada 

por instrumento publico ou particular, for registrada no Cart6rio de Registro de 

lm6veis, e nao havendo clausula de arrependimento, o promitente comprador 

adquire direito real a aquisigao do im6vel, podendo exigir do promitente vendedor ou 

de terceiros a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o 

disposto no instrumento preliminar. Com a formalizagao do instrumento, 

devidamente registrado em cart6rio, a legislagao municipal pode cadastrar o 

promitente comprador como contribuinte do impasto, reservando-se ao ainda 

proprietario, se for o caso, a caracterizagao de sujeito passive e responsavel 

solidario da obrigagao. (FURLAN, 1998) 

Em conclusao, verifica-se que a legislagao municipal ao tratar do IPTU pode 

criar definig6es distintas entre o sujeito passive, o contribuinte, e, ate mesmo, 

identificar o responsavel solidario da obrigagao. Tal situagao se permite em fungao 

do vinculo jurfdico da pessoa em relagao ao im6vel cogitado, ou a combinagao 

jurfdica de mais de uma pessoa envolvida no direito sobre um mesmo bern. 0 

proprietario, se efetivamente usa, goza e dispoe da propriedade, ate mesmo em seu 
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direito de aluga-la a terceiros, detem isoladamente o papel de sujeito passivo e 

contribuinte do tributo, mas, a partir do momento em que perde, ou nao detem, todas 

as utilidades inerentes ao dominio senhorial da propriedade, ele pode, de acordo 

com a situagao, assumir unicamente o papel de sujeito passivo, ou responsavel 

solidario, e nao mais a figura de contribuinte direto da obrigagao, desde que a 

legislagao local assim determine. (FURLAN, 1998) 

Em caso de im6vel alugado, o locatario por nao exercer poderes inerentes 

ao dominio ou a propriedade, nao pode ser constituido como polo passivo da 

obrigagao tributaria. Por esse motivo, varios autores consideram inconstitucional que 

o imposto e devido, a criteria da repartigao competente, por quem exerga a posse 

direta do im6vel, sem prejuizo da responsabilidade solidaria dos possuidores 

indiretos; ou por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuizo da 

responsabilidade solidaria dos demais e do possuidor direto. Nao se podes esquecer 

que o IPTU incide sobre o patrimonio, tributando-se o direito real do titular, o que 

nao alcanga o locatario. (FURLAN, 1998) 

Nas palavras de COELHO (1996, p. 250), "IPTU e urn imposto sobre o 

patrimonio, e patrimonio e categoria juridica, a denunciar urn direito, o de 

propriedade, objeto da relagao juridico-tributaria do IPTU." Assim, o locatario nao 

tern e nem deve ter qualquer participagao na relagao juridico-tributaria do imposto, 

pois se permitido o contrario, o Poder Publico municipal seria obrigado a fiscalizar e 

controlar todos os contratos celebrados entre locadores e locatarios, a fim de 

estabelecer a sujeigao passiva, direta e indireta, do imposto. 
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3.3.6 Aspecto temporal do IPTU 

De acordo com BECKER (1998), por tradi<;ao o lan<;amento do IPTU 

coincide com o ano civil. Na verdade, nao s6 por tradi<;ao como, tambem, por 

comodidade de controle dos lan<;amentos, alem de conciliar com o ano fiscal 

or<;amelitario. Por este fato todos os municfpios efetuam o lan<;amento do IPTU em 

termos anuais, a partir de 1° de janeiro e findando em 31 de dezembro, declarando 

em suas leis a ocorrencia do fato gerador em 1° de janeiro do a no a que 

corresponda o lan<;amento. Sendo assim, entende-se que a situa<;ao do im6vel 

verificada no dia 1° de janeiro e a que determina o fato imponivel do impasto, 

incluindo a base de calculo do valor a ser cobrado. 

Em tese, o fato gerador do IPTU ocorre a cada dia, sucessivamente, pais 

incide sabre alga que na pratica nao cessa, nao se exaure com a propria ocorrencia 

do fato, a nao ser em situa<;oes raras e excepcionais. BECKER (1998, p. 336), diz, 

0 chamado impasto de propriedade territorial e predial tem como hip6tese de incidencia um 
estado de fato: a existencia permanente, durante um ana civil, de im6vel objeto de direito 
de propriedade; todos os anos, enquanto o im6vel for objeto de direito de propriedade, o 
impasto sera cobrado uma Cmica vez e durante aquele ana nao sera cobrado outra vez o 
mesmo impasto, ainda que o im6vel, cad a dia, tenha um pro prieta rio diferente [ ... ] Nao ha 
fundamento 16gico, nem jurldico, que prolba o legislador de criar impasto de propriedade 
im6vel mediante regra jurldica que incida cada dia e, consequentemente, erie um novo 
dever jurldico tributario de pagar aquele impasto todos os dias. 

Tendo o fato gerador do IPTU dependencia a urn periodo de tempo para 

concretizar-se, entende-se que a obriga<;ao tributaria decorrente, nascida em 1° de 

janeiro somente se encerra em 31 de dezembro. Desse modo, pode a legisla<;ao 

municipal prever a possibilidade de surgirem fatos geradores complementares 
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durante o periodo, em razao de alterag6es na base de calculo original. Assim, por 

exemplo, o im6vel que tenha comegado o periodo apenas como terrene e durante o 

seu decorrer tenha incorporado a construgao de uma casa, alterando 

substancialmente a base de calculo do imposto correspondente. Embora ja exista o 

langamento inicial, nada impede a retificagao do mesmo, produzindo as alterag6es 

em fungao da mudanga ocorrida. (BECKER, 1998) 

A legislagao de alguns municipios identifica as possibilidades de retificag6es 

se ocorrerem mudangas durante o periodo, como por exemplo o municipio de 

Recife, considera-se ocorrido o fato gerador a 1° de janeiro de cad a a no, 

ressalvados: os predios construidos ou reformados durante o exercicio, cujo fato 

gerador ocorrera na data da concessao do "habite-se" ou "aceite-se", ou ainda, 

quando constatada a conclusao da construgao ou reforma, independentemente da 

expedigao dos referidos alvaras; os im6veis que forem objeto de parcelamento do 

solo durante o exercicio, cujo fato gerador ocorrera na data da aprovagao do projeto 

pelo 6rgao competente da municipalidade. 

0 sujeito passive do IPTU e aquele que detinha a propriedade, ou a "quase

propriedade" em 1° de janeiro de cad a a no. Se houver alteragao de proprietario 

durante o exercicio, o novo "torna-se responsavel pelo debito tributario preexistente, 

pois o dever juridico de pagar imposto predial surgiu naquele dia 1° de janeiro, como 

conteudo juridico da relagao tributaria que naquela data irradiou-se, vinculando o 

sujeito passive (o proprietario no dia 1° de janeiro). (BECKER, 1998) 
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3.3.7 Base de calculo do IPTU 

De acordo como CTN, a base de calculo do IPTU eo valor venal do im6vel. 

0 adjetivo "venal", de acordo com o Dicionario da Ungua Portuguesa (1981), 

significa "que se pode vender", "exposto a venda", ou seja, o valor que o bem 

alcangaria caso fosse posto a venda, entendendo-se como prego de venda a vista, 

sem inclusao de encargos financeiros, e quando as partes envolvidas na transagao 

tenham plena consciencia do uso a que pode servir aquele im6vel. 

De acordo prescrigao do artigo 33 do CTN, a base de calculo do IPTU se da 

atraves do valor venal do im6vel. BARRETO (1997) explica que o valor venal nada 

mais e do que o valor que o bem alcangaria se fosse vendido a vista, em condigoes 

normais, sem qualquer encargo relativo a financiamento. A tarefa de determinagao 

do valor venal de cada im6vel, para fins de calculo do IPTU, compete a cada 

repartigao municipal, todavia resguarda aos contribuintes o direito ao contradit6rio, 

como dispoe o artigo 148 do CTN. 

lmportante ressaltar, no tocante a base de calculo em acordo com o artigo 

33, paragrafo unico do CTN, "nao se considera o valor dos bens m6veis mantidos, 

em carater permanente ou temporario, no im6vel, para efeito de sua utilizagao, 

exploragao, aformoseamento ou comodidade". 

Nestes termos, BECKER (1981 ), entende ser inquestionavel, a relagao da 

base de calculo com o valor economico do im6vel e, por conclusao, inadmissfvel 

seria a incidencia do impasto sabre im6vel invedavel, indisponfvel, ou sem qualquer 

valor economico. 0 caso, por exemplo, de um late vendido por um grupo de 

espertalhoes desonestos, localizado dentro de uma lagoa e, cadastrado na 
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Prefeitura. Ou, entao, o cume de um morro, pedregoso e inaccessfvel. Sem valor 

economico inexiste base de calculo; sem base de calculo nao ha tributagao. 

Os criterios utilizados para definigao da base de calculo obedecem a uma 

ordem de tempo. No primeiro momento, define-se a base de calculo in abstracto, por 

meio de lei. No segundo momento, a Administragao cuida de elaborar valores para 

cada im6vel, obedecendo as ordenagoes abstratas adotadas na lei, chegando a 

base de calculo in concreto. (BECKER, 1981) 

Desse modo, o legislador preceitua abstratamente como base de calculo do 

tributo o valor venal do im6vel, mas, ao mesmo tempo, incorpora ao conceito matriz 

- valor venal - ingredientes de valorizagao ou desvalorizagao com o objetivo de criar 

elementos claros e publicamente identificados, para que a administragao possa 

alcangar da melhor forma possfvel o resultado final procurado, ou seja, o valor venal 

de cada im6vel. Em outras palavras, nao basta a lei municipal simplificar o objeto da 

base de calculo, afirmando tao somente ser ele o valor venal dos im6veis, mas 

necessita, tambem, determinar os criterios basicos, in abstracto, que deverao ser 

obedecidos pelo Poder Executive Municipal, no momento da concretizagao dos 

valores venais de cada im6vel. (BECKER, 1998) 

Para BECKER (1998), esses criterios basicos sao, geralmente, agrupados 

em documento intitulado "Pianta Generica de Valores", ou "Pianta de Valores 

Genericos de Terrenos" e "Tabela de Valores Basicos de Benfeitorias". 

Segundo Luiz Fernando MOELLER (1995, p. 17), a Planta de Valores 

Genericos de Terrenos "consiste na planta do perfmetro urbano do municipio onde 

estao plotados os valores de mercado do metro quadrado de terrenos, em cada face 

de quadra, devidamente homogeneizados em relagao aos seus diversos atributos e 

referidos a uma mesma data". 
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MOELLER (1995), explica que a planta tern, entre outras, as seguintes 

aplicagoes: metoda de se obter o valor venal de terrenos, para fins de incidencia do 

IPTU e, se for o caso, do ITBI; documento auxiliar no planejamento urbana, 

oferecendo previsao de custos de desapropriagao de areas; documento auxiliar nos 

calculos de implantagao da Contribuigao de Melhoria; documento auxiliar de 

informagao para o mercado imobiliario e para a Justiga. 

As caracteristicas principais de uma planta generica de valores 

determinadas por MOELER (1995), sao: uniformidade dos criterios adotados; 

permanente atualizagao, atraves de indices de corregao utilizados pelo Poder 

Executive, conforme delegagao autorizativa do Legislative; definir uma metodologia 

claramente explfcita dos criterios de avaliagao. 

A implantagao de uma planta de valores genericos de terrenos, de acordo 

com MOELLER (1995) inicia-se com a analise cartografica da area urbana, 

verificando as caracteristicas dos im6veis nas diversas regioes, sub-regioes, bairros 

e logradouros da cidade. Posteriormente, providencia-se a coleta de dados do 

mercado imobiliario, apuragoes nos cart6rios de registros de im6veis, classificados 

de jornais etc., visando determinar os valores das transagoes e as caracteristicas 

dos im6veis negociados. Aplica-se, entao, um metoda de comparagao entre os 

valores coletados, considerando os fatores especificos, como profundidade, testada, 

aclive ou declive do terreno, e se local sujeito a alagamento, montanhoso etc. Ap6s 

a verificagao de outros elementos, tais como as vias de circulagao, servigos publicos 

existentes, centros de comercio, p61os de valorizagao econ6mica e outros, 

estabelece-se o projeto da planta, definindo os valores estimados para as chamadas 

zonas fiscais respectivas. 
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De acordo com MOELER (1995), o valor do metro quadrado por area e, 

geralmente, definido em uma situa9ao ideal, ou seja, o valor basico sem qualquer 

restri9ao. A partir daf, iniciam-se dedu96es, ou acrescimos percentuais 

considerando-se as situa96es especfficas, como: Topografia- plana, aclive, declive; 

Pedologia - constitui9ao do solo - arenoso, pedregosa, alagado, inundavel; Posi9ao 

- frontal, esquina, encravado; Vizinhan9a; Equipamentos publicos - luz, agua, 

pavimenta9ao, esgoto etc. 

MOELLER (1995), ainda comenta que cada situa9ao de defici€mcia acarreta 

uma desvalorizavao percentual ao valor ideal; e se houver situa9ao especffica de 

efici€mcia, aplica-se uma valoriza9ao percentual. Quanta mais restrita a area 

avaliada, menor a incidencia de desvaloriza96es e valoriza96es (exemplo: em vez de 

avaliar por bairro, avalia-se por quadra; em vez de avaliar por quadra, avalia-se por 

rua). Tudo vai depender das particularidades do local que se avalia. A defini9ao dos 

valores dos terrenos, por metro quadrado, e o resultado final do trabalho e, por isso 

mesmo, o mais propenso a discussao e alva de contesta96es. 

Com a inten9ao de evitar estas contesta96es, MOELLER (1995), 

recomenda uma apresenta9ao dos resultados a uma comissao formada por 

segmentos de entidades profissionais do ramo imobiliario, tais como sindicato de 

corretores de im6veis, 6rgao de classe de engenharia e outros. Esse tipo de reuniao 

nao faz o gosto de varios prefeitos, porque acaba se transformando em fator de 

pressao politica, mas, funcionando, o efeito e excelente como apaziguador de 

reclama96es futuras, alem da demonstra9ao de transparencia da atividade publica. 

Encerra-se a Planta de Valores Genericos de Terrenos com a transcri9ao 

dos valores de cada testada, quadra por quadra, mediante o uso de codifica9ao 

identificadora das regioes, zonas, setores, quadras e logradouros. Nos municfpios 



74 

informatizados, esses valores sao langados no programa, que os aplica nos calculos 

de valores dos terrenos. 

FALCAO (1994), explica que em relagao a tabela de valores genericos de 

benfeitorias, tambem chamada de indices de Coeficientes de Benfeitorias, as 

construgoes sao divididas por tipos de edificagao, tais como casa, apartamento, 

sala, loja, galpao etc., determinando-se faixas de idade aparente das construgoes, 

ou seja, ate 7 a nos; acima de 7 ate 10 a nos; acima de 1 0 ate 15 a nos; etc. 

Posteriormente, criam-se os indices de valorizagao ou de depreciagao das 

edificagoes, de acordo com o seu tipo e idade, alem dos criterios de localizagao. 

De acordo com FALCAO (1994), ate nos dias atuais, a maioria dos 

cadastros municipais adota a sistematica de avaliagao do projeto CIATA, que 

classifica as benfeitorias da seguinte maneira: 

a) Por tipo de edificagao: casa/sobrado;apartamento; galpao; telheiro. 

b) Por utilizagao: moradia (ou residencia); industria; loja; deposito; escrit6rio 

(ou consult6rio). 

Essas classificagoes, de acordo com Falcao (1994), devem ser 

reexaminadas de acordo com as caracteristicas de cada municipio. 0 item moradia, 

por exemplo, pode desdobrar-se em fungao das caracteristicas construtivas, tipo 

"alvenaria", "madeira" e outras. 

FALCAO (1994) aponta que existe classificagoes em acordo com a 

Associagao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT que sao bern mais detalhadas, 

como segue: 

a) Quanto ao uso: residencial; comercial; industrial; institucional; misto. 
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b) Quanta ao tipo do im6vel: terrene (late ou gleba); apartamento; casa; 

escrit6rio (sala ou andar corrido); loja; galpao; vaga de garagem; misto; 

hoteis; hospitais; cinemas e teatros; clubes recreativos. 

c) Quanta ao agrupamento dos im6veis: loteamento; condominia de casas; 

predio de apartamentos; conjunto habitacional (casas, predios au 

mistos); conjunto de salas comerciais; predio comercial; conjunto de 

predios comerciais; conjunto de unidades comerciais; shopping-centers; 

complexo industrial. 

Para a aferi9ao dos valores das benfeitorias FALCAO (1994) explica que se 

leva em considera9ao as seguintes informa96es iniciais:localiza9ao do im6vel; area 

construida, em rela9ao aos diferentes padr6es construtivos; estado de conserva9ao 

e idade aparente das benfeitorias; data da ultima transa98.0 imobiliaria, ou mudan9a 

de titular, com o respective valor, se possivel. 

A determina9ao do valor das benfeitorias, segundo FALCAO (1994) e 

sustentada par ferramentais de inferencia estatistica, de acordo com a NB-502/89 

Norma Brasileira de Avalia9ao de lm6veis Urbanos, cujo metoda de avalia9ao 

adotado e o chamado Metoda do Gusto de Reproduc;ao de Benfeitorias, conceituado 

como aquele que apropria o valor de benfeitorias atraves da reproduc;ao dos custos 

de seus componentes. Explica a Norma citada que a composi9ao dos custos sera 

feita com base em orc;amento detalhado ou sumarizado, de acordo com o rigor do 

trabalho avaliador, devendo ser justificados e quantificados os efeitos do desgaste 

fisico au da obsolescencia funcional das benfeitorias. 

Diz ainda a NB, segundo FALCAO (1994) que nas avaliac;oes normais, 

quando empregado o metoda comparative de custo de reprodu9ao, podem ser 
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utilizados tabelas, custos, registros e os indices de entidades e publica<;oes tecnicas 

especializadas, fidedignas e obrigatoriamente mencionadas. Ou seja, enquanto a 

avalia<;ao do metro quadrado de terreno e exercida atraves do metoda comparativo 

de dados do mercado, realizado atraves de pesquisa, a avalia<;ao das benfeitorias e 

exercida mediante a utiliza<;ao de custos medias de constru<;ao apresentados par 

entidades e publica<;oes tecnicas. 

Varios autores consideram da al<;ada administrativa a fixa<;ao dos criterios 

basicos que permitam melhor identificar o valor venal dos im6veis, restringindo-se a 

lei somente a demarca<;ao da regra matriz. Para BECKER (1981 ), o motivo deste 

posicionamento seria o provavel desconhecimento do verdadeiro conteudo da Planta 

Generica de Valores, que aparenta relacionar todos os im6veis com seus 

respectivos valores, o que absolutamente nao e. 0 documento fixa, isso sim, valores 

padroes, ainda de caracteres abstratos, que servirao como base de medida para as 

posteriores atua<;oes do Poder Executivo. A Planta Generica de Valores nao 

determina o valor venal dos im6veis, nao diz que o daquele terreno vale de R$ 10 

mil, ou aquela casa vale R$ 50 mil; fixa somente os valores genericos dos terrenos, 

par metro quadrado, e fixa os coeficientes delineadores da valoriza<;ao ou 

desvaloriza<;ao dos terrenos e das edifica<;oes, demonstrando os criterios 

assumidos, a partir da localiza<;ao dos im6veis, par bairro ou regiao. (BECKER, 

1998) 

Par outro lado, BECKER (1981), informa que nao basta ao legislador 

sentenciar a base de calculo do IPTU como equivalente ao valor venal dos im6veis, 

na medida em que "valor venal" e elemento superlativo de abstra<;ao, havendo 

varios fatores a influencia-lo, ou modifica-lo, em seu proprio conceito, entre eles a 
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oscilagao especulativa de pregos no mercado imobiliario. Deve, assim, o legislador 

impor os criterios delineadores do pretend ida "valor venal" que se pretende alcangar. 

0 que se tern de concreto e que nao existe uniformidade nas leis municipais 

no tocante a definigao da base de calculo in abstracto do IPTU, conforme se pode 

verificar em alguns exemplos. 

No municipio de Caxias do Sui, o C6digo Tributario Municipal em seu artigo 

8°, dispoe: "0 impasto devido anualmente sera calculado sabre o valor venal do bern 

im6vel, a base de aliquotas especificas fixadas na tabela anexa a este C6digo, 

excetuando-se as situ a goes elencadas nos artigos 26, 27 e 27 A. 

0 artigo 1 0, dispoe: 

0 valor venal dos im6veis sera o constante na Planta de Valores, em anexo, atualizada 
anualmente atraves de Decreta, em fun9ao dos seguintes elementos, considerados em 
conjunto ou isoladamente: 
I - declara9ao do contribuinte, se exata e aceita pelo 6rgao competente do Municipio; II - os 
pre90S relatives as ultimas transa96es imobiliarias; Ill - OS indices medias de valorizayaO 
correspondente a localiza9ao do im6vel; IV- a area, a forma, as dimensoes, a localiza9ao e 
outras caracteristicas do im6vel; V- a area construida, a idade, o valor unitario par tipo de 
constru9ao, no caso de ser o mesmo edificado; VI - os acidentes naturais e outras 
caracteristicas que possam influir em sua valoriza9ao; VII - os equipamentos urbanos ou 
melhorias decorrentes de obras publicas, recebidas pela area onde se localiza o im6vel. 
Paragrafo unico. 0 valor venal dos bens im6veis, atualizados anualmente, na forma do 
"caput" deste artigo, sera obrigatoriamente atualizado com o valor correspondente ao indice 
da infla9ao aferida no periodo. 

0 artigo 11, dispoe: "o processo de avaliagao dos bens im6veis, observado 

o disposto neste C6digo, sera estabelecido por Decreta do Poder Executivo." 

No municipio de Recife, o C6digo Tributario Municipal, dispoe: 

Art. 23: A base de calculo do impasto e o valor venal do im6vel. 
Art. 24 0 valor venal do im6vel, edificado ou nao, sera obtido par meio da seguinte formula: 
W = (VO x TF} + (Vu x Ac), onde: W-e o valor venal do im6vel; VO - e o valor unitario do 
metro linear de testada fictfcia de cada face de quadra dos logradouros publicos, definido 
pela Planta Generica de Valores de Terrenos; TF - e a testada fictfcia do im6vel; Vu -eo 
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valor do metro quadrado de constrw;:ao nos termos da Tabela de Prec;:os de Construc;:ao, e 
Ac - e a area construfda do im6vel. ( ... ) . § 2° - 0 Poder Executive devera proceder, 
periodicamente, as alterac;:oes necessarias a atualizac;:ao da Planta Generica de Valores de 
Terrenos e da Tabela de Prec;:o de Construc;:ao, vedadas essas alterac;:oes, para um mesmo 
im6vel, a intervalos inferiores a 2 (dais) anos. 
Art. 25 - Os valores unitarios de terrenos estabelecidos na Planta Generica de valores, 
serao definidos em func;:ao dos seguintes elementos, considerados em conjunto ou 
separadamente: I - prec;:os correntes das transac;:oes e das ofertas praticadas no mercado 
imobiliario; II - caracterfsticas da regiao em que se situa o im6vel: a) da infra-estrutura dos 
servic;:os publicos existentes no logradouro; b) dos p61os turfsticos, economicos, e de lazer 
que exerc;:am influencia no funcionamento do mercado imobiliario; c) das caracterfsticas 
ffsicas de topografia, pedologia e acessibilidade dos terrenos; Ill -a polftica de ocupac;:ao do 
espac;:o urbana definido atraves da Lei do Plano Diretor e da Lei do Usa e Ocupac;:ao do 
Solo. § 1°- Os c6digos e valores do metro linear da TF (testada fictfcia) sao os definidos no 
anexo I desta Lei. § 2° - 0 valor unitario de metro linear de testada fictfcia de cada face de 
quadra do logradouro publico correspondera: I - no caso do im6vel de natureza territorial a 
face de quadra do logradouro relative a frente indicada no tftulo de propriedade e na falta 
deste, a face de quadra do logradouro de maier valor para a qual o terrene tenha a frente; II 
- no caso de im6vel predial, a face de quadra do logradouro relative a frente indicada no 
tftulo de propriedade e na falta deste, a face de quadra do logradouro relative a frente 
principal da edificac;:ao; Ill - tratando-se de terrene encravado, a face de quadra do 
logradouro que lhe da acesso e na hip6tese de mais de um acesso, a face de quadra do 
logradouro de maier valor. § 4° - As faces de quadra de logradouros nao constantes da 
Planta Generica de Valores de Terrene terao seus valores unitarios de metro linear da 
testada fictfcia, fixados par Decreta do Poder Executive, nos termos da legislac;:ao em vigor. 
Art. 26 - A Tabela de Prec;:o de Construc;:ao estabelecera o valor do metro quadrado de 
construc;:ao (Vu) com base nos seguintes elementos: I - tipo de construc;:ao; II- qualidade de 
construc;:ao. § 1° - 0 valor do metro quadrado de construc;:ao de que trata o "caput" deste 
artigo e o definido no anexo II desta Lei. § 2° - 0 Poder Executive podera estabelecer, ate o 
limite de 40% (quarenta par cento), fatores de correc;:ao dos valores constantes da Tabela 
de Prec;:os de Construc;:ao tendo em vista o estado de conservac;:ao do im6vel, o tempo de 
construc;:ao e outros dados com ele relacionados. 

No municipio de Londrina, o C6digo Tributario Municipal disp6e: 

Art. 173 A base de calculo do impasto e o valor venal do im6vel. 
Art. 176 0 valor dos im6veis sera apurado com base nos dados fornecidos pelo Cadastre 
lmobiliario, levando em conta, a criteria da repartic;:ao, os seguintes elementos: I - no caso 
de terrenos: a) o valor declarado pelo contribuinte; b) o fndice media de valorizac;:ao 
correspondente a regiao em que esteja situado o im6vel; c) os prec;:os dos terrenos nas 
ultimas transac;:oes de compra e venda; d) a forma, as dimensoes, os acidentes naturais e 
outras caracterfsticas do terrene; e) existencia de equipamentos urbanos, tais como agua, 
esgoto, pavimentac;:ao, iluminac;:ao, limpeza publica e outros melhoramentos implantados 
pelo Poder Publico; f) quaisquer outros dados informativos obtidos pela Administrac;:ao e 
que possam ser tecnicamente admitidos. II - no caso de predios: a) a area construfda; b) o 
valor unitario da construc;:ao; c) estado de conservac;:ao da construc;:ao; d) o valor do terrene, 
calculado na forma do item anterior. § 1 o - Os val ores vena is que servirao de base de 
calculo para o lanc;:amento do impasto serao apurados e atualizados anualmente pelo 
Executive. § 5° Os criterios previstos nos incises I e II serao utilizados para apurar o valor 
venal dos im6veis nao-previstos na Planta Generica de Valores a epoca do lanc;:amento do 
tribute. § 6° Qualquer modificac;:ao cadastral que importe em reduc;:ao do valor do impasto 
lanc;:ado somente tera efeito no exercfcio seguinte ao da comunicac;:ao pelo contribuinte ao 
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Fisco, exceto quando for provado erro inequivoco deste ou se tratar de impugnac;:ao 
tempestiva do lanc;:amento. 

Verifica-se nestes tres exemplos o usa de criterios distintos:o municipio de 

Caxias do Sui submete integralmente a Planta Generica de Valores a apreciac;ao do 

Legislative; o municipio de Recife submete as principais caracterfsticas e fatores de 

calculo a apreciac;ao do Legislative, mas nao anexando a lei a sua Planta Generica 

de Valores; o municipio de Londrina: limita-se a designar alguns elementos de 

apreciac;ao no calculo do valor venal, outorgando a administrac;ao a tarefa de 

determinar par seus meios a base de calculo do impasto. 

3.3.8 Alfquota 

De acordo com FONROUGE,(1973) alfquota e urn percentual aplicado 

sabre a base de calculo (valor venal) para apurac;ao do valor do IPTU devido. 

Geralmente as alfquotas do IPTU variam de acordo como valor eo usa do im6vel. 

As alfquotas do IPTU sao fixadas pelos municipios, sem imposic;ao alguma 

da Constituic;ao Federal de 1988 e do CTN. CARRAZZA (1999, p. 43), afirma que, 

"os Municfpios tern o direito subjetivo a autonomia e, destarte, ao plena e livre 

exercfcio de suas competencias tributarias [ ... ] Portanto, pond a ponto a este 

raciocinio, estudar a competencia tributaria sem levar em considerac;ao a autonomia 

dos Municipios e correr o serio risco de deixar sem resposta questoes da mais alta 

relevancia jurfdica. 
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0 legislador municipal e livre para determinar 0 percentual das aliquotas 

aplicadas no IPTU de sua cidade. Tanto pode ser 0,1 %, 0,5%, 1 ,0%, ou 2%, nao 

importa, desde que nao ofenda o principia da capacidade contributiva, ou se 

transforme em ato de confisco. 

Sob o aspecto pessoal, a questao da aliquota imposta ao IPTU se torna 

relevante, considerando que ela e a fra9ao do valor venal do im6vel, multiplicando

se a fra9ao pelo valor venal, resultando na quantia do imposto. Portanto, segundo 

BECKER (1998), trata-se de aliquotas "ad valorem" e nao de aliquotas do tipo 

especificas, geralmente usadas na determina9ao dos valores das taxas e em 

algumas situa96es de outros impostos. Portanto, na determina9ao da aliquota, 

BECKER (1998), afirma ser importante a medi9ao da capacidade contributiva do 

contribuinte, sendo uma tarefa dificil em que se avalia nao s6 os aspectos 

economicos quanto os relacionados aos fatores sociais, politicos e juridicos. 

Neste sentido, diz a Constitui9ao Federal de 1988 em seu artigo 145, §1°:: 

"sempre que possivel, os impostos terao carater pessoal e serao graduados 

segundo a capacidade economica do contribuinte, facultando a administra9ao 

tributaria, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimonio, os rendimentos 

e as atividades economicas do contribuinte." 

Segundo BECKER (1998), a norma constitucional quis, assim identificar 

situa96es: quando a capacidade economica do contribuinte pode ser identificada 

atraves de exame direto pelo Fisco de componentes sinalizadores de tal capacidade. 

Exemplo tipico e o lmposto de Renda Pessoa Fisica; quando a capacidade 

economica do contribuinte e impedida de ser constatada da forma em que o tribute e 
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cobrado, tendo em vista a generalidade e universalidade das caracteristicas do 

tribute. Exemplo tipico eo ICMS. 

Na primeira situac;ao BECKER (1998) analisa que quando ha um ou varios 

fatos presuntivos de riqueza, ou de uma determinada presunc;ao de riqueza, que 

permite, entao, a cobranc;a de impasto em valor compativel a capacidade economica 

do contribuinte. 0 IPTU estaria enquadrado em tal situac;ao, pais o valor patrimonial, 

identificado em relac;ao aquele im6vel especifico, e signa presuntivo da capacidade 

contributiva do individuo que o possui. Na segunda situac;ao, diante da 

impossibilidade de conferir a capacidade contributiva de contribuintes individuais, 

obriga o legislador a determinar aliquotas diferenciadas par produtos, levando em 

conta o padrao social de consume, ou, entao, diferenciar aliquotas par faixas de 

consume. A aliquota de ICMS de um produto de consume popular, generalizado, 

como o feijao, par exemplo, tem que ser bem mais reduzida do que a que incide 

sabre um artigo de joalheria. Ou entao, a aliquota do ICMS, sabre consume de 

energia eletrica nao pode ser idemtica para todos, devendo ser diferenciada par faixa 

de consume. 

Segundo ATALIBA (1966, p. 152). "um multimilionario tem muita capacidade 

contributiva, deve pagar muito impasto; um rico tem bastante capacidade 

contributiva, vai pagar muito impasto, o media paga um pouco de impasto, o pobre 

nao paga nada. Esta e a igualdade em materia tributaria, traduzida no principia 

capacidade contributiva." Neste sentido, pode-se dizer que o percentual da aliquota 

do IPTU gira em torno do ponderavel. 

Na questao de progressividade das aliquotas BECKER (1998), explica que 

houve a Constituic;ao Federal dispoe, 
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Art. 156 [ ... ] 
§ 1°. Sem prejufzo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4°, II, o 
impasto previsto no inciso I podera: 
I - ser progressive em razao do valor do im6vel; e 
II- ter alfquotas diferentes de acordo com a localiza9ao eo usa do 
im6vel. 
Art. 182 [ ... ] 
§ 4°. E facultado ao poder publico municipal, mediante lei especifica para area inclufda no 
Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietario do solo urbana nao edificado, 
subutilizado ou nao utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
[ ... ] 
II- impasto sabre a propriedade predial e territorial urbana progressive no tempo. 

Observa-se, assim, que a Constituigao reservou ao IPTU a capacidade de 

produzir quatro tipos diferentes de progressividade de alfquotas, de acordo com as 

suas naturezas e conseqUencias. Seriam: progressividade em razao do valor venal 

do im6vel; progressividade em razao da localizagao do im6vel; progressividade em 

razao do uso do im6vel; progressividade em razao do aproveitamento do im6vel. 

(COELHO, 2001) 

Para COELHO (2001), na progressividade em razao do valor venal do 

im6vel deve-se considerar a estreita e insepan3vel relagao entre a capacidade 

contributiva do contribuinte e as alfquotas do IPTU. Assim, se a alfquota do IPTU 

fosse uma (mica para todos os im6veis residenciais, estaria considerando, 

proporcionalmente, todos os contribuintes iguais, na medida em que pagariam 

percentual igual em relagao aos valores de seus im6veis. Os valores a serem pagos, 

por evidencia, seriam diferentes, mas a proporgao seria a mesma. A capacidade 

contributiva de todos os contribuintes seria, portanto, identica, sob urn mesmo 

patamar de medida. 0 prop6sito constitucional foi, entao, de tornar a alfquota 

gradativa, com a finalidade de atender o principia da capacidade contributiva. Uma 
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casa modesta, avaliada em R$ 10 mil, tern ali quota inferior ao da casa avaliada em 

R$ 1 milhao. 

COELHO (2001 ), co menta que antes de vigorar a Emend a Constitucional n. 

29, esse tipo ou modalidade de progressividade do IPTU foi derrubado no Supremo 

Tribunal Federal, sob o argumento de que o imposto de que se trata tern natureza 

real, pois incidente sobre o im6vel, nao recaindo sobre a pessoa. E nao sendo urn 

imposto pessoal, o IPTU estaria fora do preconizado na Constitui<;ao, quando diz: 

"Sempre que possivel, os impostos terao carc~ter pessoal e serao graduados 

segundo a capacidade econ6mica do contribuinte" (artigo 145, § 1°). No 

entendimento do STF, o IPTU nao tern que se comportar de acordo com a 

capacidade econ6mica do contribuinte, pois de nada importa a figura do individuo 

em rela<;ao ao fato gerador da obriga<;ao tributaria. 

E neste sentido que a questao de real ou pessoal do imposto suscita varias 

discussoes, pois varios autores contestam tal distin<;ao. Para COELHO (2001, p. 

350) "em primeiro Iugar, a diferen<;a entre imposto real e pessoal nao e juridica. Em 

segundo Iugar, quem paga o imposto e a pessoa e nao a coisa. Em terceiro Iugar, 

inexiste no Direito brasileiro disposi<;ao expressa ou implicita proibindo o legislador 

de levar em considera<;ao a pessoa do proprietario. Pelo contrario, prestigia a 

pessoalidade (art. 145, § 1°)." 

De qualquer forma, o STF manteve posi<;ao, considerando inconstitucional a 

progressividade fiscal das aliquotas do IPTU, tendo por base o valor venal dos 

im6veis. A respeito disso, o Ministro II mar Galvao, citado por COELHO (2001, p. 

351) assim se posiciona, 
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0 criteria como se ve, e de natureza objetiva, certamente porque se esta diante de urn 
tributo, nao de natureza pessoal, cuja aliquota possa variar em fun9ao das condi96es 
economicas do proprietario do bern, na forma preconizada pelo art. 145, § 1°, da CF, parte 
final, mas de Natureza Real. Com efeito, o tributo que incide sobre o im6vel nao e 
necessariamente de responsabilidade de quem lhe detinha o domfnio, no exercfcio 
tributado, mas de quem o detem, a epoca da cobran9a ou execu9ao. (RTJ 162, p. 750). 

Para contornar os conflitos de ordem constitucional, a EC n. 29 cria as 

condigoes legais para os municfpios poderem estabelecer alfquotas diferenciadas, 

conforme o valor venal dos im6veis. No entanto, segundo ANTONELLI (2001), esta 

e uma pretensa condigao, porque varios autores continuam a contestar a 

constitucionalidade desse tipo de progressividade fiscal, apesar da emenda. 

Na progressividade em razao da localizagao do im6vel, COELHO (2001 ), da 

mesma forma que na analise da primeira, considera a progressividade fiscal, mas, 

ao contrario da outra, com caracterfsticas tambem extrafiscais, pais integra ao seu 

conjunto um objetivo social, na delimitagao de suas finalidades. 

Para estes tributarista, a progressividade em razao da localizagao do im6vel 

tern que ser identificada pela adogao de redutores incidentes sabre as alfquotas 

matrizes. Exemplificando, se os im6veis de val ores vena is avaliados em R$ 1 00 mil 

sofrem alfquota de 1%, um im6vel do mesmo valor localizado em bairro ou regiao 

merecedora de determinado incentivo fiscal ou social, tera a mesma alfquota de 1%, 

gozando, porem, de um redutor de, par hip6tese, 10% sabre ela. Trata-se, portanto, 

de isengao parcial, concedida aos possuidores de im6veis localizados em 

determinados logradouros, bairros ou regioes, tendo em vista um motivo de 

relevancia considerado pelo legislador. 

A adogao deste criteria, segundo COELHO (2001), justifica-se pela 

observancia do principia da capacidade contributiva do contribuinte. Se um 
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contribuinte possui uma casa de R$ 50 mil localizada em bairro nobre, e outro possui 

uma casa tambem de R$ 50 mil, mas localizada em bairro modesto, ha na verdade, 

ambos com a mesma e suposta capacidade contributiva, em nada repercutindo a 

questao da localizagao de suas casas. Os dois, portanto, deveriam pagar o mesmo 

valor de IPTU, tendo a mesma alfquota definidora do valor. A (mica possibilidade, no 

caso, de aplicar um valor menor para o morador do bairro modesto, seria a utilizagao 

do mecanismo da isengao parcial, dando um desconto percentual na alfquota 

normal. De outra forma, ou seja, a de criar alfquotas diferenciadas para im6veis de 

um mesmo valor venal, poderia ser considerada medida inconstitucional em vista da 

aparente ofensa ao principia da isonomia. (COELHO, 2001) 

A progressividade em razao do uso do im6vel, COELHO (2001 ), a considera 

como modalidade de progressividade que tern o objetivo de diferenciar alfquotas em 

razao do uso do im6vel. Ha assim, alfquotas diferentes para os im6veis de uso 

comercial, industrial, servigos etc. 0 tributarista ressalta que trata-se de alfquotas e 

nao de base de calculo. Diz isso, porque na avaliagao do valor venal, base de 

calculo do impasto, adiciona-se o chamado "good will", ou "fundo de neg6cio", um 

valor intangivel muitas vezes altamente significativo no calculo do valor venal. Dessa 

maneira, o valor base do im6vel ja registra, em geral, a valorizagao decorrente do 

uso do im6vel. 

Ao acrescentar-se uma alfquota de percentual superior aquela aplicada aos 

im6veis residenciais, COELHO (2001 ), co menta que ha uma progressividade 

essencialmente extrafiscal, cujo objetivo seria voltado as questoes de protegao 

ambiental, preservagao da paisagem, do sossego, da seguranga, nao tendo assim 

objetivo meramente de aumento de arrecadagao. Ao contrario, nao e incomum 

quando o municipio, promovendo a transformagao de uma area em centro de 
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industrias ou de comercio, incentive tais atividades com alfquotas inferiores as 

demais. Contudo, a progressividade em razao do uso do im6vel deve ser alvo de 

grandes cuidados para que nao se cometa graves enganos e desfigure o prop6sito 

primacial do legislador. As vezes, sao residencias usadas como consult6rios 

medicos, ou pequenas firmas de engenharia, de consultoria, que em nada 

prejudicam o sossego publico, a seguranga ou prejudique o meio ambiente. Alem de 

inserir urn suposto fundo de neg6cio, no valor venal desses im6veis, que 

absolutamente inexiste, ainda fazem incidir uma alfquota maior, por se tratar de 

im6veis comerciais ou prestadores de servigos. 0 erro nao esta na lei; esta na 

deturpada interpretagao da lei enos equfvocos cadastrais. (COELHO, 2001) 

A progressividade em razao do aproveitamento do im6vel, segundo 

COELHO (2001), nada tern a ver com capacidade contributiva do sujeito passivo, 

cuidando unicamente da fungao social da propriedade. Ela serve de instrumento 

municipal tendo em vista o cumprimento das normas previstas no artigo 182 da 

Constituigao Federal, regulamentado pela Lei n. 10.257/2001. 

Todavia esta colocagao, BARRETO (1997), alerta que a possibilidade da 

implementagao da alfquota progressiva, no atual contexto jurfdico, e materia que tern 

suscitado calorosos debates na doutrina e jurisprudencia nacionais - uns contraries, 

outros favoraveis, com argumentos de ambas as partes. 0 STF, em recente julgado, 

firmou precedentes no sentido de que a unica interpretagao possfvel ao criterio de 

alfquotas progressivas e aquela que leva em conta sua finalidade extrafiscal, ou 

seja, de assegurar o cumprimento da fungao social da propriedade, obedecendo o 

artigo 182, § 2°, § 4° da Constituigao Federal de 1988. Com base nisso, os tribunais 

patrios vern julgando inconstitucionais todas as leis municipais que preveem a 
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progressividade, sob o argumento de que a sua aplicabilidade esta condicionada a 

edic;ao da lei federal. (BARRETO, 1997) 

3.3.9 lnadimpl€mcia do IPTU 

Historicamente a inadimpiE§ncia do IPTU tern acompanhado a arrecadac;ao 

de grande parte dos municfpios. Numa visao ampla sobre este fato, pode-se dizer 

que o custo da inadimplencia e muito alto, tanto para a cidade quanta para o 

contribuinte. E alto para o municipio que deixa de receber obras e servic;os em 

beneffcios de seus cidadaos, e e alto para o contribuinte inadimplente, que se ve 

compelido a arcar com multa e juros pelo nao pagamento em dia, alem da perda do 

direito a concessoes que algumas prefeituras estabelecem no pagamento de tributes 

em dia, como por exemplo reduc;ao de determinados percentuais no valor final do 

IPTU. 

Segundo dados levantados pelo IBGE (1999), em 81,3% de municfpios que 

informaram o percentual de IPTU recebido no ano de 1998, 20,2% dos casos o 

montante arrecadado foi inferior a 20% do valor do IPTU; para 22,8% dos 

municfpios, o montante arrecadado se situa entre 20% e 40% do valor do IPTU; para 

mais 24,4% dos Municfpios, o montante arrecadado se situa entre 40% e 60% do 

valor do IPTU; enquanto que para 20,0% dos municfpios, o montante arrecadado se 

situa entre 60% e 80% do valor do IPTU. Em apenas 12,6% dos municfpios o 

montante recebido supera a 80% do valor do IPTU. 
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Nesta avaliagao, o IBGE (1999), informa que este percentual de 81.3% 

corresponde 4.479 municipios que informaram a arrecadagao do IPTU, e que as 

maiores incidencias estao entre aqueles que conseguiram arrecadar de 40% a 60% 

do valor do IPTU langado, ou seja, algo em torno da metade desse valor, tendencia 

que se manifesta em todas as faixas de populagao, exceto para a dos municipios 

com populagao entre 10 mil e 20 mil habitantes, on de a maier incidencia esta no 

percentual de arrecadagao inferior a 20%. Para essa faixa de populagao o 

percentual de arrecadagao entre 40% e 60% aparece em segundo Iugar. 

Para os municipios com populagao entre 100 mil e 500 mil habitantes e para 

aqueles com populagao superior a 500 mil habitantes a segunda maier incidencia e 

para uma arrecadagao entre 60% e 80% do valor do IPTU langado. 

Estes dados demonstram que para os maiores municipios do Brasil existe 

uma forte incidencia de inadimplencia do IPTU. Nos municipios entre 100 mile 500 

mil habitantes, 37,1% dos municipios arrecadou ate 1998, menos de 40% do valor 

do IPTU e para aqueles com populagao acima de 500 mil habitantes, o percentual 

chega a 26,9%. Estes dados sao melhor visualizados na Tabela 1. 

Tabela 1 Distribuigao do numero de municfpios pela participagao do I PTU efetivamente arrecadado, 
d f. d I-* segun o as a1xas e popu agao 

GRANDE NUMERO %DE IPTU EFETIVAMENTE ARRECADADO EM 1988 
POPULA~AO 
Popula9ao Total de me nos de 20 a 40 40 a 60 60 a 90 80 e mais s/infor-
I (por mil) municipios 20 ma_yao 

TOTAL 5.506 905 1.022 1.092 897 563 1.027 

ate 10 2.727 372 455 489 450 337 624 

101-20 1.392 275 260 272 208 115 262 

201-50 908 180 203 195 132 76 122 

50 1-100 279 56 56 77 54 21 15 

1001-500 174 20 43 50 47 10 4 

500 e mais 26 2 5 9 6 4 -

FONTE: IBGE (1999) 
*0 Distrito Federal nao foi inclufdo nos resultados. 
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No nivel regional as diferengas sao bern marcantes. A regiao que apresenta 

os resultados relatives mais positives e a Sui, onde 30,5% dos municipios que 

informaram o percentual de arrecadagao do IPTU obtem entre 60% e 80% do valor 

langado; 30,0% dos municipios arrecadaram entre 40% e 60%; e 20,2% dos 

municipios arrecadaram mais de 80% do valor langado. 

Na regiao Sudeste em 30,0% dos municipios que informaram o percentual 

de arrecadagao, sao arrecadados entre 40% e 60% do valor do IPTU; em 25,8% dos 

casos a arrecadagao varia entre 60% e 80%; e em 21,4% dos municipios o valor 

arrecadado com o IPTU fica entre 20% e 40% do montante langado. 

A regiao que apresenta o terceiro melhor desempenho e a Centro-Oeste, 

mesmo assim a maior incid€mcia encontrada esta entre 20% e 40% do valor 

langado, vindo em segundo Iugar a faixa de 40% a 60%, com 24,5% dos casos. 

As regioes Norte e Nordeste sao as que apresentam os piores 

desempenhos, certamente por serem as regioes onde se localizam os segmentos 

mais pobres da populagao. Na regiao Norte nada menos que 47,4% dos seus 

Municipios informaram arrecadar menos de 20% do valor do IPTU langado, 

enquanto que na regiao Nordeste esse percentual e da ordem de 41 ,0%. 

A observagao dos casos onde a arrecadagao supera os 80% do valor 

langado do IPTU mostra que isso ocorre em 20,2% dos municipios da regiao Sui, em 

11,6% daqueles do Sudeste, em 9,3% das unidades do Nordeste, em 7,6% dos 

municipios do Centro-oeste e em 7,5% dos casos na regiao Norte, conforme se 

verifica na T a bela 2. 
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Tabela 2 Distribuigao do numero de municfpios pela participa<;ao do IPTU efetivamente arrecadado, 
d d ·- * segun o as gran es reg1oes 

Grandes No total de %DE IPTU EFETIVAMENTE ARRECADADO EM 1998 
Regioes municfpios 
Regioes Total de menos de 20 a 40 40 a 60 60 a 80 80 e mais s/informa-

municfpios 20 gao 
BRASIL 5.506 905 1.022 1.092 897 563 1.027 

Norte 449 119 78 23 12 19 198 

Nordeste 1.787 478 318 171 90 108 622 

Sudeste 1.666 183 331 464 389 179 120 

Sui 1.159 44 173 338 343 227 34 

Centro- 445 81 122 96 63 30 53 
oeste 

Fonte: IBGE.(1999) 

* 0 Distrito Federal nao foi inclufdo nos resultados. 

Os dados levantados pelo IBGE demonstram claramente que o indice de 

inadimplemcia do IPTU e por demais elevado. 

De acordo com BREMAEKER (2000), e de grande relevancia para o 

municipio a inadimplemcia, pois se tem- apresentado como grande problematica para 

a arrecadagao tributaria municipal, ja que reflete diretamente na situagao financeira 

do municipio. 0 autor aponta coo possiveis causas da inadimplemcia, por parte do 

contribuinte, os seguintes fatores: o baixo poder aquisitivo, o desemprego; a falta de 

planejamento orgamentario do contribuinte; o descredito para com o Poder Publico; 

a falta de informagao sobre o impasto; a insatisfagao politica.; a falta de estrutura 

para melhorar equipamentos; a falta de capacitagao especializada para bom 

atendimento; cadastre Geral dos Contribuintes nao atualizado; a concessao de 

anistias, as remiss6es indevidas; a inadimplemcia dos servidores contribuintes; e a 

falta de planejamento de agoes. 

Esta situagao torna-se problema de relevancia para os governos municipais, 

especialmente devido a pressao da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ja que OS 

administradores em obediemcia a esta lei devem demonstrar adequadamente as 
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receitas e despesas, e no caso contam com a arrecadac;ao do IPTU como receita, 

sem que esta tenha o valor corretamente arrecadado, pais o alto fndice de 

inadimpiE3ncia desestrutura sensivelmente a programac;ao orc;amentaria. 

lsto leva algumas administrac;oes municipais tentarem mudar essa situac;ao, 

buscando elevar a arrecadac;ao do IPTU com instrumentos que vao desde 

descontos e sorteios, e em ultimo caso buscam a cobranc;a atraves de ac;oes 

judiciais para exigir o pagamento dos devedores, inserindo contribuinte do IPTU na 

Dfvida Ativa. 

3.3.1 0 Dfvida Ativa 

Nos termos do artigo 201 do C6digo Tributario Nacional, constitui Dfvida 

Ativa tributaria a proveniente de credito dessa natureza, regularmente inscrita na 

repartic;ao administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para 

pagamento, pela lei ou par decisao final proferida em processo regular. 

De acordo com MACHADO (1998), os procedimentos de inscric;ao da dfvida 

ativa tern mais caracterfsticas financeiras do que tributarias, devendo cumprir 

normas expressas do ordenamento contabil das Administrac;oes Publicas. Par se 

tratar de expressao nitidamente contabil, cujo conceito de saldo devedor e inserido 

nas contas de ativo, enquanto saldo credor faz parte do passive, a terminologia 

utilizada se contrapoe ao credito que e a forma usual aplicada na legislac;ao 

tributaria. 

Para MACHADO (1998), nos termos formais contabeis, seria impr6pria a 

utilizac;ao de conta chamada "credito ativo" em registro de bens e direitos. Nesse 
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tear, a Lei n. 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, disp6e do seguinte modo sabre a 

materia: 

Art. 39 - Os cn§ditos da Fazenda Publica, de natureza tributaria ou nao tributaria, serao 
escriturados como receita do exercfcio em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 
orc;:amentarias. 
§ 1° - Os creditos de que trata este artigo, exigfveis pelo transcurso do prazo para 
pagamento, serao inscritos, na forma da legislac;:ao propria, como Dfvida Ativa, em registro 
proprio, apos apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita sera escriturada a 
esse titulo. 
§ 2° - Dfvida Ativa Tributaria e o credito da Fazenda Publica dessa natureza, proveniente 
de obrigac;:ao legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dfvida Ativa nao
tributaria sao os demais creditos da Fazenda Publica, tais como os provenientes de 
emprestimos compulsorios, contribuic;:oes estabelecidas em lei, multas de qualquer origem 
ou natureza, exceto as tributarias, foros, laudemios, alugueis ou taxas de ocupac;:ao, custas 
processuais, prec;:os de servic;:os prestados por estabelecimentos publicos, indenizac;:oes, 
reposic;:oes, restituic;:oes, alcances dos responsaveis definitivamente julgados, bern assim os 
creditos decorrentes de obrigac;:oes em moeda estrangeira, de sub-rogagao de hipoteca, 
fianc;:a, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigac;:oes legais. 

Sob estes artigos, MACHADO (1998), analisa que a divida ativa e 

constituida por creditos publicos que nao foram extintos ou afetados por qualquer 

causa de suspensao, desde que inscritos em registro proprio, compondo-se dos 

seguintes elementos basicos: credito publico; ausencia de causa extintiva ou 

suspensiva (da exigibilidade); sua inscrigao; sua integragao a urn registro especffico. 

MACHADO (1998), explica que a expressao "registro proprio" significa a 

obrigatoria existencia de livro proprio, no qual sao inscritos nominalmente os dados 

dos devedores. 0 artigo 202, do CTN, assim discrimina os dados necessaries para 

inscrigao: 

a) 0 nome do devedor e, sendo o caso, os dos co-responsaveis, bern como, 

sempre que possivel, o domicflio ou a residencia de urn e de outros; 

b) A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora crescidos; 
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c) A origem e a natureza do cn3dito, mencionando especificamente a 

disposigao da lei em que seja fundado; 

d) A data em que foi inscrita; 

e) Sendo o caso, o numero do processo administrative de que se originar o 

credito. 

De acordo com MACHADO (1998), o termo deve ser lavrado em livro 

proprio, entendendo-se que a expressao livro nao deve significar a obrigagao de uso 

daqueles grandes livros, encadernados e numerados tipograficamente, 

perfeitamente substitufdos por conjuntos de fichas, ou formularies informatizados, 

posteriormente encadernados para arquivo na Contabilidade. 

Do termo lavrado deve-se extrair a respectiva certidao que se constitui titulo 

executivo extrajudicial, conforme esta previsto no C6digo de Processo Civil: "Artigo 

585 - Sao tftulos executives extrajudiciais: [ .. ] VI - a certidao de dfvida ativa da 

Fazenda Publica da Uniao, Estado, Distrito Federal, Territ6rio e Municipio, 

correspondente aos creditos inscritos na forma da lei." 

MACHADO (1998), observa que se urn credito tributario nao for inscrito em 

dfvida ativa nao for lavrado em certidao, o respective credito nao podera ser cobrado 

judicialmente, extinguindo-se ao esgotar o prazo da prescrigao. 

Devido a esta observagao que MACHADO (1998), atribui o fato de a 

desorganizagao administrativa, que impede o fluxo normal de informagoes 

cadastrais, ser urn dos mais serios entraves ao rito de cobranga dos creditos 

tributaries. 

MACHADO (1998), alerta que outro ponto a merecer rfgido controle das 

autoridades administrativas e o cuidado a ser observado na emissao de certidoes. A 
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omissao, ou o erro, de qualquer de seus requisitos causa a nulidade da inscric;ao e 

do processo de cobranc;a dela decorrente, levando em conta que a nulidade pode 

ser sanada, atraves de retificac;ao, desde que ainda nao tenha havido o julgamento 

de primeira instancia. Verificada a causa da nulidade, a certidao pode ser 

substituida, devolvendo ao executado o prazo de defesa quanta a parte modificada. 

Com base nos termos do artigo 267, inciso IV, do C6digo de Processo Civil, 

o processo de execuc;ao e extinto sem julgamento de merito, mas nao impede que a 

entidade exeqOente promova outra ac;ao, incluindo na petic;ao inicial, a prova de que 

foi cumprida a irregularidade apontada no processo anterior. (MACHADO, 1998) 

Conforme explica MACHADO (1998), a Divida Ativa quando regularmente 

inscrita goza de presunc;ao de certeza e liquidez, tendo a certidao o efeito de prova 

pre-constituida (artigo 204, do CTN). Mas, essa presunc;ao e relativa, podendo ser 

elidida por prova inequivoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem 

aproveite. 

Nestas considerac;oes, MACHADO (1998), conclui que a Divida Ativa 

regularmente inscrita e liquida e certa ate prova em contrario, entendendo-se liquida 

em relac;ao ao valor; certa, em relac;ao a sua legalidade. Qualquer contestac;ao, 

sobre sua liquidez ou certeza, tera o onus de provar o alegado. 

A presungao de liquidez e certeza da dfvida ativa regulamente inscrita nao resulta - como 
pode parecer- de haver o art. 204 do C6digo Tributario Nacional adotado a tese segundo a 
qual os atos administrativos gozam de presungao de validade. Ela decorre da circunstancia 
de ser a inscrigao em Dfvida Ativa precedida de apuragao em regular processo 
administrativo, no qual e assegurada ampla defesa ao sujeito passivo da obrigagao 
tributaria. Por isto mesmo, para superar tal presungao basta a demonstragao de que no 
processo administrativo ocorreu cerceamento desse direito fundamental. A prova 
inequfvoca a que se refere o paragrafo unico do art. 204 do C6digo Tributario Nacional nao 
ha de ser necessariamente quanta a existencia ou ao valor da dfvida. Pode ser apenas 
quanta a falhas no procedimento de sua apuragao. (MACHADO, 1998, p. 238). 
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A importancia deste comentario e o destaque que da ao descaso muito 

comum nas administra<;oes municipais, principalmente em rela<;ao as reclama<;oes 

dos contribuintes sabre lan<;amentos tributaries, particularmente, do IPTU. Sao 

reclama<;oes nao respondidas, processos engavetados, condi<;oes impostas para 

recorrer inconvenientes, como por exemplo pagar primeiro o debito para depois 

reclamar, abusos e transgressoes aos legitimos direitos de defesa dos cidadaos. 

MACHADO (1998), comenta que em rela<;ao a arrecada<;ao do IPTU, o 

inadimplemento, apesar de ser expressivo para a onera<;ao de receita dos cofres 

municipais, a inser<;ao dos contribuintes inadimplentes nao e urn procedimento 

contumaz, os administradores municipais antes de tal procedimento buscam 

diversos meios de realizar a cobran<;a. 

No item que segue, busca-se apresentar a situa<;ao do municipio de Ponta 

Grossa na questao da inadimplencia do IPTU e seus procedimentos para a 

recupera<;ao de debito do IPTU. 

3.4 A ARRECADA<;AO DO IPTU NO MUNICIPIO DE PONT A GROSSA 

3.4.1 Posicionamento do municipio de Ponta Grossa em rela<;ao a arrecada<;ao do 
IPTU 

0 municipio de Ponta Grossa se apresenta como regiao geografica do sui 

do pais, possuindo, em 2004, segundo dados do IBGE (2005) uma popula<;ao 

estimada em 295.383 habitantes. Ainda segundo os dados do IBGE (2002), o 

municipio de Ponta Grossa possui cadastro imobiliario informatizado, estabelecendo 

separadamente as unidades prediais e territoriais, apresentando no ana de 2004 urn 
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total de 75.284 unidades prediais cadastradas e 31.712 unidades territoriais, tendo 

realizado o ultimo recadastramento no anode 2002. 

0 cadastramento destas unidades foi realizado com base no trabalho de 

mapeamento de Ponta Grossa, PR, no ano de 2001 que teve como objetivo 

aumentar a arrecada9ao do IPTU, para facilitar os dados do Cadastro Tecnico 

Municipal com imagens de uma base cartogratica digital, na escala 1:2000, do 

perimetro urbana e adequar os dados que nao sao possiveis de corrigir devido as 

obras clandestinas, que em geral sao realizadas em locais imperceptiveis a vista de 

quem olha do lado de fora. lsto faz com que grande parte dos municipios brasileiros 

estejam defasados na atualiza9ao dos seus cadastros de im6veis e nao terem 

condi96es de arrecadar o impasto devido sabre este tipo de constru96es 

clandestinas. 

Com base neste conhecimento previa foram aplicados testes usando o 

software ArcView 3.0a. primeiro passo foi o desenvolvimento de urn SIG (Sistema de 

lnforma96es Geograficas) capaz de tratar urn grande volume de dados sem perder a 

performance desejada para apontar resultados confiaveis e permitir uma intera9ao 

clara e objetiva com o usuario. Como software foram utilizados o ArcView 3.0a, o 

Delphi Client Server 4.0, o banco de dados Microsoft Access 97 e software de 

linguagem de programa9ao COBRA-COBOL para SUN Solaris, plataforma UNIX. 

Desta forma o municipio de Ponta Grossa gerou mapas e relat6rios que 

norteiam a fiscaliza9ao direta das ocorrencias, proporcionando a atualiza9ao 

cadastral e adequado lan9amento do IPTU. 

0 IPTU no municipio de Ponta Grossa e regulado pela Lei n. 6857 de 26 de 

dezembro de 2001 - C6digo Tributario Municipal - CTM, constante no Anexo 1; e 
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pelo Plano Diretor, aprevado pela Lei n. 4.832 de 18 de dezembre de 1992, 

conforme Anexo 2. 

Pelo Plano Diretor, o municipio de Ponta Grossa define em seu artigo go "a 

redefinic;ao do perfmetre urbano envolvendo areas urbanas e de expansao urbana e 

incorporando regioes de relevo mais favoravel, de forma a aglutinar, 

concomitantemente, os objetivos de cunho tributario e urbanfstico." No artigo 10, 

regulamenta o zoneamento do uso do solo, atraves da setorizac;ao da area urbana, 

"com definic;oes quanto aos usos permitidos, permissfveis e proibidos para cada 

zona, bern como os indices urbanisticos apropriados, visando a consolidagao do 

modelo de estrutura urbana proposta." No artigo 11, redefine os parametres de 

parcelamento do solo urbano, especificando as condigoes para a elaborac;ao e 

aprovac;ao de loteamento ou desmembramentos. 0 artigo 12 dispoe sobre as 

redefinic;oes dos parametres de edificac;oes atraves da elaborac;ao de um C6digo de 

Edificac;oes. 0 artigo 13 determina que o municipio da tratamento especial as 

edificac;oes e monumentos de valor hist6rico, atraves de mecanismos de incentive 

para sua conservac;ao e recuperac;ao. 

Atraves do CTM, o municipio de Ponta Gressa dispoe sobre os fatos 

geradores, a incidencia das aliquotas, o lanc;amento, a cobranc;a e a fiscalizac;ao dos 

tributes municipais e estabelece normas de direito fiscal a eles pertinentes. 

Em relac;ao ao IPTU, o CTM expoe no artigo 108, § 1° que o cadastre 

imobiliario compreende os lotes de terrene, edificados ou nao, existentes ou que 

venham a existir nas areas urbanas ou destinadas a urbanizac;ao e os im6veis de 

uso urbano, inclusive os localizados na area rural. Terrene e considerado: o im6vel 

sem edificac;ao; o im6vel com edificac;ao em andamento ou cuja obra esteja 

paralisada, bern como condenada ou em ruinas; o im6vel cuja edificac;ao seja de 
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natureza temporaria ou provis6ria, ou que possa ser removida sem destrui<;ao, 

altera<;ao ou modifica<;ao. 

No artigo 109 o CTM do municipio de Ponta Grossa dis poe que devem ter 

inscri<;ao obrigat6ria no Cadastre Tecnico Municipal.como contribuintes do IPTU, 

todos os proprietaries ou possuidores, a qualquer titulo, dos im6veis mencionados 

no artigo 108, § 1°. 

No artigo 112, consta que a inscri<;ao dos im6veis urbanos no cadastre 

imobiliario sera promovida de oficio pelo 6rgao competente; e o artigo 113 expoe 

que para complementar a inscri<;ao do cadastre imobiliario dos im6veis urbanos, os 

responsaveis sao obrigados a fornecer os elementos solicitados pelo 6rgao 

competente, colocando no § 1° que os responsaveis pelo fornecimento de 

informa<;oes complementares sao: o proprietario ou seu representante legal, ou o 

respective possuidor a qualquer titulo; qualquer dos condominos, em se tratando de 

condominia; o compromissario comprador, nos casas de compromisso de compra e 

venda; o inventariante, o sindico ou liquidante, quando se tratar de im6vel 

pertencente a esp61io, massa falida ou sociedade em liquida<;ao. Nao sendo 

prestadas as informa<;oes no prazo de 30 dias a partir da solicita<;ao, ha pena de 

multa prevista no CTM, e o 6rgao competente pode valer-se dos elementos que 

dispuser para preencher a ficha de inscri<;ao. 

Em caso de litigio sabre o dominic do im6vel, de acordo como artigo 114, a 

ficha de inscri<;ao mencionara tal circunstancia, bern como os names dos litigantes, e 

os dos possuidores do im6vel, a natureza do feito, juizo e o cart6rio par onde correra 

a a<;ao, incluindo-se nesta situa<;ao o esp61io, a massa falida e as sociedades em 

liquida<;ao. 
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Conforme o artigo 115 do CTM, os responsaveis par loteamento ficam 

obrigados a fornecer, ate o dia 5 de cada mes, ao Cadastro Tecnico Municipal, 

relagao dos lotes que no mes anterior tenham sido alienados definitivamente ou 

mediante compromisso de compra e venda, ou cancelados, mencionando o nome do 

comprador e o enderego, os numeros da quadra e do late, e o valor do contrato de 

compra e venda, registrados no Cart6rio de Registro de lm6veis, a fim de ser feita a 

anotagao no cadastro imobiliario. 0 nao cumprimento destas disposigoes sujeita o 

infrator a penalidade de 20 VR par late nao informado ao Cadastro Tecnico 

Municipal. 

No artigo 116 esta exposto que deverao ser comunicados ao Cadastro 

Tecnico Municipal, no prazo de 60 dias, todas as ocorrencias com relagao ao im6vel, 

que possam afetar as bases de calculo do langamento dos tributos municipais. 

A incidencia do IPTU nos im6veis do municipio de Ponta Grossa esta 

inserida no Titulo IV do CTM, sendo que pelo artigo 122, o IPTU tern como fato 

gerador a propriedade, 0 dominio util ou posse de bern im6vel, par natureza ou par 

acessao fisica, localizado na zona urbana do municipio. Para efeito do IPTU 

entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observada a existencia 

de pelo menos 2 dos seguintes melhoramentos publicos construidos ou mantidos 

pelo poder publico: meio-fio ou calgamento, com canalizagao de aguas pluviais; 

abastecimento de agua; sistema de esgotos sanitarios; rede de iluminagao publica 

com ou sem posteamento para distribuigao domiciliar; escola de ensino fundamental 

ou unidade basica de Saude, a uma distancia maxima de 3 quilometros do im6vel 

considerado; estrutura de arruamento ou de constituigao de vias de passagem de 

usa publico, cuja responsabilidade de manutengao seja do municipio. 
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0 artigo 123 considera tambem como zona urbana as areas urbanas e de 

expansao urbana e os desmembramentos para fins urbanos e terrenos localizados 

na area rural, destinados a habitac;ao, a industria ou ao comercio, de acordo com a 

legislac;ao municipal especifica. Pelo artigo 124, o impasto incide tambem sobre o 

imovel construldo que, embora localizado fora da zona urbana, seja utilizado como 

sltio de recreio, ou cuja eventual produc;ao nao se destine a comercializac;ao, e sua 

area seja inferior a area do modulo, como definido pela legislac;ao agraria. 

0 municipio de Ponta Grossa permite isenc;ao de IPTU, conforme elencados 

no artigo 125, tal como consta: os predios de propriedade, locados ou cedidos 

gratuitamente, em sua totalidade, para uso da Uniao, do Estado ou do Municipio; 

predios cedidos, locados ou de propriedade de associac;oes beneficentes, hospitais 

de caridade e outros desde que mantenham convenios para atender gratuitamente 

indigentes; sociedades esportivas, recreativas e cooperativas de consumo, desde 

que comprovado seu carater nao lucrativo ou beneficente, e somente em relac;ao 

aos imoveis ou parte deles ocupados para a pratica destas especificas finalidades; 

imoveis com area construida de ate 70 m2
, pertencentes a contribuintes proprietario 

de urn unico imovel, com renda mensa! ate 2 salarios mlnimos e utilizados para 

residencia propria; imoveis com area construlda de ate 140 m2 utilizados para 

residencia propria, pertencentes a contribuintes proprietario de urn unico imovel, com 

deficiencia mental ou invalidez permanente, comprovado pelo INSS ou por laudo 

medico do municipio, com renda mensa! ate 2 salarios mlnimos; imoveis com area 

construlda de ate 140 m2 utilizados para residencia propria, pertencentes a 

contribuintes proprietario de urn unico imovel, com mais de 65 anos de idade e com 

renda mensa! ate 2 salarios mlnimos. 
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Para a efetividade destas isenc;oes, deve constar, por ocasiao do 

lanc;amento do IPTU, nas guias de recolhimento urn resumo das leis em vigor que 

concedem isenc;oes, contendo as hip6teses de enquadramento e os prazos para 

concessao do beneffcio. Em caso de falecimento do contribuinte, a concessao dos 

beneffcios de isenc;ao sera assegurada ao conjuge sobrevivente, na participac;ao 

que lhe couber na heranc;a. A concessao da isenc;ao depende de requerimento do 

interessado, protocolado no prazo de 180 dias, a contar do edital de notificac;ao de 

lanc;amento e instruido com provas documentais de satisfac;ao das condic;oes 

exigidas em cada caso. 

Outra concessao dada ao contribuinte do IPTU pelo municipio de Ponta 

Grossa, exposto no § 4° do artigo 125 e de que o valor de cada parcela do IPTU 

incidentes sabre im6vel utilizado para residencia propria, pertencentes a contribuinte 

com renda mensal de ate 3 salarios minimos, nao podera exceder a 6% da 

respectiva remunerac;ao. 

0 artigo 126 expoe que o IPTU constitui onus real e acompanha o im6vel 

em todos os casas de transmissao de propriedade ou de direitos reais a ela 

relatives. 

A aliquota e a base de calculo estao inseridos no artigo 128 do CTM , 

determinando-se que o IPTU e calculado sabre o valor venal do im6vel, de acordo 

com as aliquotas: 

- 0,8% sabre im6vel construido de uso residencial e im6vel utilizado por 

micro ou pequena empresa; 

- 1 ,5 % sabre im6vel construido de uso comercial; 

- 2% sabre im6vel nao construido; im6vel construido de uso industrial; 
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- 3% sobre im6vel nao construfdo com mais de 750 m2 e area do im6vel com 

mais de 750 construfdo e nao urbanizado, que exceder a 3 vezes a area 

da respectiva construgao; 

- 4% sobre im6vel construido, situado em rua pavimentada e com meio-fio, 

nao murado ou sem passeio na respectiva testada; 

- 4,5% sobre im6vel nao construido, situado em rua pavimentada e com 

meio-fio, nao murado ou sem passeio na respectiva testada; 

- 5,0 % sobre im6vel construido ocupado por instituigao financeira e im6vel 

nao construido e sem muro e passeio, situado na Zona Central. 

A aliquota do IPTU e progressiva no tempo a razao de 0,5% ao ano ate 

atingir 15% para todos os im6veis nao construidos, inclusive os de area de mais de 

750 m2 
; para os im6veis com mais de 750 m2 construido e nao urbanizado que 

excede 3 vezes a area de construgao; para im6veis construidos e nao murados ou 

sem passeio, situados em rua pavimentada e com meio fio; para im6veis nao 

construidos, sem muro e sem passeio situados nas seguintes zonas: Zona Central 

(ZC); Zona de Servigos 1 (ZS1); Zona de Servigos 2 (ZS2); Zona Comercial (ZCOM); 

Zona Eixo Ponta Grossa (ZEPG); Zona P61o (Zp61o); Corredor Comercial (CC); Zona 

Residencial 1 (ZR1); Zona Residencial 2 (ZR2); Zona Residencial 3 (ZR3); Zona 

Residencial4 (ZR4). 

A progressividade nao se aplica nos seguintes casos: im6vel nao 

subdividido, nos tres primeiros anos ap6s a aprovagao do loteamento; im6vel nao 

construido, desde que urbanizado, assim entendido aqueles murados e mantidos 

limpos, gramados ou cultivados, com passeio na respectiva testada, se situados em 
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rua pavimentada e com meio-fio; im6veis situados em vias nao pavimentadas nas 

Zonas Residenciais 2 e 3 (ZR2 e ZR3). 

A aliquota do IPTU sera reduzida em 70% sobre im6vel tombado ou 

inventariado como patrim6nio hist6rico, desde que sejam mantidas as finalidades do 

tombamento ou inventario, de acordo com o estabelecido pelo Conselho Municipal 

do Patrim6nio Cultural- COMPAC. 

Pelo artigo 129 do CTM, o municipio de Ponta Grossa apura o valor venal 

dos im6veis com base nos dados existentes no Cadastro Tecnico Municipal, na 

forma que o regulamento indicar, considerando que a Planta de Valores e a Tabela 

de Custo Unitario de Reproduc;ao, para lanc;amento do IPTU sao atualizadas 

anualmente, atraves de decreta, ate o limite do menor indice apurado entre o IPCA

IBGE ou o IGP-M, acumulado no exercicio anterior. 

Na determinac;ao da base de calculo, o artigo 130 do CTM determina que 

nao se considera o valor dos bens m6veis mantidos em carater permanente ou 

temporario, no im6vel, para efeito de sua utilizac;ao, explorac;ao, aformoseamento ou 

comodidade. 

0 lanc;amento e arrecadac;ao do IPTU estao inscritos no Capitulo II do CTM, 

determinando o artigo 131 que sera feito, sempre que possivel, junto com os demais 

tributos que recaem sobre o im6vel, tomando-se por base a situac;ao existente ao 

encerrar-se o exercicio anterior. Pelo artigo 132, o lanc;amento e feito em nome do 

sujeito passivo sob o qual estiver inscrito o im6vel perante o Cadastro Tecnico 

Municipal. No caso de condominia de terreno nao edificado, figurara o lanc;amento 

em nome de todos os cond6minos, respondendo cada urn, na proporc;ao de sua 

parte, pelo onus do tributo. Nao sendo conhecido o proprietario, o lanc;amento sera 

feito em nome de quem esteja na posse do terreno. Os apartamentos, unidades ou 
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depend€mcias com economias autonomas, serao lan<;ados um a um, em nome dos 

proprietaries condominos. Quando o im6vel estiver sujeito a inventario, far-se-a o 

lan<;amento em nome do esp61io, e, feita a partilha, sera transferido para o nome dos 

sucessores, os quais, para este fim, promoverao a transferencia perante o Cadastre 

Tecnico Municipal, dentro do prazo 30 dias, a contar da data do julgamento da 

partilha ou da adjudica<;ao. Os im6veis pertencentes a esp61io, cujo o inventario, 

esteja sobrestado, serao lan<;ados em nome do mesmo, que respondera pelo tribute 

ate que, julgado o inventario, se fa<;am as necessarias modifica<;oes. No caso de 

im6vel objeto de compromisso de compra e venda, o lan<;amento sera feito em nome 

do promitente vendedor ou do compromissario comprador, se este estiver na posse 

do im6vel. 

No artigo 133 esta determinado que o lan<;amento eo recolhimento do IPTU 

devem ser efetuados na epoca e pela forma estabelecida no regulamento. 0 

lan<;amento sera anual e o recolhimento far-se-a no numero de quotas que o 

regulamento fixar. Atualmente o lan<;amento e feito a cad a dia 1° de janeiro e 

dividido em 1 0 quotas. 

3.4.2 arrecada<;ao do IPTU no municipio de Ponta Grossa 

Conforme verificado, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, lan<;a o IPTU 

conforme a utiliza<;ao do im6vel registrada em cadastro, distribufdo conforme a 

Tabela 3. 



Tabela 3- Distribuic;ao de carnes de carnes de IPTU por uso de im6vel- Ano 2002-2005. 

CARACTERIZACAO 

Comercial 
Hospitai/F arm a cia 
Industrial 
I nstitu ic;ao 
lnstituic;ao Financeira 
Prestador de Servic;o 
Residencial 
Territorial 
TOTAL 

2002 

5.445 
108 
182 
532 

43 
1.588 

66.633 
31.972 

106.533 

N. TALOES DISTRIBUIDOS 

2003 

5.456 
108 
183 
512 

43 
1.589 

67.570 
32.030 

107.491 

2004 

5.631 
109 
184 
457 

44 
1.653 

68.073 
31.689 

107.840 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- Setor de Cadastro (2006) 

2005 

5.632 
110 
183 
443 

44 
1.635 

68.264 
30.399 

106.710 
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Observa-se na Tabela 3 que os im6veis de maier expressividade sao os 

residenciais e territoriais, sendo que os residenciais a cada ano tern maier numero 

de contribuintes. 

Percebe-se no total de taloes emitidos que ha diminuigao de emissao no 

ano de 2005 em relagao ao ano de 2004, isto e explicado pelo responsavel do Setor 

de Arrecadagao que alguns lotes sao incorporados uns aos outros, agrupando 

propriedades em uma s6. Considerando que o langamento do IPTU e determinado 

precipuamente em nome do proprietario esta diminuigao e explicada. 

A arrecadagao do IPTU no municipio de Penta Grossa representa uma das 

mais expressivas parcelas da receita de competencia municipal, conforme pode-se 

observar na comparagao com a arrecadagao dos impastos mais expressivos do 

municipio detalhados nos graficos que se seguem. 

Os dados coletados para a elaboragao destes graficos foram retirados da 

Secretaria do Tesouro Nacional concedidos a Universidade Estadual de Penta 

Grossa - UEPG, no ano de 2006. Os valores concedidos sao os que constam na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Arrecada<;ao dos impastos do municipio de Ponta Grossa - 2000 a 2004. 
IMPOSTO 2000 2001 2002 2003 2004 
IPTU 8.145.432,45 9.404.479,90 10.303.419,07 11 .823.878,90 13.473.505,48 
ISSQN 5.438.000,23 7.334.657.76 8.976.'98,23 10.103.263,79 13;232.383,29 
ITBI 1.988.565,42 1.771.447,34 2.254.625,01 2.321 .608,56 2.599.007,67 
TOTAL 15.571.998,10 18.510,585,00 21.534.242,31 24.248.751,25 29.304.896,44 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (2005) 

Grafico 1 - Arrecadacao de 
impostos municipais -

Ano 2000 

ITBI 

Grafico 3 - Arrecadacao de 
impastos municipais -

Ano 2002 

ITBI IPTU 
48% 

ISSQN 
45% 

Grafico 5 - Arrecadacao de 
impostos municipais -

Ano 2005 
ITBI IPTU 

46% 

Grafico 2 - Arrecadacao 
de impostos municipais -

Ano 2001 

ITBI 

40% 

IPTU 
50% 

Grafico 4 - Arrecadacao de 
impastos municipais -

Ano 2003 

ITBI 

42% 
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Observa-se nos Graficos 1, 2, 3, 4 e 5 que o percentual mais elevado na 

arrecadac;ao de impastos corresponde ao IPTU, mesmo que em relac;ao ao ano 

2000, o ano de 2001 apresentou uma queda de 2%; de 4% no ano de 2002; 

persistindo este percentual de 4% no ano de 2004; um decn§scimo de 8% no ano de 

2004. 

Pelos dados coletados junto a Secretaria de Financ;as da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, estes percentuais se tornam expressivos, considerando 

que os valores de IPTU lanc;ados pelo municipio crescem a cada ano, conforme 

demonstra a Tabela 5. 

Tabela 5- Valores de IPTU lan9ados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa -1997-2005 
Ano Valor 
1997 8.533.253,65 
1998 13.627.654,48 
1999 13.560.296,32 
2000 15.261.727,73 
2001 15.818.299,42 
2002 17.571.244,60 
2003 19.963.133,15 
2004 19.963.133,15 
2005 21.108.558,68 

Fonte: Secretaria Municipal de Finan<;:as de Ponta Grossa (2005) 

No entanto, apesar de aumentar progressivamente o lanc;amento do IPTU 

no municipio, a arrecadac;ao nao tern seguido o mesmo processo, conforme se 

verifica nos dados fornecidos pelo Balancete fornecido pelo Setor de Contabilidade 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que sera discutido no proximo capitulo. 
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3.5 INADIMPLENCIA NO MUNICiPIO DE PONTA GROSSA 

3.5.1 situac;ao de inadimplencia do municipio de Ponta Grossa 

Seguindo a trajet6ria hist6rica da inadimplencia do IPTU na grande maioria 

dos municipios brasileiros, conforme foi verificado nos capitulos anteriores, o 

municipio de Ponta Grossa apresenta expressivos indices de inadimplencia na 

arrecadac;ao do IPTU, conforme pode ser verificado na Tabela 6. 

Tabela 6- Balancete: Receita Orc;ada/Receita Arrecadada - 2000-2005 
Ano Receita Or~ada Receita Arrecadada Diferen~a 

2000 14.000.000,00 8.145.432,45 5.854.567,55 
2001 15.251.600,00 9.404.479,90 5.847.120,10 
2002 17.357.063,98 10.312.009.53 7.045.054,45 
2003 17.357.063,98 11.823.878,90 5.533.185,08 
2004 14.347.398,02 13.473.505,48 873.892,54 
2005 14.500.000,00 13.040.901,51 1.459.098,49 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- Setor de Contabilidade 

lmportante destacar que na estimativa da receita do IPTU, o valor 

alcanc;ado se refere a provavel arrecadac;ao, de acordo com a serie hist6rica, nao 

sendo computado, dessa forma, o total dos lanc;amentos para os cadastros de 

contribuintes, estando, dessa forma, considerado as renuncias de receitas 

decorrentes das previsoes legais vigentes. 

Pela Tabela 6 verifica-se que em todos os anos registrados, nao houve total 

recolhimento orc;ado do IPTU, percebendo-se urn percentual de inadimplencia que 

pode ser observado no Grafico 6. 
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Grafico 6 - Percentual de inadimplencia - 2000 a 2005 
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Observa-se que no ana de 2000, aproximadamente 41 ,80°/o do valor or9ado 

deixou de ser pago, no ana de 2001 foi aproximadamente 38,5°/o; no ano 2002, 

40,50o/o; no a no de 2003, 32o/o; no a no de 2004, 6,1 Oo/o e no a no de 2005 de 10,1 0°/o 

Mesmo tendo havido uma queda de 9,80o/o entre os anos 2000 a 2003, o 

indice de inadimplencia foi bastante expressivo. Somente nos anos de 2004 e 2005, 

a inadimplencia passou para patamares menores, chegando a apenas 6,1 0°/o no a no 

de 2004 em rela9ao ao a no de 2000 e a 10,1 0°/o no a no de 2005. 

Estes percentuais requerem da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa a96es 

de cobran9a que se caracterizam por programas de refinanciamento das dividas 

relacionadas ao IPTU, buscando com isto equilibrar a receita do municipio. 

3.5.2 A96es administrativas do municipio de Ponta Grossa para recupera9ao dos 
creditos municipais referentes ao IPTU 

A forma que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, foi aderir ao REFIS -

Programa de Recupera9ao Fiscal da Prefeitura que estabelece amplia9ao no prazo 
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de pagamento e redugao na multa de mora para os contribuintes quitarem suas 

dfvidas de IPTU. AIE3m de evitar que os contribuintes em atraso passem pelas 

consequencias de serem inseridos na Dfvida Ativa, e uma forma de buscar recursos 

para o caixa do municipio 

A principal caracterfstica do REFIS Municipal e a universalidade, porque 

trabalha com os tributos mais importantes e tambem porque abrange a dfvida do 

contribuinte em qualquer fase na qual ela se encontra, seja administrativa, seja 

judicial. 

0 REFIS municipal permite o pagamento a vista, o parcelamento ou o 

reparcelamento das dfvidas de Impasto sabre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), colocando como atrativo ao contribuinte o aumento do numero de 

parcelas para regularizar a sua situagao, com desconto de multa e juros,e para o 

municipio garante a recuperagao de urn montante de valores que redime o alto 

fndice de inadimplencia. Alem disso o REFIS municipal se consagra como uma 

forma de a administragao municipal atender as determinagoes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que o obriga o executive municipal promover a execugao 

fiscal dos debitos que se encontram na Dfvida Ativa, evitando a prescrigao. 

Em 26 de janeiro de 2001, atraves da Lei Ordinaria n. 6.682, exposta no 

Anexo 3, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa instituiu o Programa de 

Recuperagao Fiscal de Ponta Grossa - REFIPON, com o objetivo de promover a 

regularizagao de creditos do municipio, decorrentes de debitos tributaries incluindo o 

IPTU. Atraves desta lei o pagamento a vista dos impastos atrasados teriam 100% de 

desconto de juros e multa; em pagamento a prazo com 12 parcelas haveria 

desconto de 80% de juros e multa; em 24 parcelas o desconto seria de 50% de juros 

e multas; e em 36 parcelas haveria desconto de 25 de juros e multas. 
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Atraves do Decreta n. 56 de 14 de fevereiro de 2002, exposto no Anexo 4, a 

Prefeitura Municipal de Penta Grossa, disciplinou o recolhimento, a inscrigao em 

Divida Ativa e estabeleceu as normas para a atualizagao monetaria, cobranga de 

multas, juros de mora e o parcelamento de debitos dos impastos com a Fazenda 

Municipal. 

Em 29 de julho de 2003, foi sancionada a Lei Ordinaria n. 7270 exposta no 

Anexo 5, instituiu o Programa Geral de revisao e Facilitagao de Pagamento de 

Debitos Tributaries do municipio de Penta Grossa, que alem de outras medidas 

promoveu a regularizagao de creditos do municipio, decorrentes de debitos 

tributaries vencidos ate o mes de maio de 2003, constituidos ou nao, inscritos ou 

nao em divida ativa, ajuizado ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou nao. 

Atraves desta lei, os debitos poderiam ser realizados em ate 48 parcelas, sendo que 

a vista ou pagamento em ate 30 dias a partir da vigencia da lei haveria desconto de 

100% de juros e mora; em 60 dias da vigencia da lei have ria desconto de 95% de 

juros e mora; em 90 dias da vigencia da lei haveria desconto de 90% de juros e 

mora; para pagamentos em 16 parcelas haveria desconto gradativos de 85% dos 

juros e multa nas 6 primeiras parcelas, de 70% nas 6 parcelas seguintes e 60% nas 

restantes; para pagamento em 17 a 24 parcelas haveria desconto de 70% nas 6 

primeiras parcelas; e de 50% nas parcelas seguintes; para pagamento de 25 a 48 

parcelas haveria desconto de 25% dos juros e multa. 

Mais recentemente com a Lei Ordinaria n. 8.063 de 9 de margo de 2005, 

exposta no Anexo 6, a Prefeitura Municipal de Penta Grossa instituiu o Programa de 

Refinanciamento de Debitos Tributaries do municipio denominando-a de REFIS-PG. 

Atraves desta lei foi instituido o programa de recuperagao dos debitos tributaries 
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inadimplentes inscritos ou nao em divida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com 

exigibilidade suspensa ou nao. 

Atraves desta lei , os debitos teriam 1 00°/o de descontos de juros e multas, 

nos pagamentos a vista; nos pagamentos divididos em 6 parcelas, haveria uma 

entrada de 25°/o do valor dos impastos em atraso, e 80°/o de desconto dos juros e 

multas. Haveria ainda a op9ao de dividir o pagamento em 18 parcelas com 25°/o de 

entrada do valor dos impastos e desconto de 60°/o dos juros e multa. 

A op9ao pelo REFIS, mediante estas leis permitiu ao municipio realizar 

parcelamentos do IPTU em atraso, conforme demonstrado na Tabela 7. 

Tabela 7- Parcelamentos do IPTU- 2002-2005 
2002 2003 2004 2005 

Numero de 
3514 8922 6536 7.778 

Parcelamentos 
Fonte: Secretaria de Financ;as Prefeitura Municipal de Penta Grossa 

Atraves do Grafico 7 e possivel visualizar a evolu9ao dos parcelamentos 

atraves do REFIS. 

Grafico 7 - Parcelamentos do IPTU atraves do REFIS -
2002-2005 
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Em 2002, quando a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa possibilitou aos 

contribuintes a adesao ao parcelamento, houve um numero menor de adesao. No 

entanto, em rela9ao ao ano de 2002, o crescimento foi significativo aumentado em 
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aproximadamente 254% o numero de adesoes no ana de 2003; de 186% no ana de 

2004 e de 222% no ana de 2005. 

De acordo com o responsavel pela Secretaria de Finan9as, a ado9ao do 

REFIS na recupera9ao dos cn§ditos municipais em rela9ao ao IPTU houve pontos 

positives e pontos negatives. 0 ponto positivo e de que o municipio pode recuperar 

debitos de diffcil solu9ao em rela9ao a este tipo de impasto, pais muitos contribuintes 

nao tinham condi96es de colocar em dia os debitos em atraso. Como ponto 

negativo, muitos dos contribuintes fazem a adesao ao REFIS apenas como forma de 

protelar os debitos, pagando apenas algumas parcelas e deixando sem pagamento 

a maior parte das parcelas e no ana seguinte reparcelam aderindo novamente ao 

REFIS, ou seja os debitos permanecem, somente evitando que seja enviado para 

cobran9a judicial. Este fato pode ser confirmado pelo registro dos contribuintes dos 

contratos do REFIS, em que os contribuintes sao quase sempre os mesmos, e o 

percentual de adesoes permanecem com pouco diferen9a entre urn e outro ana. 

Observa-se que o ana de 2005 o percentual de adesoes em rela9ao ao ana de 2002 

esta bern proximo do ana de 2003. 

Outra forma de observar os valores pendentes da arrecada9ao do IPTU 

pode ser observado na T a bela 8. 

Tabela 8- Valores pendentes de arrecada9ao do IPTU- 2000-2003 
2000 2001 2002 2003 

Valor do IPTU 684.721,45 1.629.156,77 2.448.073,28 5.467.106,98 
Valor corrigido 1.101.900,78 2.400.508,04 3.243.200,49 5.669.389,61 
Multa 110.221,18 240.079,80 324.360,79 567.038,59 
Juras 401.812,97 744.093,28 762.565,68 642.472,15 
Total 1.613.934,93 3.384.681,12 4.330.126,96 6.878.900,35 
Fonte: Secretaria de Finan9as da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

Par estes valores pode-se observar urn crescimento significative dos valores 

pendentes, conforme demonstra o Grafico 8 
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Entre 2000 a 2003 o percentual de aumento dos valores pendentes foi de 

aproximadamente 428°/o, ou seja quadriplicou a pendencia. Este aumento tanto tem 

como causa o aumento do numero de inadimplentes como a diferen<;a do valor 

corrigido e acrescimos de juros e multa. Mesmo considerando a isen<;ao de parte 

dos juros e multa no REFIS, a Prefeitura Municipal de Ponta Grosa tem a receber 

valor significative para a receita municipal. 

Contudo, as providencias do municipio para nao promover a<;ao judicial 

contra os contribuintes do IPTU, buscando todos os meios de negocia<;ao, ha casos 

de valores inscritos em Divida Ativa. Conforme informa a Secretaria de Finan<;as, no 

exercicio de 2005 ha o valor de R$ 4.711.422,41 inscrito em Divida Ativa, em fase 

de processo para ajuizar as a<;6es de cobran<;a. 

Atualmente o ajuizamento de debitos s6 sao realizados com valores acima 

de R$ 400,00, pois a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa leva em considera<;ao 

que o valor minima das custas processuais gira em torno de R$ 268,00, de sorte que 

se o contribuinte nao tem condi<;oes de pagar em dia um tributo no valor abaixo de 

R$ 400,0, nao o tera com valores acrescidos de custas. 
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lmportante destacar que nao ha no municipio uma lei que disponha acerca 

do valor minima para ajuizar os debitos inscritos em Divida Ativa, porem a 

administragao municipal solicitou a Assessoria Legislativa um projeto para tal 

finalidade, assim como ja existem em outros municipios como Londrina, Maringa e 

Foz do lguagu. 

Em fevereiro de 2005, atraves de alteragao por lei complementar, buscou-se 

acrescentar como artigo do CTM, que a prescrigao dos tributes interrompe-se como 

despacho do juiz ordenando a citagao, pais anteriormente tal prescrigao somente 

interrompia-se com a citagao do executado. 

0 municipio de Ponta Grossa nao tern o costume de adjudicar os im6veis 

que sao penhorados e levados a leilao, pais nestes casas teria que depositar o valor 

referente e, tal valor nunca e disponibilizado, alem do que tal procedimento 

acarretaria um onus social expressivamente prejudicial para o desenvolvimento 

s6cio-economico a populagao pontagrossense. 

A ideia nao e deixar os im6veis devedores serem levados a leilao, pais o 

municipio procurar dar todas as oportunidades possiveis para que o contribuinte 

deixe seus tributes em dia, atraves da assungao de um parcelamento, o qual busca 

estar o mais acessivel possivel do poder financeiro do contribuinte. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS 

De acordo como que foi exposto no decorrer desta pesquisa, ficou evidente 

que as responsabilidades da cobran<;a do IPTU sao os municipios, e que este 

impasto tern fun<;ao importante para estabelecer receitas para financiamento de 

obras publicas. 

Verificou-se que a Constitui<;ao Federal utiliza os tributos incidentes sabre 

as propriedades a fim de estimular o cumprimento de sua fun<;ao social, dando 

competencia aos municipios assumirem a responsabilidade do lan<;amento e 

cobran<;a do IPTU, fazendo com isso que as administra<;6es municipais sejam 

cobradas no sentido de melhorar seu desempenho atraves de uma gestao eficiente 

e eficaz de seus recursos financeiros. 

No decorrer do trabalho ficou clara que com esta responsabilidade a 

administra<;ao publica municipal tern por obriga<;ao estabelecerem proposta na 

arrecada<;ao dos tributos de competencia municipal, que permita uma racionaliza<;ao 

administrativa no trato de assuntos de natureza fiscal do municipio, para, de maneira 

justa e equilibrada, captar adequadamente os recursos financeiros que comp6em 

sua receita direta. 

Varias evidencias constatadas nesta pesquisa revelaram que pelo fato de 

ter sido delegado aos municipios o poder de instituir e de cobrar tributos com 

competencia propria, os procedimentos para tal desempenho diferem muito entre os 

municipios. Acredita-se que essa divergencia da-se pela falta de uma politica clara 

na cria<;ao de instrumentos que dao base para cobran<;a desses tributos. Parece que 

ha ainda um Iongo caminho a percorrer para que a administra<;ao municipal possa 
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adotar adequadamente o aprimoramento e a racionalizagao de normas, dos valores, 

dos dados e dos procedimentos para a cobranga dos tributos, especialmente o 

IPTU, para que assim possam identificar e eliminar as defici€mcias decorrentes da 

cobranga do IPTU, para que assim consigam erradicar a inadimpiE3ncia desta receita. 

A pesquisa nao deixou duvida de que a realizagao da divida tributaria em 

receita e resultado da superagao de varios desafios, principalmente aqueles gerados 

por ineficiencias da propria administragao publica. Percebe-se que os municipios 

nao estao adequadamente organizados administrativamente, denunciando 

flagrantes falhas nas praticas gerenciais.por nao modernizaram de forma eficaz seus 

instrumentos de atuagao. 

Constatou-se que em termos genericos, a Dfvida Ativa de urn municipio 

alcanga, conservadoramente, urn valor expressivo da receita ativa tributaria total 

orgada para determinado exercicio. Tratam-se, portanto, de valores altamente 

representatives e de imperiosa necessidade de recupera-los visando sua aplicagao 

ao bem-estar geral da comunidade. 

Dado importante que se destacou nesta pesquisa e que a Divida Ativa ja 

significaria corretamente uma agao de cobranga exercida contra o devedor, seja a 

cobranga de natureza administrativa ou judiciaria, pois e nesse sentido que o artigo 

201 do C6digo Tributario Nacional, identifica a constituigao da Divida Ativa 

Tributaria. Observou-se nos dados coletados no municipio analisado que 

substanciais valores, ditos em Divida Ativa, encontram-se estagnados nos registros 

administrativos, sem qualquer agao de cobranga efetiva. 

No municipio de Ponta Grossa, pode-se identificar que o indice de 

inadimplencia e persistente no periodo analisado (2000 a 2005), com uma tendencia 

de elevar-se ao inves de diminuir, seguindo o exemplo de outros municipios. Neste 
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contexto a problematica levantada pode ser respondida afirmativamente se 

considerar que o IPTU tern grande influencia na gera<;ao de receita direta 

prejudicando ostensivamente a autonomia administrativa para alocar 

adequadamente os recursos financeiros em prol da comunidade. Apesar do 

municipio de Ponta Grossa valer-se de mecanismos basicos para a cobran<;a do 

IPTU, possuindo o C6digo Tributario Municipal - CTM, o cadastro imobiliario e urn 

Plano Diretor, nota-se deficiencia em rela<;ao a uma fiscaliza<;ao atuante e de urn 

sistema de informatiza<;ao que garante informa<;6es ageis e precisas para analise e 

desempeno das fun<;6es inerentes a administra<;ao tributaria. 

Assim sendo, nao se pode afirmar com convic<;ao que os criterios 

adotados para diminuir ou eliminar o alto fndice de inadimplencia sao pertinentes pra 

solu<;ao da inadimplencia, considerando que as informa<;6es obtidas revelam que os 

contribuintes inadimplentes em grande parte sao os mesmos em todo o periodo 

analisado, e que apesar de ser adotado o REFIS, que garante o parcelamento para 

facilitar o pagamento do impasto em atraso, nao ha uma tendencia em diminuir e 

menos ainda de eliminar a inadimplencia. 

Pelo fato de a arrecada<;ao do impasto trazer uma serie de beneficios para 

a popula<;ao, necessita de urn acompanhamento mais aprofundado internamente, 

uma vez que, a caracteristica do IPTU e de continuidade pela regularidade quanta a 

sua arrecada<;ao. A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e clara em sua 

determina<;ao de que sao de responsabilidade da gestao fiscal a institui<;ao, previsao 

e efetiva arrecada<;ao de todos os tributos de competencia municipal, e tambem ha 

conhecimento de que o total do IPTU arrecadado no exercicio 60% comp6e o 

volume de recursos pr6prios destinados ao custeio das necessidades publicas, 
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como seguranc;a, manutenc;ao e funcionamento da maquina administrativa e 25% 

destina-se ao incremento da Educac;ao e 15% a Saude. 

Tal condigao fez com que alguns gestores publicos de outros estados 

brasileiros fossem premiados pelo Governo Federal pela aplicac;ao da LRF em sua 

plenitude demonstrando capacidade na reduc;ao da inadimplencia do IPTU em seu 

municipio. Com isto ha plena convicc;ao que o municipio de Ponta Grossa tern 

plenas condigoes de ampliar a arrecadac;ao dos tributos, em especial, o IPTU, objeto 

do estudo, pais, ha urn quadro excelente de servidores que merecem incentivos a 

fim de demonstrar o seu potencial. E possivel a realizac;ao do aumento da 

arrecadac;ao do IPTU e diminuir a quantidade de inadimplentes que passam de urn 

ano para outro compondo a Divida Ativa, se houver urn aparelhamento tecnico e 

uma estrutura administrativa adequada. 

Neste contexto, a contribuic;ao do presente trabalho e a de apresentar aos 

gestores publicos do municipio de Ponta Grossa a existencia de mecanismos que 

possam explorar essa fonte permanente de recursos financeiros, sugerindo aqui 

alguns pontos que sao pertinentes e relevantes para que isso acontec;a. 

Sugere-se remanejamento de servidores para a Divida ativa, a fim de 

manter proximidades com os contribuintes devedores, atraves de ac;oes de 

cobranc;as intensificadas; inclusive, pela existencia de urn corpo minima de fiscais 

equipados e bern treinados que possam dificultar a sonegac;ao. Esta sugestao 

decorre da percepc;ao de que sao poucos os municipios que praticam a valorizac;ao 

do seu funcionalismo, a partir do desenvolvimento tecnico e de suas habilidades, 

adequando-os ao processo de cultura organizacional. 0 normal e encontrar uma 

equipe despreparada e sem qualquer alento de motivac;ao, incapaz, nessas 
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condic;oes, de participar ou colaborar nas ac;oes pretendidas pela administrac;ao 

municipal. 

Apresenta-se tambem como sugestao, a instalac;ao de software adequado 

para o controle na arrecadac;ao e acompanhamento das baixas pelos valores 

efetivamente recebidos, isenc;oes, e todos os outros dados que proporcionem 

informac;oes ageis e precisas, possibilitando assim analise e desempenho das 

fungoes inerentes a administrac;ao tributaria. Segundo dados do IBGE 76% dos 

municipios brasileiros tern seus registros informatizados, mas essa informac;ao 

carece de realidade objetiva, porque muitos municipios afirmam dispor de 

informatica, quando, na realidade, os instrumentos disponiveis sao insuficientes, 

inadequados ou arcaicos. Entende-se que possuir um sistema informatizado nao 

significa, por si s6, estar devidamente equipado em hardware. Alem disso, os 

sistemas operacionais, muitas vezes adquiridos no mercado sem o necessaria 

diagn6stico das necessidades especificas da administrac;ao, deixam de atender as 

ac;oes pretendidas. Um cadastro municipal de contribuintes nao gerando 

informac;oes atualizadas e confiaveis, torna-se ineficiente e ineficaz, invalidando a 

atuac;ao de cobranc;a. 

Outro fator a ser observado e a revisao nas leis de parcelamento de debitos 

de exercicios anteriores; isto pelo fato que a lei incentiva os contribuintes que pagam 

com atraso pela concessao de descontos com pagamento mesmo em atraso 

maiores em relac;ao aqueles que pagam seus impastos em dia. Nota-se ser comum 

encontrar o municipio dotado de legislac;ao prejudicial as ac;oes de cobranc;a, ou por 

ser omissa em aspectos relevantes, ou por determinar mecanismos legais 

praticamente intransponiveis. Vale aqui referenciar os conceitos tributaries 

existentes, como a base de calculo dos tributos, os respectivos fatos geradores, 
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processo administrative etc., cujas redac;6es necessitam de reformas 

modernizadoras, capazes de viabilizar juridicamente a implementac;ao da cobranc;a 

Convem ressaltar que urge a criac;ao de lei de imponha limites para 

reparcelamento dos debitos nos programas; implantando-se sistemas de controles 

quanto as cobranc;as dos contribuintes inscritos nos programas de recuperac;ao de 

dividas impedindo que o reparcelamento de uma mesma divida seja um processo 

contumaz; e somente autorizar o desconto sobre o imposto devido, no inicio de cada 

ano para contribuintes que pagam seus compromissos em dia, desde que, nao 

estejam inscritos, em hip6tese alguma, na Divida Ativa e em nenhum programa de 

refinanciamento. 
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Ementa Vt 

lnstitui o C6digo Tributario Municipal. 

Texto 

LEI N° 6.857 

SUMULA: Institui o C6digo Tributario Municipal. 

A CAMARA MUNICIPAL DE PONT A GROSSA, EST ADO DO PARANA, decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a segt 

L E I 

PARTEGERAL 

TITULO I 
DOS TRIBUTOS EM GERAL 

CAPITULO I 
DO SISTEMA TRIBUT ARlO DO MUNICIPIO 

Art. 1 o- Este c6digo dispoe sabre os fatos geradores, a incidencia das aliquotas, o lan~amento, a cobran~a e a fiscaliza~ao dos t 
estabelece normas de direito fiscal a eles pertinentes. 

Art. 2°- Integram o sistema tributario do Municipio: 

I - os impastos: 

a) Predial e Territorial Urbano- IPTU; 
b) Sabre Servi~os de Qualquer Natureza- ISSQN; 
c) Impasto sabre Transmissao de Bens Im6veis - ITBI; 

; -as taxas: 

'1 decorrentes das atividades do poder de policia do Municipio; 
, lecorrentes de atos relativos a utiliza~ao efetiva ou potencial de servi~os e bens publicos municipais, especificos e divisiveis; 

U - a contribui~ao de melhoria. 

CAPITULO II 
DA LEGISLAc;Ao FISCAL 

Art. 3o - Nenhum tributo sera exigido ou alterado, nem qualquer pessoa considerada como contribuinte ou responsavel p( 
obriga~ao tributaria, senao em virtude deste C6digo ou Legisla~ao subseqi.iente. 

Art. 4°- A legisla~ao fiscal entra em vigor na data de sua publica~ao, salvo as disposi~oes que criem ou majorem tributos, defit 
de incidencia, extingam ou reduzam isen~oes, as quais entrarao em vigor a 1 o de janeiro do ana seguinte. 

CAPITULO III 
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Art. so - Todas as fun<;5es referentes ao cadastramento, lan<;amento, cobran<;a, recolhimento e fiscaliza<;iio de tributos muni 
san<;5es por infra<;iio de disposi<;5es deste C6digo e demais dispositivos da legisla<;iio tributaria do Municipio, bern como as mec 
repressao a sonega<;iio e fraude, serao exercidas pela Secretaria Municipal de Finan<;as e reparti<;5es a ela subordinadas, S( 

regimento. 

Art. 6° - Os 6rgaos e servidores incumbidos do lan<;amento, cobran<;a e fiscaliza<;iio dos tributos, sem prejuizo do rigor e vigil; 
ao born desempenho de suas atividades, darao assistencia tecnica aos contribuintes, prestando-lhes esclarecimentos sobre a 
observancia da legisla<;iio tributaria. 

Paragrafo Unico - As medidas repressivas somente serao adotadas contra os contribuintes infratores, que, dolosa, culpos 
tentarem lesar o fisco. 

Art. 7o - A Secretaria Municipal de Finan<;as fara elaborar em meio fisico, magnetico ou digital, sempre que necessaria, mode 
de documentos que devam ser preenchidos obrigatoriamente pelos contribuintes, para efeito de fiscaliza<;iio, lan<;amento, cobr 
de impastos, taxas e contribui<;iio de melhoria. 

Art. go- Sao autoridades fiscais, para efeito deste C6digo, as que tern jurisdi<;iio e competencia definidas em leis e regulamentos. 

CAPITULO IV 
DO DOMICILIO TRIBUTARIO 

Art. 9°- Considera-se domicilio tributario do contribuinte ou responsavel por obriga<;iio tributaria: 

I - tratando-se de pessoa fisica, o Iugar onde habitualmente reside, e nao sendo este conhecido, o Iugar onde se encontra a se 
atividades ou neg6cios; 
II - tratando-se de pessoa juridica de dire ito privado, sociedade de fato ou de firmas individuais, o local de qualquer de seus estal 
III - tratando-se de pessoa juridica de dire ito publico, o local da sede de qualquer de suas reparti<;5es administrativas. 

Paragrafo Unico - quando nao couber a aplica<;iio das regras previstas em quaisquer dos incisos deste artigo, considerar-s 
tributario do contribuinte ou responsavel o Iugar da situa<;iio dos hens ou da ocorrencia dos atos que derem origem a obriga<;iio. 

Art. 10 - 0 domicilio tributario sera consignado nas peti<;5es, guias e outros documentos que os contribuintes dirijam ou dev 
fisico, magnetico ou digital, a Fazenda Municipal. 

Paragrafo Unico - Os inscritos como contribuintes habituais comunicarao toda mudan<;a de domicilio, no prazo de 30 (trinta) di 
da ocorrencia. 

CAPITULO V 
DAS OBRIGA(:OES TRIBUT ARIAS ACESSORIAS 

Art. 11 - Os contribuintes ou quaisquer responsaveis por tributos, facilitarao por todos os meios ao seu alcance, o lan<;ament 
cobran<;a dos tributos devidos a Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a: 

I - apresentar em meio fisico, magnetico ou digital, declara<;5es e guias, e a escriturar em livros pr6prios os fatos geradores de 
segundo as normas deste C6digo e dos regulamentos fiscais; 
II - comunicar a Fazenda Municipal, dentro de 15 ( quinze) dias, contados a partir da ocorrencia, qualquer altera<;iio capaz de 
extinguir obriga<;iio tributaria; 
III - conservar e apresentar ao fisco, quando solicitado, qualquer documento que, de algum modo, se refira a opera<;iio ou situa 
fato gerador de obriga<;iio tributaria, ou que sirva como comprovante da veracidade dos dados consignados em guias e docume 
definidos em regulamento. 
IV - prestar, sempre que solicitados pelas autoridades competentes, informa<;5es e esclarecimentos que, por lei ou regulamen 
gerador de obriga<;iio tributaria. 

Paragrafo Unico- Mesmo no caso de isen<;iio, ficam os beneficiarios sujeitos ao cumprimento do disposto neste artigo. 

Art. 12- A Fazenda Municipal podera requisitar a terceiros, e estes ficam obrigados a fornecer-lhes, todas as informa<;5es e dad 
geradores de obriga<;iio tributaria, para os quais tenham contribuido ou que devam conhecer, salvo quando, por for<;a de lei, 
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§ 1 o - As informa96es obtidas na forma deste artigo tern cara.ter sigiloso, e s6 poderao ser utilizadas em defesa dos interesses de 
do Municipio. 

§ 2° - Constitui falta grave do servidor, punivel nos termos da legisla9ao propria, a divulga9ao de informa96es obtidas no • 
documentos exibidos. 

CAPITULO VI 
DO LANyAMENTO TRIBUT ARlO 

SE<::AO I 
Do Lan9amento e Fiscaliza9ao 

Art. 13 - Lan9amento e o procedimento privativo da autoridade administrativa municipal, destinado a constituir o credito tr 
verifica9ao da ocorrencia do fato gerador da obriga9ao tributaria correspondente, a determina9ao da materia tributavel, ao calc1 
tributos devidos, a identifica9ao do contribuinte e, sendo o caso, a aplica9ao das penalidades cabiveis. 

Art. 14 - 0 ato de lan9amento e vinculado e obrigat6rio sob pena de responsabilidade funcional, ressalvadas as hip6teses de ex 
do credito tributario previstas neste C6digo. 

Art. 15 - 0 lan9amento reporta-se a data em que haja surgido a obriga9ao tributaria principal, e rege-se pela legisla9ao entii< 
posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1°- Aplica-se ao lan9amento a legisla9ao que, posteriormente ao nascimento da obriga9ao, tenha: 

I - instituido novas criterios de apura9ao da base de calculo; 
II - estabelecido novos metodos de fiscaliza9ao; 
III - ampliado os poderes de investiga9ao das autoridades administrativas; 
IV- outorgado maiores garantias e privilegios a Fazenda Municipal, exceto, neste caso, para atribuir responsabilidade tributaria 

§ 2°- 0 disposto neste artigo nao se aplica aos impastos lan9ados par periodos certos de tempo, desde que seja fixada expressam 
fato gerador deva ser considerado para efeito de lan9amento. 

Art. 16 - Os atos formais relativos ao lan9amento dos tributos ficarao a cargo da Secretaria Municipal de Finan9as, atraves dos s• 
em Regulamento. 

Paragrafo Unico- A omissao ou erro de lan9amento exime o contribuinte do cumprimento da obriga9ao fiscal, ate sua corre9ao. 

Art. 17 - 0 lan9amento efetuar-se-a com base nos dados constantes do Cadastro Tecnico Municipal e nas declara96es 
contribuintes na forma e nas epocas estabelecidas neste C6digo ou em regulamento. 

§ 1 o- As declara96es deverao canter todos os elementos e informa96es necessarias ao conhecimento do fato gerador das obrig 
certifica9ao do montante do credito tributario correspondente. 

§ 2°- Nas hip6teses previstas em regulamento, as declara96es poderao ser apresentadas ou atualizadas pela Internet, mediante ~ 

Secretaria Municipal de Finan9as. 

Art. I 8 - Far-se-a o lan9amento de offcio, com base nos elementos disponiveis: 

I - quando o contribuinte ou responsavel nao houver prestado declara9ao, ou a mesma apresentar-se inexata, por serem falsos 
consignados; 
II - quando, tendo prestado declara9ao, o contribuinte ou responsavel deixar de atender, satisfatoriamente, no prazo e na 
regulamento, esclarecimento formulado pela autoridade administrativa. 

Paragrafo Unico - Os lan9amentos efetuados de oficio ou decorrentes de arbitramento s6 poderao ser revistos em face de supe 
irrecusavel que modifique a base de calculo utilizada no lan9amento anterior. 

Art. 19 - Com a finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidao das declara96es apresentadas pel 
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I - exigir, a qualquer tempo, exibi<;ao de livros e comprovantes de atos e opera<;oes que possam constituir fato gerador de obriga\ 
II - fazer inspe<;oes nos locais e estabelecimentos onde se exer<;am as atividades sujeitas a obriga<;oes tributarias, ou nos b· 
constituem materia tributavel; 

III - exigir informa<;oes e comunica<;oes escritas ou verbais; 
IV - notificar o contribuinte ou responsavel para comparecer as reparti<;oes fiscais; 
V - requisitar o auxilio da for<;a publica ou requerer ordem judicial, quando indispensaveis a realiza<;ao de diligencias, 
necessarias ao registro dos locais, estabelecimentos, objetos e livros dos contribuintes ou se necessario a efetiva<;ao de medida p 
tributaria, ainda que nao configure fato definido em lei como crime ou contraven<;ao. 

Paragrafo Unico- Nos casos a que se refere o numero V, deste artigo, os servidores lavrarao termo de diligencia, do qual const: 
os elementos examinados. 

Art. 20 - Far-se-a revisao de lan<;amento, sempre que se verificar erro na fixa<;ao da base tributaria, ainda que os elementos ind 
hajam sido apurados diretamente pelo fisco. 

Art. 21 - 0 lan<;amento e suas altera<;oes serao comunicados aos contribuintes por qualquer uma das seguintes formas: 

I - por notifica<;iio pessoal; 
II - por publica<;ao no 6rgao oficial do Municipio. 
III - por qualquer outra forma estabelecida na legisla<;ao tributaria do Municipio; 

Art. 22 - E facultado a Fazenda Municipal o arbitramento de bases tributarias, quando ocorrer sonega<;ao cujo montante nac 
exatamente. 

Paragrafo Unico- 0 arbitramento a que se refere este artigo nao prejudica a liquidez do credito tributario. 

Art. 23 - 0 Municipio podera instituir livros e registros obrigat6rios de tributos municipais, a fim de apurar os seus fatos . 
calculo. 

Paragrafo Unico - Independentemente do controle de que trata este artigo, podeni ser adotada a apura<;ao ou verifica<;iio diaria 
atividade, durante determinado periodo, quando houver duvida sobre a exatidao do que for declarado com base de calculo do tril 
do Municipio. 

Se<;ao II 
Da Reclama<;ao contra o Lan<;amento 

Art. 24- (VET ADO) 0 contribuinte que nao concordar como lan<;amento podera reclamar no prazo de 60 (sessenta) dias, cor 
do edital de notifica<;ao pessoal. 

Panigrafo Unico- A reclama<;ao contra o lan<;amento far-se-a em peti<;ao, facultada ajuntada de documentos. 

Art. 25- A reclama<;ao contra o lan<;amento teni efeito suspensivo da cobran<;a de multa e juros de mora. 

§ 1 o- A atualiza<;ao monetaria somente sera suspensa mediante o deposito em cau<;ao do valor total do tributo. 

§ 2° - Proferida a decisao final sobre a reclama<;ao, o contribuinte tera o prazo de 10 ( dez) dias para pagamento do debito result: 
prazo recebera a diferen<;a do valor caucionado a maior, devidamente atualizado pelos indices oficiais. 

§ 3° - Quando a decisao for julgada total ou parcialmente procedente, sera permitido ao contribuinte efetuar o pagamento d< 
vista, no prazo de 10 ( dez dias ), com o desconto previsto em lei. 
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Art. 26 - A cobranya e o recolhimento dos tributos far-se-ao na forma e nos prazos estabelecidos na legislayao tribuUtria , 
regulamentos fiscais. 

§ I o - 0 Poder Executivo concedeni desconto de 20% (vinte por cento) ao contribuinte que efetuar o pagamento integra 
Imposto Predial e Territorial Urbano, ate a data limite para o vencimento da primeira parcela, em cada exercicio financeiro. 

§ 2°- 0 pagamento da cota (mica da parcela do IPTU ou Taxas de Servi<;:os Urbanos, podeni ser feito ate o quinto dia util do 
vencimento. 

§ 3° - Os debitos tributarios de qualquer natureza, inclusive os inscritos como divida ativa serao atualizados pelo indice 
Mercado- IGPM - FGV. 

§ 4°- Os tributos nao pagos regularmente, ficam acrescidos de juros de mora a razao de 1% (urn por cento) ao mes, dev 
seguinte ao do vencimento, e de multa diaria de 0,33% (trinta e tres centesimos percentuais), calculada a partir do dia seguint' 
lim itada a 1 0% ( dez por cento ). 

Art. 27- Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecuniaria sera efetuado sem que se expe<;:a a competente guia ou conhe 

§ 1 o- A guia de recolhimento, conforme modelo aprovado pelo Secretario Municipal de Finan<;:as, podera ser obtida na Internet, 
Secretaria Municipal de Finan<;:as. 

§ 2°- 0 pagamento de tributo ou penalidade podera ser realizado pela Internet, atraves da pagina oficial da Secretaria Municipal 

Art. 28 -No caso de expedi<;:ao fraudulenta de guias ou conhecimentos, responderao, civil, criminal e administrativamente, c 
houverem subscrito ou fornecido. 

Art. 29 - Pela cobran<;:a a menor de tributo, inclusive multa e juros, responde perante a Fazenda Municipal, solidariamente, o se 
o estabelecimento de credito culpado, cabendo-lhe direito regressivo contra o contribuinte. 

CAPITULO VIII 
DA RESTITUI~AO 

Art. 30 - 0 contribuinte tern direito, independentemente de previo protesto, a restitui<;:ao total ou parcial do tributo, seja qual for 
pagamento, nos seguintes casos: 

I - cobranya ou pagamento espontaneo de tributo indevido ou a maior que o devido em face deste C6digo, da natureza 01 

materiais do fato gerador efetivamente ocorrido: 
II - erro na identifica<;:ao do contribuinte, na determina<;:ao da aliquota aplicavel, no calculo do montante do tributo, ou na elabm 
de qualquer documento relativo ao pagamento: 
III - reforma, anulayao, revogayao ou rescisao de decisao condenat6ria. 

Paragrafo Unico - A restitui<;:ao do tributo que, por sua natureza, comporte transferencia do respectivo encargo financeiro, some1 
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de te-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado are 

Art. 31 - A restitui<;:ao total ou parcial de tributos abrangera, tambem, na mesma propor<;:ao, os acrescimos que tiverem sido 
referentes a infra<;:oes de carater formal. 

Art. 32 - 0 dire ito de pleitear a restitui<;:ao de tributo ou penalidade, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conta 
I- nas hip6teses previstas nos incisos I e II do artigo 30, da data da extin<;:ao do credito tributario: 
II - na hip6tese prevista no inciso III do artigo 30, da data em que se tornar definitiva a decisao administrativa, ou transitada e 
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisao condenat6ria. 

Art. 33 - Quando se tratar de tributo ou penalidade indevidamente arrecadados, por motivo de erro cometido pelo fisco, o 
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fazendario e devidamente processada. 

Art. 34 - 0 pedido de restitui9ao sera indeferido se o requerente criar qualquer obstaculo ao exame de livros, registros fiscai~ 
quando isto se torne necessaria a verificayao da procedencia da medida, a juizo da administra9ao. 

Art. 35 - 0 processo de restitui9ao sera obrigatoriamente informado, antes de receberem despacho do Secretario Municip~ 
repartiyao competente que houver arrecadado os tributos e as multas, reclamados, total ou parcialmente. 

CAPITULO IX 
DA DECADENCIA E DA PRESCRI<;Ao 

Art. 36 - 0 dire ito de proceder o lanyamento de tributos, assim como a revisao, extingue-se em 5 (cinco) anos, a con tar: 

I - do primeiro dia do exercicio seguinte aquele em que o lanyamento poderia ter sido efetuado; 
II- da data em que se tornar definitiva a decisao que houver anulado, por vicio formal, o lanyamento anteriormente efetuado. 

Paragrafo Unico - 0 decurso do prazo estabelecido neste artigo interrompe-se pela notificayao pessoal ao contribuinte < 
preparat6ria indispensavel ao lanyamento ou a sua revisao, come9ando de novo a correr a partir da data em que se operou a notif 

Art. 37- A ayao para a cobranya do credito tributario prescreve em 5 (cinco)anos, contados da sua constituiyao definitiva. 

Art. 38- A prescriyao se interrompe: 

I- pela citayao pessoal feita ao devedor; 
II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - por qualquer ato inequivoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do debito pelo devedor. 

Art. 39- Cessa em 5 (cinco) anos o poder de aplicar ou cobrar multas por infra9ao a este C6digo. 

CAPITULO X 
DAS IMUNIDADES E ISEN<;OES 

Art. 40 - Os impastos municipais nao incidem sobre: 

I- o patrimonio e os serviyos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municipios; 
II - templos de qualquer culto; 
III - o patrimonio e os serviyos de partidos politicos e de institui96es de educayao, ou de assistencia social, observados os rec 
C6digo Tributario Nacional; 
IV - jornais e peri6dicos. 

Paragrafo Unico- 0 disposto no inciso I, deste artigo e extensivo as autarquias tao somente no que se refere ao patrimonio e aos 
as suas finalidades essenciais, ou deJa decorrentes. 

Art. 41 - A concessao de outras isen96es apoiar-se-a sempre em not6rias razoes de ordem publica ou de interesse publico 
podendo ter carater pessoal, como tal entendida a concessao de isenyao de tributos a determinada pessoa fisica ou juridica. 

Paragrafo Unico- As iseny6es estao condicionadas a renovayao anual e serao reconhecidas por ato do Secretario Municipal de 
requerimento do interessado, instruido com os documentos necessaries a sua comprovayao, exceto no que pertine as infon 
Tecnico Municipal. 

Art. 42 - Verificada, a qualquer tempo, a inobservancia das formalidades exigidas para a concessao, ou o desaparecimento < 

motivaram, sera a isenyao obrigatoriamente cancelada. 

Art. 43 - As imunidades e iseny6es nao abrangem as taxas e contribuiyao de melhoria, salvo quanta as excey6es expressamenh 
C6digo. 

CAPITULO XI 
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Da Divida Ativa 
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Art. 44 - Constitui divida ativa do Municipio, a proveniente de impostos, taxas, contribuivao de melhoria e multas de 
regularmente inscrita na reparti9ao administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado pela legislavao tributaria pan 
decisao final proferida em processo regular. 

Art. 45 - Para todos os efeitos legais, considera-se como inscrita a divida ativa registrada em livros ou formularios espt 
competente da Secretaria Municipal de Finan9as. 

Art. 46. - Nao sendo pagos nos prazos estabelecidos, a reparti9ao competente providenciani a inscri9ao dos debitos fiscais. 
Art. 47 - A cobranva da divida ativa do Municipio sera procedida por via amigavel ou judicial, podendo a administra9ao, qt 
Fazenda assim o exigir, prom over a imediata cobran9a judicial da divida, mesmo que nao tenha dado inicio ao procedimento am 

§ I o - Excetuados os casos de anistia, concedidos em lei ou mandado judicial, e vedado ao servidor receber debitos inscritos 1 

desconto ou dispensa de obriga9ao tributaria principal ou acess6ria. 

§ 2° - A inobservancia ao disposto neste artigo sujeita o infrator a indenizar o Municipio em quantia igual a que deixou de receb 
penalidades a que estiver sujeito. 

§ 3° - Na cobran9a da Divida Ativa, o Diretor de Divida Ativa podera, mediante solicitavao da parte, autorizar o seu rec( 
(quarenta e oito) parcelas mensais consecutivas, desde que cada uma delas tenha o valor de, no minimo, 1 (urn) VR, definido no 

§ 4°- 0 valor que for antecipado pelo contribuinte, a seu criterio, sera abatido do saldo devedor, para efeito de concessao de pan 

§ so - 0 atraso no recolhimento de tres parcelas consecutivas, implicara na rescisao do parcelamento, tornando vencidas as pa 
sem prejuizo da aplicavao da atualizavao monetaria, juros e multa de mora. 

Art. 48 - 0 termo de inscri9ao da divida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicara obrigatoriamente: 

I - nome do devedor, e, sendo o caso, o dos co-responsaveis, bern como, sempre que possivel, o domicilio ou residencia de urn e 
II - a origem e a natureza do credito, mencionada especificamente a disposi9ao da lei em que esteja fundado; 
III - a quantia devida e a mane ira de calcular os juros de mora acrescidos; 
IV - a data em que foi inscrita; 
V - o numero do processo administrativo de que se origina o credito fiscal, sendo o caso. 

§ 1 o - A certidao devidamente autenticada, contera, alem dos requisitos deste artigo, a indica9ao do livro e da folha de inscri9 
formulario especifico. 

§ 2° - A divida ativa regularmente inscrita goza de presun9ao de certeza e liquidez e tern o efeito de prova pre-constituida. 

§ 3° - A presun9ao a que se refere o paragrafo anterior e relativa e pode ser elidida por prova inequivoca, a cargo do sujeito pas 
que aproveite. 

Art. 49 - As dividas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou conseqiientes, poderao ser englobadas na mesma certidao. 

Art. 50- As certidoes de divida ativa, para cobran9ajudicial, deverao conter os elementos mencionados no artigo 48 deste C6dif 

Art. 51 - 0 recebimento de debitos fiscais constantes de certidoes ja encaminhadas para cobran9a executiva, podera ser 1 
Municipal de Finanvas, ap6s comprovado o pagamento de custas judiciais. 

Paragrafo unico- Os honorarios advocaticios devidos, serao parcelados na mesma proporvao do pagamento do debito ja insc1 
obedecido os termos do art. 246. 

Art. 52 - Encaminhada a certidao de divida ativa para cobranva executiva, cessara a competencia do 6rgao fazendario para agir 
ela, cumprindo-lhe, entretanto, prestar as informa96es solicitadas pelo 6rgao encarregado de execu9ao e pelas autoridades judici; 
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Art. 53- Serao cancelados, mediante despacho do Secretario Municipal de Financ;:as, com anuencia do Prefeito Municipal, os de 

I - prescritos; 
II - de contribuintes que hajam falecido sem deixar bens ou deixando bens de valor irris6rio; 
Ill - julgados improcedentes em processos regulares. 

Paragrafo Unico- Os cancelamentos serao determinados de offcio ou a requerimento da pessoa interessada. 

CAPITULO XII 
DAS INFRA<;:OES E DAS PENALIDADES 

SE<;:AO I 
Disposic;:oes Gerais 

Art. 54 - Sem prejuizo das disposic;:oes relativas a infrac;:oes e penas constantes de outras leis municipais, as infrac;:oes a este C 
com as seguintes penas: 

I- multa; 
II - sujeic;:ao a regime especial de fiscalizac;:ao; 
III- suspensao ou cancelamento de isenc;:ao de tributo; 
IV - proibic;:ao de transacionar com 6rgaos integrantes da administrac;:ao direta e indireta do Municipio. 

Art. 55 - A aplicac;:ao da penalidade de qualquer natureza, de carater civil, criminal ou administrativa, e o seu cumprime1 
dispensam o pagamento do tributo devido, das multas e dos juros de mora. 

Art. 56 - Nao se procedera contra servidor ou contribuinte que tenha agido ou pago tributo de acordo com interpretac;:ao fiscal, 1 

de qualquer instiincia administrativa, mesmo que, posteriormente, venha ser modificada essa interpretac;:ao. 

Art. 57 - A omissao do pagamento de tributo e a fraude fiscal serao apurados mediante representac;:ao, notificac;:ao preliminar 
nos termos deste C6digo. 

§ 1 o_ Dar-se-a por comprovada a fraude fiscal quando o contribuinte nao dispuser de elementos convincentes em razao dos qu 
involuntaria a omissao do pagamento. 

§ 2°- Conceitua-se tambem como fraude, o nao pagamento de tributo, tempestivamente, quando o contribuinte o deva rec 
requerimento, formulado este antes de qualquer diligencia fiscal, e desde que a negligencia perdure ap6s decorridos 8 ( oito) dias 
entrada desse requerimento na repartic;:ao arrecadadora competente. 

Art. 58 - A co-autoria e a cumplicidade nas infrac;:oes ou tentativas de infrac;:ao aos dispositivos deste C6digo, implica os que 
autores, a responder solidariamente pelo pagamento do tributo devido, ficando sujeito as mesmas penas fiscais. 

Art. 59 - Apurando-se, no mesmo processo, infrac;:ao de mais de uma disposic;:ao deste C6digo pela mesma pessoa, sera aplic 
correspondente a infrac;:ao mais grave. 

Art. 60 - Apurada a responsabilidade de diversas pessoas, nao vinculadas pela co-autoria ou cumplicidade, impor-se-a a cad 
relativa a infrac;:ao que houver cometido. 

Art. 61- A sanc;:ao as infrac;:oes das normas estabelecidas neste C6digo sera, no caso de reincidencia, agravada de 100% (cern po 

Paragrafo Unico - Considera-se reincidencia a repetic;:ao de infrac;:ao de urn mesmo dispositivo pela mesma pessoa fisica ot 
transitada em julgado, administrativamente, a decisao condenat6ria referente a infrac;:ao anterior, no prazo de 05( cinco) anos. 
Art. 62 - A aplicac;:ao de multa nao prejudicara a ac;:ao criminal que no caso couber. 

Sec;:ao II 
Das Multas 
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Art.63 -As multas por infrac;ao aos dispositivos deste C6digo ou legislac;ao tributaria subsequente serao graduadas, tendo-seem 

I- a maior ou menor gravidade da infrac;ao: 
II - as suas circunstancias atenuantes ou agravantes: 
III- os antecedentes do infrator, com relac;ao as disposic;oes deste C6digo e regulamentos municipais. 

Art. 64- E passive) das seguintes multas o contribuinte ou responsavel que: 

I - iniciar atividade ou praticar ato sujeito a taxa de licenc;a, antes da concessao correspondente: 10 ( dez) VR, em dobro nas 1 

(trinta) VR; 
II- deixar de fazer a inscric;ao no Cadastro Tecnico Municipal: 10 (dez) VR; 
III - apresentar ficha de inscric;ao cadastral, livros, documentos ou declarac;oes relativas aos hens e atividades sujeitos a tribut< 
omissoes ou dados inveridicos: 15 ( quinze) VR; 
IV - Deixar de comunicar, dentro dos prazos previstos, as alterac;oes ou baixas que causem modificac;ao ou extinc;ao de 
gravados: 10 (dez) VR; 
V - deixar de apresentar, dentro dos respectivos prazos, os elementos basicos a identificac;ao ou caracterizac;ao de fatos ge1 
calculo dos tributos municipais: 20 (vinte) VR; 
VI- deixar de remeter a Secretaria Municipal de Financ;as, em sendo obrigado a faze-lo, documento exigido por lei ou regulam 
VR; 
VII - inscrever-se no Cadastro Tecnico Municipal fora do prazo legal ou regulamentar: 10 ( dez) VR; 
VIII negar-se a exibir livros e documentos de escrita fiscal que interessem a fiscalizac;ao: 30 (trinta) VR; 
IX - negar-se a prestar informac;oes ou, por qualquer outro modo, tentar dificultar ou impedir a ac;ao do fisco a servic;o dos in 
Municipal: 30 (trinta) VR; 

X - deixar de cumprir qualquer outra obrigac;ao acess6ria estabelecida neste C6digo ou regulamento a ela referente: 10 ( dez) VB 

Paragrafo Unico - A multa prevista no inciso I, deste artigo, sera reduzida em 50% ( cinquenta por cento) se o pagamento 
apresentac;ao de defesa administrativa, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da lavratura do Auto de Infrac;ao. 

Art. 65 -As multas de que trata o artigo anterior, serao aplicadas sem prejuizo de outras penalidades por motivo de fraude ou sm 
Art. 66 - Ressalvadas as hip6teses do artigo 80, deste C6digo, serao punidos com: 

I - multa de 30% sobre o valor do tributo, aos que cometerem infrac;ao capaz de ilidir o pagamento do tributo, no todo ou 
regularmente apurada a falta atraves de Ac;ao Fiscal, e se nao ficar provada a existencia de artificio doloso ou intuito de fraude; 
II - multa de importancia igual de 100% sobre o valor do tributo, aos que sonegarem, por qualquer forma, tributos devidos, se 
de artificio doloso ou intuito de fraude; 

III- multa no valor de 40 (quarenta) VR: 

a) os que viciarem ou falsificarem documentos ou escriturac;ao de seus livros fiscais e comerciais para elidir a fiscalizac;ao ou fu 
tributo; 
b) os que instruirem pedidos de isenc;ao ou reduc;ao de impostos, taxas ou contribuic;ao de melhoria, com documentos falso~ 
falsi dade. 

§ 1°- A penalidade prevista no inciso I, deste artigo, sera reduzida em 50% (cinquenta por cento) se o pagamento da multa e c 
efetuado no prazo de 10 (dez) dias contados da data da lavratura do Auto de Infrac;ao, sem impugnac;ao ou recurso. 

§ 2°- A penalidade a que se refere o numero III sera aplicada nas hip6teses em que nao se puder efetuar o calculo pela forma 
deste artigo. 

§ 3° - Considera-se consumada a fraude fiscal, nos casos do numero III deste artigo, mesmo antes de vencidos os prazos c 
obrigas;oes tributarias. 

§ 4°- Salvo prova em contrario, presume-se o dolo em qualquer das seguintes circunstancias ou outras analogas: 
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II - manifesto desacordo entre os preceitos legais e regulamentares no tocante as obriga96es tribut<irias e a aplica<;ao por partt 
responsavel; 
Ill- remessa de informes e publicay6es falsas ao fisco, com respeito aos fatos geradores e a base de calculo de obriga96es tribut~ 

IV- omissao de lan9amento nos livros, fichas, declara96es ou guias, de bens e atividades que constituam fatos geradores de obri; 

Se9ao Ill 
Da Sujei<;ao a Regime Especial de Fiscalizayao 

Art. 67 - 0 contribuinte que houver cometido infra9ao punida em grau maximo, ou reincidir na viola9ao das normas estabeled 
em regulamentos municipais, podera ser submetido a regime especial de fiscalizayao. 
Art. 68 - o regime especial de fiscalizayao de que trata nesta Se9ao sera definido em regulamento. 

Se9ao IV 
Da Suspensao ou Cancelamento de Isen96es 

Art. 69 - Todas as pessoas fisicas ou juridicas que gozarem de isen9ao de tributos municipais que infringirem disposi96es d' 
privadas, por 01(um) exercicio, de sua concessao, e, no caso de reincidencia, dela privadas definitivamente. 

§ 1 o- A pena de priva9ao definitiva da isenyao sera declarada nas condi96es previstas no Paragrafo Unico do artigo 61, deste Co 

§ 2°- As penas prevista neste artigo serao aplicadas em face de representa9ao devidamente comprovada, feita em processo prop 
defesa ao interessado, nos prazos legais. 

Se<;ao V 
Das Penalidades Funcionais 

Art. 70- Sera punido com multa equivalente ao valor de 5 (cinco) a 10 (dez) dias do respectivo vencimento ou remunera9ao: 

I - o servidor que se negar a prestar assistencia ao contribuinte, quando por este solicitada na forma deste Codigo; 
II- o agente fiscal que, por negligencia ou ma-fe, lavrar autos sem obediencia aos requisitos legais, de forma a lhes acarretar nul 

Art. 71 - As multas serao impostas pelo Prefeito, mediante representa9ao da autoridade fazendaria competente, se de outro n 
legisla<;ao propria. 

Art. 72 - 0 pagamento de multa decorrente de processo fiscal so se tomara exigivel depois de transitada em julgado a decisao qu 

TITULO II 
DO PROCESSO FISCAL 

CAPITULO I 
DAS MEDIDAS PRELIMINARES E INCIDENTES 

Se9ao I 
Dos Termos da Fiscalizayao 

Art. 73 - A autoridade ou agente fiscal, com autorizayao expressa do Secretario Municipal de Finan9as, que presidir ou 1 
diligencia, fara ou lavrara, sob sua assinatura, termo circunstanciado do que apurar, do qual constarao, alem do mais que poss: 
iniciais e finais do periodo fiscalizado, e a rela9ao dos livros e documentos examinados. 

§ 1°- 0 termo sera lavrado no estabelecimento ou local onde se verificar a fiscaliza9ao ou a constata9ao da infra<;ao, ainda 
fiscalizado ou infrator, e podera ser datilografado ou impresso, com rela9ao as palavras rituais, devendo os claros ser p1 
inutilizadas as entrelinhas em branco. 

§ 2° - Ao fiscalizado ou infrator dar-se-a copia do termo autenticado pela autoridade, contra recibo no original. 
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§ 3° - A recusa do recibo, que sera declarada pela autoridade, nao aproveita ao fiscalizado ou infrator, nem o prejudica. 

§ 4° - Os dispositivos do paragrafo anterior sao aplicaveis extensivamente aos fiscalizados e infratores analfabetos ou impossib 
documento de fiscalizas:ao ou infra<yao, mediante declara<yao da autoridade fiscal, ressalvadas as hipoteses dos incapazes, definid 

Se<yao II 
Da Apreensao de Bens e Documentos 

Art. 74 - Poderao ser apreendidas as coisas moveis, inclusive mercadorias ou documentos existentes em estabelecimentos cor 
agrfcolas ou de prestas:ao de servi<yos, do contribuinte, responsavel ou terceiros, ou em outros lugares ou em triinsito, que consti 
de infra<yao tributaria estabelecida neste Codigo ou em regulamento. 

Pan'igrafo Unico - Havendo prova ou fundada suspeita de que as coisas se encontram em residencia particular ou Iugar utili1 
serao promovidas a busca e apreensao judiciais, sem prejuizo das medidas necessarias para evitar a remo<yao clandestina. 

Art. 75- Da apreensao lavrar-se-a auto com os elementos do auto de infra<yao, observando-se, no que couber, o disposto no artig 
Art. 76 - Do auto de apreensao constara a descri<yao das coisas ou dos documentos apreendidos, a indica<yao do Iugar onde fica 
assinatura do depositario, o qual sera designado pelo autuante, podendo a designa<yao recair no proprio detentor, se for idoneo, a 

Art. 77 - Os documentos apreendidos poderao, a requerimento do autuado, ser-lhe devolvidos, ficando no processo copia do inte 
deve fazer prova, caso o original nao seja indispensavel a esse fim. 

Art. 78 - As coisas apreendidas serao restituidas, a requerimento, mediante deposito das quantias exigiveis, cuja importanci< 
autoridade competente, ficando retidos, ate decisao final, os especimes necessarios a prova. 

Art. 79 - Se o autuado nao provar o preenchimento das exigencias legais para a libera<yao dos bens apreendidos no prazo de ' 
contar da data da apreensao, serao os bens levados a hasta publica ou leilao, publicando-se a comunica<yao do lei lao no orgao ofi, 

§ 1 o- Apurando-se, na venda, importancia superior ao tributo e a multa devidos, sera o autuado notificado, no prazo de 05 (cine 
o excedente, se ja nao houver comparecido para faze-lo. 

§ 2°- Quando a apreensao recair em bens de facil deteriora<yao, os bens serao doados a institui<yoes assistenciais, mediante recibo. 

Se<yao III 
Da Notifica<yao Preliminar 

Art. 80 - Verificando-se omissao nao dolosa de pagamento de tributo, ou qualquer infra<yao a lei ou regulamento, de que poss 
receita, sera expedida contra o infrator notificas:ao preliminar para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a situa<yao. 

§ 1 °-Esgotado o prazo de que trata este artigo, sem que o infrator tenha regularizado a situas:ao perante a repartis:ao competente 
infra<yao. 

§ 2° Lavrar-se-a, igualmente, auto de infras:ao, quando o contribuinte se recusar a tomar conhecimento da notifica<yao preliminar. 

§ 3° - Na hipotese do inciso I, do art. 64, a notifica<yao preliminar concedera ao infrator prazo de 30 (trinta) dias para a ob 
localizas:ao. 

Art. 81 - A notifica<yao preliminar sera feita em formulario destacado de talonario proprio, no qual ficara copia a carbon 
notificado, e contera os elementos seguintes: 
I - nome do notificado: 
II - local, dia e hora da lavratura; 
Ill - descri<yao do fato que a motivou e indica<yao do dispositivo legal transgredido, quando couber 
IV - valor do tributo e da multa devidos: 
V - assinatura do notificante. 

Paragrafo Unico- Aplica-se a a notifica<yao preliminar o disposto nos §§ 1 o e 4°, do art. 73. 

Art. 82 - Considera-se convencido do debito fiscal o contribuinte que pagar o tributo mediante notifica<yao preliminar, da qual I 

defesa. 
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Art. 83- Nao cabeni notifica<;ao preliminar, devendo o contribuinte ser imediatamente autuado: 
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I- quando for encontrado no exercicio da atividade tributavel sem previa inscri<;ao, ressalvado o disposto no § 3°,do art. 80. 
II- quando houver provas de tentativa para eximir-se ou furtar-se ao pagamento do tributo; 
III - quando for manifesto o animo de sonegar; 
IV - quando incidir em nova falta de que poderia resultar evasao de receita, antes de decorrido urn ano contado da ultima notifici 

Se9ao IV 
Da Representa<;ao 

Art. 84 - Quando incompetente para notificar preliminarmente ou para autuar, o agente da fiscaliza<;ao deve, e qualquer pess• 
contra toda a<;ao ou omissao contraria a disposi<;ao deste C6digo ou de outras leis e regulamentos fiscais. 

Art. 85 - A representa<;ao far-se-a em peti<;ao assinada e mencionani, em letra legivel, o nome, a profissao e o endere<;c 
acompanhada de provas ou indica<;ao dos elementos desta, e mencionara os meios ou as circunstancias em razao das quais se 
infra<;ao. 

Art. 86 - Recebida a representa<;ao, o Secretario Municipal de Finan<;as providenciani imediatamente as diligencias para y, 
veracidade e, conforme couber, notificara preliminarmente o infrator, autua-lo-a ou arquivara a representa9ao, mediante despach 

CAPITULO II 
DO AUTO DE INFRA<;AO 

Art. 87 - 0 auto de infra<;ao, lavrado com precisao e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, devera: 

I - mencionar o local, o dia e hora da lavratura; 
II - referir-se ao nome do infrator e das testemunhas, se houver; 
III- descrever o fato que constitui a infra<;ao e as circunstancias pertinentes, indicar o dispositive legal ou regulamentar violad 
ao termo de fiscaliza<;ao em que se consignou a infra<;ao, quando for o caso; 
IV - canter intima9ao ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos. 

§ 1 o - As omissoes ou incorre<;oes do auto nao acarretarao nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes par 
infra9ao e do infrator. 

§ 2° - Se o infrator, ou quem o represente, nao puder ou nao quiser assinar o auto, far-se-a necessaria mencionar essa circunstfin, 

Art. 88- 0 auto de infra9ao podera ser lavrado cumulativamente com o de apreensao, e entao contera tambem os elementos destc 

Art. 89 - Da lavratura do auto sera intimado o infrator: 

I - pessoalmente, sempre que passive!, mediante entrega de c6pia do auto ao autuado, seu representante ou preposto, cont 
original; 
II - por carta acompanhada de c6pia do auto, na modalidade de aviso de recebimento de mao propria, necessariamente da1 
destinatario; 
III - por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicilio tributario do infrator. 

Art. 90 - A intima<;ao presume-se feita: 

I - quando pessoal, na data do recibo; 
II - quando por carta, na data do recibo de volta, e se esta for omitida, 15 ( quinze) dias ap6s a entrega da carta no correio; 

III - quando por edital, no termo do prazo, contado este da data da publica<;ao. 

Art. 91 - As intima<;oes subseqi1entes a inicial far-se-ao pessoalmente caso em que serao certificadas no processo, e por carta ot 
circunstancias, observado o disposto nos artigos 88 e 89 deste C6digo. 
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CAPITULO III 
DA DEFESA 

Art. 92- 0 autuado podeni apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, contados da intima9ao. 
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Art. 93 - A defesa do autuado sera apresentada por peti9ao dirigida ao Secretario Municipal de Finan9as, devidamente autu: 
tendo o autuante prazo de 30 (trinta) dias para impugna-la. 

Art. 94 - Na defesa, o autuado alegara toda a materia que entender util, indicara e requerera as provas que pretenda produzir e 
constarem de documentos, sob pena de preclusao. 

Art. 95- Nos processos mediante reclamayao contra lanyamento, sera dada vista ao 6rgao lan9ador, que o instruira convenienten 
(vinte) dias. 

Art. 96- Proferida a decisao final, sobre a defesa apresentada no prazo legal, tera o contribuinte o prazo de 10 (dez) dias para~ 
resultante. 

CAPITULO IV 
DASPROVAS 

Art. 97 - Findos os prazos a que se referem os artigos 93 e 95, o Secretario Municipal de Finan9as, deferira, no prazo de 20 (vir 
das provas que nao sejam manifestamente inuteis ou protelat6rias, ordenara a produ9ao de outras que entender necessarias ~ 
superior a 30 (trinta) dias em que devem ser produzidas. 

Art. 98 -As pericias deferidas, quando requeridas pelo autuante ou quando ordenadas de oficio, poderao ser atribuidas a agentes 

Art. 99 - 0 autuado ou reclamante podera participar das diligencias, e as alega96es que formular serao juntadas ao processo ou 
de diligencia, para serem apreciadas no julgamento. 

CAPITULOV 
DA DECISAO EM PRIMEIRA INSTANCIA 

Art. 1 00 - Findo o prazo para a produ9ao de provas ou perempto o dire ito de apresentar a defesa, o processo sera remetido ao ~ 

de Finanyas, que proferira decisao, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias. 

§ 1 o - 0 Secretario Municipal de Finanyas, no prazo deste artigo, quando expressamente requerido pela parte, deve dar vist< 
autuado e ao atuante, ou ao reclamante e ao impugnante, por 5 (cinco) dias a cada urn, para a1ega96es finais. 

§ 2°- Verificada a hip6tese do paragrafo anterior, o Secretario Municipal de Finan9as tera novo prazo de 60 (sessenta) dias, para 

§ 3° - 0 Secretario Municipal de Finan9as nao esta adstrito as alega96es das partes, devendo julgar de acordo com a sua con 
provas produzidas no processo. 

Art. 101 - Nao se considerando habilitado a decidir, o Secretario Municipal de Finan9as podera converter o julgamento em diligi 
produ9ao de novas provas, observando o disposto no Capitulo IV, prosseguindo-se na forma deste Capitulo, na parte aplicavel 

Art. 102 - A decisao redigida com simplicidade e clareza, concluira pela procedencia ou improcedencia do auto de infra9ao ou d 
lan9amento definindo expressamente os seus efeitos num e noutro caso. 

Art. 1 03 - Nao sendo proferida decisao no prazo legal, nem convertido o julgamento em diligencia, podera a parte interpor recm 
se fora julgado procedente o auto de infra9ao ou improcedente a reclamayao contra o lan9amento, cessando com a interp· 
jurisdi9ao da autoridade de primeira instancia. 

CAPITULO VI 
DOS RECURSOS 
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SE~Ao I 
, Do Recurso Voluntario 

Pagina 14 de 48 

,lfflQriP:lir l V;Q"r I 

Art. 104 - Da decisao em prime ira instancia, cabera recurso voluntario para o Conselho Municipal de Contribuintes, interp< 
(trinta) dias contados da data da notificar;ao da decisao para a pessoa autuada ou reclamante, ao funcionario autuante ou qu{ 
processo de reclamar;ao contra lanr;amento. 

Paragrafo Unico- Sera submetido a reexame necessario pelo Conselho Municipal de Contribuintes a decisao que implicar em 
reconhecimento de imunidade ou isenr;ao tributaria, anular;ao de lanr;amento ou de inscrir;ao de divida ativa. 

Art. 105 - E vedado reunirem uma so petir;ao, recursos referentes a mais de uma decisao, ainda que versem sobre o mesmo a: 
mesmo contribuinte, salvo quando proferidas no mesmo processo fiscal. 

Ser;ao II 
Da Garantia de Instancia 

Art. 106 - Nenhum recurso voluntario interposto pelo autuado ou reclamante sera encaminhado ao Conselho Municipal de C 
previo deposito de 30% (trinta por cento) das quantias exigidas, aos cofres publicos municipais, extinguindo-se o dire ito do 
efetuar o deposito no prazo legal. 

CAPiTULO VII 
DA EXECU~AO DAS DECISOES FINAlS 

Art. 107 - As decisoes definitivas serao cumpridas: 

I- pela notificar;ao ao contribuinte, no prazo de 10 (dez) dias, para efetuar o pagamento do valor da condenar;ao; 
II- pela notificar;ao ao contribuinte para vir receber importancia recolhida indevidamente como tributo ou multa; 
III- pela notificar;ao ao contribuinte para vir receber, ou, quando foro caso, pagar, no prazo de 10 (dez) dias, a importancia dep 
para garantia da instancia ou o valor da condenar;ao; 
IV- pela liberar;ao dos hens, mercadorias ou documentos apreendidos e depositados, ou pela restituir;ao do produto de sua vend3 
alienar;ao com fundamento no artigo 79 e seus paragrafos, deste Codigo; 
V - pela imediata inscrir;ao, como divida ativa, e remessa de certidao a cobranr;a executiva, dos debitos a que se referem os i 
satisfeitos no prazo estabelecido. 

TiTULO III 
DO CADASTRO TECNICO MUNICIPAL 

CAPITULO I 
DISPOSI~OES GERAIS 

Art. l 08- 0 Cadastro Tecnico Municipal compreende: 

I - o cadastro imobiliario; 
II - o cadastro das atividades economicas. 

§ 1 o - 0 cadastro imobiliario compreende: 

I - os lotes de terreno, edificados ou nao, existentes ou que venham a existir nas areas urbanas ou destinadas a urbanizar;ao. 
II - os imoveis de uso urbano, ainda que localizados na area rural. 

§ 2°- Considera-se terreno: 

I - o imovel sem edificar;ao; 
II - o imovel com edificar;ao em andamento ou cuja obra esteja paralisada, bern como condenada ou em ruinas; 
Ill- o imovel cuja edificar;ao seja de natureza temporaria ou provisoria, ou que possa ser removida sem destruir;ao, alterar;ao ou 

§ 3°- 0 cadastro das atividades economicas compreende os estabelecimentos de produr;ao, inclusive agropecuarios, de industr 
prestadores de servir;os, habituais e lucrativos, existentes no ambito do Municipio. 

§ 4°- Entende-se como prestadores de servir;os de qualquer natureza as empresas ou profissionais autonomos, com ou sem e 
prestadoras de servir;os sujeitos a tributar;ao. 
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Art. 109 - Todos os proprietarios ou possuidores, a qualquer titulo, dos im6veis mencionados no § 1°, do artigo antet 
individualmente ou sob a razao social e de qualquer especie, exercerem atividades lucrativas ou nao, em carater temporaric 
Municipio, estao sujeitos a inscriyao obrigat6ria no Cadastro Tecnico Municipal. 

Art. 110- 0 Poder Executivo podera celebrar convenios com a Uniao eo Estado, visando utilizar os dados e elementos cadastra 

Art. 111 - 0 Poder Executivo podeni, quando necessaria, instituir outras modalidades acess6rias de cadastros, a fim de at< 
fazendaria dos tributos de sua competencia, especialmente os relativos a contribuiyao de melhoria. 

CAPITULO II 
DA INSCRI<;:AO NO CADASTRO IMOBILIARIO 

Art. 112- A inscriyao dos im6veis urbanos no cadastro imobiliario sera promovida de oficio pelo 6rgao competente. 

Art. 113 - Para complementar a inscriyao do cadastro imobiliario dos im6veis urbanos, sao os responsaveis obrigados a fo 
solicitados pelo 6rgao competente. 

§ 1°- Sao responsaveis pelo fornecimento de informay5es complementares: 

I - o proprietario ou seu representante legal, ou o respectivo possuidor a qualquer titulo; 

II - qualquer dos condominos, em se tratando de condominia; 
III - o compromissario comprador, nos casos de compromisso de compra e venda 
IV - o inventariante, o sindico ou liquidante, quando se tratar de im6vel pertencente a esp6lio, massa falida ou sociedade em liqt 

§ 2°- As informay5es solicitadas serao fornecidas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da solicitayao, sob pena de multa previs 
os faltosos. 

§ 3°- Nao sendo prestadas as informay5es no prazo estabelecido no paragrafo segundo deste artigo, o 6rgao competente, valen 
que dispuser, preenchera a ficha de inscriyao. 

Art. 114- Em caso de litigio sobre o dominio do im6vel, a ficha de inscriyao mencionara tal circunstancia, bern como os nome 
dos possuidores do im6vel, a natureza do feito, Juizo e o cart6rio por onde correra a ayao. 

Paragrafo Unico- Incluem-se tambem na situayao prevista neste artigo, o esp6lio, a massa falida e as sociedades em liquidayao. 

Art. 115 - Os responsaveis por loteamento ficam obrigados a fornecer, ate o dia 5 (cinco) de cada mes, ao Cadastro Tecnico M1 
lotes que no mes anterior tenham sido alienados definitivamente ou mediante compromisso de compra e venda, ou cance1at 
nome do comprador e o endereyo, os numeros da quadra e do lote, e o valor do contrato de compra e venda, registrados no Cat 
lm6veis, a fim de ser feita a anotayao no cadastro imobiliario. 

Paragrafo Unico- 0 nao cumprimento das disposiy5es do caput do presente dispositivo sujeita o infrator a penalidade, prevista I 
64, deste C6digo, por lote nao informado ao Cadastro Tecnico Municipal. 

Art. 116- Deverao ser comunicados ao Cadastro Tecnico Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ocorrencias con 
que possam afetar as bases de calculo do lanyamento dos tributos municipais. 

CAPITULO III 
DA INSCRI<;:AO NO CADASTRO DAS A TIVIDADES ECONOMICAS 

Art. 117 - A inscriyao no cadastro das atividades economicas sera feita pelo responsavel por estabelecimento, ou repn 
preenchera e entregara na repartiyao competente, ficha propria para cada estabelecimento, fornecida pelo Cadastro Tecnico 
regulamento. 

Art. 118 - A entrega da ficha de inscriyao devera ser feita antes da respectiva abertura dos neg6cios. 
Art. 119- A inscriyao devera ser permanentemente atualizada, ficando o responsavel obrigado a comunicar ao Cadastro Tecnic 
do prazo de 30 (trinta dias), a contar da data em que ocorrerem, as alteray5es que se verificarem em qualquer das informay6es 
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Panigrafo Unico- No caso de venda ou transferencia do estabelecimento, sem a observancia do disposto neste artigo, o adquire 
responsavel pelos debitos e multas do contribuinte inscrito. 

Art. 120 -A cessayao das atividades do estabelecimento sera comunicada ao Cadastro Tecnico Municipal, no prazo de 30 (trinta 

Paragrafo Unico - A anotayao sera feita ap6s verificayao da veracidade da comunicayao, sem prejufzo de quaisquer debi 
exercicio de atividades ou neg6cios e produyao, industria, comercio ou prestayao de serviyos. 

Art. 121 - Constituem estabelecimentos distintos, para efeito de inscriyao no cadastro: 

I- os que se em bora no mesmo local, ainda que com identico ramo de atividade, pertenyam a diferentes pessoas ffsicas ou juridi 
ll- os que, embora sob a mesma responsabilidade e como mesmo ramo de atividade, estejam localizados em predios distintos o 

Paragrafo Unico - Nao sao considerados como locais diversos dois ou mais im6veis contfguos e com comunicayao inte 
pavimentos de uma edificayao. 

PARTE ESPECIAL 

TITULO IV 
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 

CAPITULO I 
DA INCIDENCIA E DAS ISEN<;OES 

Art. 122-0 Imposto Predial e Territorial Urbano tern como fato gerador a propriedade, o dominio uti! ou posse de bern im6vel, 
acessao ffsica, localizado na zona urbana do Municipio. 

Paragrafo (mico - Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observada a existenc 
(dois) dos seguintes melhoramentos publicos construfdos ou mantidos pelo poder publico: 

I- meio-fio ou calyamento, com canalizayao de aguas pluviais; 
II - abastecimento de agua; 
III - sistema de esgotos sanitarios; 
IV- rede de iluminayao publica com ou sem posteamento para distribuiyao domiciliar; 
V- escola de ensino fundamental ou unidade basica de SaUde, a uma distancia maxima de 3 (tres) quilometros do im6vel consid 
VI- estrutura de arruamento ou de constituiyao de vias de passagem de uso publico, cuja responsabilidade de manutenyao seja d 

Art. 123 - Considera-se tambem como zona urbana as areas urbanas e de expansao urbana e os desmembramentos para fint 
localizados na area rural, destinados a habitayao, a industria ou ao comercio, de acordo com a legislayao municipal especifica. 

Art. 124-0 imposto incide tambem sobre o im6vel construido que, embora localizado fora da zona urbana, seja utilizado com< 
cuja eventual produyao nao se destine a comercializayao, e sua area seja inferior a area do modulo, como definido pela legislaya< 

Art. 125 -Sao isentos do imposto predial e territorial urbano: 

I- os predios de propriedade, locados ou cedidos gratuitamente, em sua totalidade, para uso da Uniao, do Estado ou do Municipi 
II - predios cedidos, locados ou de propriedade de associay5es beneficentes, hospitais de caridade e outros desde que manten 
atender gratuitamente indigentes; 
III- (vetado) entidades religiosas, culturais, de educayao; 
IV - sociedades esportivas, recreativas e cooperativas de consumo, desde que comprovado seu carater nao lucrativo ou benefi< 
relayao aos im6veis ou parte deles ocupados para a pratica destas especificas finalidades. 
V- im6veis com area construida de ate 70,00m2 (setenta metros quadrados), pertencentes a contribuintes proprietario de urn 
renda mensa! ate 2 (dois) salarios minimos e utilizados para residencia propria; 
VI - im6veis com area construida de ate 140,00m2 (cento e quarenta metros quadrados) utilizados para residencia pr61 
contribuintes proprietario de urn unico im6vel, com deficiencia mental ou invalidez permanente, comprovado pelo INSS ou r 
Municipio, com renda mensa! ate 2 (dois) salarios minimos; 
VII - im6veis com area construida de ate 140,00m2 (cento e quarenta metros quadrados) utilizados para residencia pr6 
contribuintes proprietario de urn unico im6vel, com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e com renda mensa! ate 2 (dois) 
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§ 1 o - Por ocasiao do lans:amento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o Poder Executivo fan! constar, obrigatoriamente, n 
de Recolhimento, urn resumo das leis em vigor que concedem isen<;oes, contendo as hip6teses de enquadramento e os prazo 
beneffcio. 
§ 2° - Em caso de falecimento do contribuinte, a concessao dos beneficios que trata os incisos V e VII deste artigo, sera as~ 
sobrevivente, na participa<;ao que !he couber na heran<;a. 

§ 3° - A concessao dos beneficios de que trata este artigo, depende de requerimento do interessado, protocolado no prazo de 1 
dias, a contar do edital de notifica<;ao de lans:amento e instruido com provas documentais de satisfas:ao das condis:oes exigidas et 

§ 4°- 0 valor de cada parcela do IPTU e das Taxas dos Servis:os Urbanos, incidentes sobre im6vel utilizado para residencia pn 
contribuinte com renda mensal de ate 03 (tres) sahirios minimos, nao podera exceder a 6% (seis por cento) da respectiva remune 

Art. 126-0 impasto predial e territorial urbano constitui onus real e acompanha o im6vel em todos os casos de transmissao d 
direitos reais a ela relativos. 

Paragrafo Unico- (VET ADO) Do montante do Impasto Predial e Territorial Urbano incidente sobre im6veis situados em Nu 
sera aplicado 30% (trinta por cento) em obras no respectivo Nucleo Habitacional. 

Art. 127- Para a lavratura de escritura publica, relativa a bern im6vel, e obrigat6ria a apresenta<;ao de certidao negativa de dfvic 
sobre a propriedade, fomecidas pela Secretaria Municipal de Finan<;as, atraves de seus 6rgaos competentes. 

CAPITULO II 
DA ALIQUOT A E DA BASE DE CALCULO 

Art. 128- 0 impasto predial e territorial urbano sera calculado sobre o valor venal do im6vel, de acordo com as seguintes aliquc 

I- 0,8% (oito decimos por cento): 

a) im6vel construido de uso residencial; 
b) im6vel utilizado por micro ou pequena empresa; 

II- 1,5% (urn e meio por cento): im6vel construfdo de uso comercial; 

III - 2% (do is por cento ): 

a) im6vel nao construido; 
b) im6vel construido de uso industrial. 

IV- 3% (tres por cento): 

a) im6vel nao construido com mais de 750,00 m2 (setecentos e cinqtienta metros quadrados); 
b) area do im6vel com mais de 750,00 m2 (setecentos e cinqtienta metros quadrados), construido e nao urbanizado, que exced 
area da respectiva constru<;ao; 
V- 4% (quatro por cento): im6vel construido, situado em rua pavimentada e com meio-fio, nao murado ou sem passeio na respe 

VI- 4,5% (quatro e meio por cento): im6vel nao construido, situado em rua pavimentada e com meio-fio, nao murado ou sem ~ 
testada; 

VII- 5,0% (cinco por cento): 

a) im6vel construido ocupado por institui<;ao financeira; 
b) im6vel nao construfdo e sem muro e passeio, situado na ZC- Zona Central; 

§ 1°- No caso dos incisos III, alinea a), IV, alfneas a) e b), V, VIe VII, alfnea b), deste artigo, a alfquota do IPTU sera pr 
enquanto mantidas as situas:oes ali assinaladas, a razao de 0,5% (cinco decimos por cento) ao ano, ate atingir 15% ( quinze 
im6veis situados nas seguintes zonas: 

I - Zona Central (ZC); 
II - Zona de Servi<;os 1 (ZS 1 ); 
III - Zona de Servi<;os 2 (ZS2); 
IV - Zona Comercial (ZCOM); 
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V - Zona Eixo Ponta Grossa (ZEPG); 
VI - Zona P6lo (Zp6lo ); 
VII- Corredor Comercial (CC); 
VIII - Zona Residencial 1 (ZR1 ); 
IX - Zona Residencial 2 (ZR2); 
X- Zona Residencial 3 (ZR3); 
XI- Zona Residencial4 (ZR4). 

Pagina 18 de 48 

tm:pnmir I Voltar I 

§ 2°- 0 disposto nos incisos V e VII, alinea b, bern como no panigrafo anterior, nao se aplica a im6veis em construs;ao, desde c 
paralisada por mais de urn ano. 

§ 3°- A progressividade que trata o § 1° deste artigo, nao se aplica nos seguintes casos: 

I- im6vel nao subdividido, nos tres primeiros anos ap6s a aprovas;ao do 1oteamento; 

II - im6vel nao construido, desde que urbanizado, assim entendido aqueles murados e mantidos limpos, gramados ou cultiva1 
respectiva testada, se situados em rua pavimentada e com meio-fio. 
III- im6veis situados em vias nao pavimentadas nas Zonas Residenciais 2 e 3 (ZR2 e ZR3). 

§ 4°- Sera reduzida em 70% a aliquota do IPTU incidente sobre im6vel tombado ou inventariado como patrim6nio historic 
mantidas as finalidades do tombamento ou inventario, de acordo com o estabelecido pelo Conselho Municipal do Patrimonio Cu 

Art. 129 - 0 valor venal dos im6veis sera apurado com base nos dados existentes no Cadastro Tecnico Municipal, na form2 
indicar. 

Paragrafo unico- A Planta de Valores e a Tabela de Custo Unitario de Reprodus;ao, para lans;amento do Imposto Predial e Terri 
atualizadas anualmente, atraves de decreto, pelo indice Geral de Pres;os- Mercado- IGPM- FGV, ate o limite acumulado no e)\ 

Art. 130- Na determinas;ao da base de calculo nao se considera o valor dos hens m6veis mantidos em carater permanente ou ter 
para efeito de sua utilizas;ao, exploras;ao, aformoseamento ou comodidade. 

CAPITULO III 
DO LAN~AMENTO E DA ARRECADA~AO 

Art. 131 - 0 lans;amento do imposto predial e territorial urbano, sempre que possivel, sera feito junto com os demais tributos 
im6vel, tomando-se por base a situas;ao existente ao encerrar-se o exercicio anterior. 

Art. 132- Far-se-a o lans;amento em nome do sujeito passivo sob o qual estiver inscrito o im6vel perante o Cadastro Tecnico M1 

§ 1 o - No caso de condominia de terreno nao edificado, figurara o lans;amento em nome de todos os con dominos, respon 
propors;ao de sua parte, pelo onus do tributo. 

§ 2°- Nao sendo conhecido o proprietario, o lans;amento sera feito em nome de quem esteja na posse do terreno. 

§ 3°- Os apartamentos, unidades ou dependencias com economias autonomas, serao lans;ados urn a urn, em nome dos proprietari 

§ 4°- Quando o im6vel estiver sujeito a inventario, far-se-a o lans;amento em nome do esp6lio, e, feita a partilha, sera transferi 
sucessores, os quais, para este fim, promoverao a transferencia perante o Cadastro Tecnico Municipal, dentro do prazo 30 (trin 
data do julgamento da partilha ou da adjudicas;ao. 

§ so - Os im6veis pertencentes a esp6lio, cujo o inventario, esteja sobrestado, serao lans;ados em nome do mesmo, que respon 
que, julgado o inventario, se fas;am as necessarias modificas;oes. 

§ 6° - No caso de im6vel objeto de compromisso de compra e venda, o lans;amento sera feito em nome do promiter 
compromissario comprador, se este estiver na posse do im6vel. 

Art. 133 - 0 lans;amento e o recolhimento do imposto serao efetuados na epoca e pela forma estabelecida no regulamento. 

Paragrafo Unico- 0 lans;amento sera anual eo recolhimento far-se-a no numero de quotas que o regulamento fixar. 
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DA INCIDENCIA E DAS ISEN<;OES 
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Art. 134 - 0 imposto sobre servi<;:os de qualquer natureza tern como fato gerador a presta<;:ao, por empresa ou profissional autl 
estabelecimento fixo, dos servi<;:os constantes da T ABELA I, anexa a este C6digo, ou que a eles possam ser equiparados. 

§ 1 o- Considerar-se-a com natureza jurfdica de empresa, para efeito de pagamento do imposto, o profissional aut6nomo que uti! 
auxiliares, a qualquer tftulo, na execu<;:ao direta ou indireta dos servi<;:os por ele prestados que impliquem em gera<;:ao de receita. 

§ 2° - Sera considerada como empresa, para fins de incidencia do imposto em exame, toda e qualquer pessoa jurfdica ou so 
exercer atividade de presta<;:ao de servi<;:os, bern como todas as concessionarias e permissionarias de servi<;:os publicos. 

§ 3° - Considera-se local de presta<;:ao do servi<;:o: 

I- o local do estabelecimento prestador do servi<;:o, ou, na falta do estabelecimento, o do domicflio do prestador do servi<;:o; 
II -no caso de constru<;:ao civil, o local onde se efetuar a presta<;:ao do servi<;:o. 

§ 4° - No caso do inciso II, do panigrafo anterior, a fiscaliza<;:ao, lan<;:amento e recolhimento do imposto, efetuado na fon 
independerao da existencia de sede ou filial do prestador no Municipio. 

Art. 135- Nao sao contribuintes do imposto: 

I- os assalariados, como tais definidos pelas leis trabalhistas e pelos contratos de rela<;:ao de emprego, singulares e coletivos; 
II- os diretores e membros de conselhos consultivos ou fiscais de sociedades an6nimas, por a<;:5es, e de economia mista, bern c 
sociedades civis e comerciais, mesmo quando nao sejam s6cios, quotistas, acionistas ou participantes 
Ill - os servidores publicos federais, estaduais, municipais e autarquicos, inclusive os inativos, amparados pelas respectiva~ 
definam nessa situa<;:ao ou condi<;:ao: 
IV - os trabalhadores avulsos. 

CAPITULO II 
DA ALIQUOT A E DA BASE DE CALCULO 

Art. 136 - 0 imposto sera calculado sobre o pre<;:o do servi<;:o ou sobre a receita bruta mensa! do contribuinte, conforme dispuser 

§ 1° Os servi<;:os especificados na T ABELA I, anexa a este C6digo, estao sujeitos ao imposto sobre servi<;:os de qualquer natur 
presta<;:ao envolva o fomecimento de mercadorias. 

§ 2°- Nao estao sujeitos ao imposto os servi<;:os ou atividades nao especificadas na Tabela I, cuja presta<;:ao, por empresa ou pre 
envolva o fomecimento de mercadoria de qualquer especie ou origem. 

§ 3°- Na execu<;:ao dos servi<;:os a que se referem os itens 32, 33 e 34 da Tabela I, o imposto sera calculado sobre o pre<;:o do S( 

parcelas correspondentes: 
a) o valor das mercadorias produzidas pelo prestador de servi<;:os fora do local da presta<;:ao de servi<;:os, que ja ficaram suje 
ICMS, desde que devidamente comprovado; 
b) a valor das subempreitadas, formalmente contratadas e ja tributadas pelo imposto. 

§ 4°- Quando os servi<;:os a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90,91 e 92 da Tabela I forem prestados por socieda1 
estas ficarao sujeitas ao imposto na forma do art. 138, calculado em rela<;:ao a cada profissional habilitado, s6cio, empregad' 
servi<;:os em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legisla<;:ao aplicavel. 

§ 5°- Nao se consideram uniprofissionais, devendo recolher o imposto sobre o a receita de presta<;:ao de servi<;:os, as sociedades: 

I - que tenham como s6cio pessoa juridica; 
II- que tenham natureza comercial e ou empresarial; 
III - cujos s6cios nao possuam, todos, registro no mesmo Orgao de fiscaliza<;:ao profissional; 
IV - que exer<;:am atividade diversa da habilita<;:ao profissional dos s6cios; 
V - cujos s6cios constituintes ou participantes possuam ou participem de outra empresa ou sociedade com mesma fina 
econ6mica; 
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VI- que possuam mais de do is empregados contratados por cada profissional habilitado e constituinte da respectiva sociedade. 
VII- que contratem prestadoras de serviyos para consecuyao de suas atividades fins. 

§ 6°- As informay5es individualizadas sobre serviyOS prestados a terceiros, necessarias a comprovayao dos fatos geradores citad 
da Tabela I, serao prestadas pelas institui96es financeiras na forma prescrita pelo inciso II, do art. 197, da Lei nO 5.172, de 25, 
C6digo Tributario Nacional. 

§ 7°- As disposiy5es do § 4° deste artigo aplicam-se exc1usivamente as sociedades uniprofissionais e desde que estas nao posst 
pessoajuridica ou pessoa nao habilitada a prestayao dos servi9os caracteristicos e pr6prios da atividade tipica da sociedade. 

§ go- Em se tratando de prestayao de serviyos sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte, o imposto sera calculado por mei 
que serao calculadas mediante percentuais que incidirao sobre o Valor de Referenda (VR), de acordo como disposto na Tabela 

Art. 137- Sera reduzida em 70% a aliquota do ISSQN incidente sobre atividades desenvolvidas por prestador cuja sede ou filia 
im6vel tombado ou inventariado como patrimonio hist6rico, no que se refere as atividades desenvolvidas neste im6vel, desde qu 
finalidades do tombamento ou inventario, de acordo como estabelecido pelo Conselho Municipal do Patrimonio Cultural- COl\ 

Art. 138- 0 imposto sera cobrado por meio de aliquotas, que incidirao de acordo com a Tabela I. 

Art. 139- A Secretaria Municipal de Finanyas lanyara o valor do imposto, a partir de uma base de calculo que sera definida p< 
prejuizo das multas aplicaveis, sempre que se verificar quaisquer das seguintes hip6teses: 

I - o sujeito passivo que nao possuir os documentos necessarios a fiscalizayao das operay5es realizadas, principalmente nos ca 
extravio ou inutilizayao de livros ou documentos fiscais de utilizayao obrigat6ria; 
II - ao sujeito passivo que, ap6s devidamente intimado para a apresenta9ao dos documentos obrigat6rios, e ap6s fluido o prazo · 
de exibir OS documentos necessarios a fiscaliza9a0 das operay5es realizadas; 
III - ao sujeito passivo que for omisso ou que, pela inobserviincia de formalidades intrinsecas ou extrinsecas, nao mere9a ft 
documentos exibidos, ou quando estes nao possibilitem a apura9ao da receita; 
IV- quando constatada a existencia de atos qualificados como crimes ou contraveny5es ou, mesmo sem essa qualificayao, se 
dolo, fraude ou simulayao; atos estes evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passivo, ou apurados por qua 
ou indiretos, inclusive quando os elementos constantes dos documentos fiscais ou contabeis nao refletirem o preyo real cobrado 
V- quando o sujeito passivo nao prestar, ap6s regularmente intimado, os esclarecimentos exigidos pela fiscalizayao, pre~ 
insuficientes ou que nao mereyam fe; 
VI- quando se constatar que o sujeito passivo esta exercendo qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, sem est 
competente; 
VII- quando o sujeito passivo praticar subfaturamento ou contratayao de serviyos por valores abaixo dos preyos de mercado; 
VIII- quando restar constatada a flagrante insuficiencia do imposto pago em face do volume dos serviyos prestados; 
IX- quando se constatar serviyos prestados sem a determinayao do pre9o ou a titulo de cortesia; 
X -quando o sujeito passivo apresentar documentayao parcial ou insuficiente, incidindo o arbitramento no periodo omitido ou n 

Paragrafo Unico - 0 arbitramento referir-se-a exclusivamente aos fatos ocorridos no perfodo em que se verificarem os pressu 
nos incisos deste artigo. 

Art. 140 - Quando o imposto for calculado sobre a receita bruta arbitrada, podera o fisco considerar, para fins de lanyamento, se1 
criterios que possam aferir a realidade da receita tributavel do sujeito passivo: 

I - os pagamentos de impastos devidos ao Fisco Federal, Estadual ou Municipal, efetuados pelo mesmo sujeito passivo em outr< 
outros contribuintes de mesma atividade, em condiy5es semelhantes; 
II - peculiaridades inerentes a atividade exercida; 
III- fatos ou aspectos que exteriorizem a situayao economico-financeira do sujeito passivo; 

IV - preyo medio corrente de mercado dos serviyos oferecidos a epoca a que se referir a apurayao, a ser aferido mediante compa 
oferecidos por outros prestadores de serviyo de atividade similar. 

§ I o- A receita bruta arbitrada podera ter ainda como base de calculo, a somat6ria dos val ores das seguintes parcelas: 

I - o valor das materias-primas, combustiveis e outros materiais consumidos ou aplicados no periodo; 
II - folhas de salarios pagos durante o periodo, adicionada de todos os rendimentos pagos, inclusive honorarios de dire 
proprietarios, s6cios ou gerentes, bern como das respectivas obriga96es trabalhistas e sociais; 
III - aluguel mensa! do im6vel e dos equipamentos ou quando proprio, 1% (urn por cento) do valor dos mesmos computado ao rr 
IV- despesas como fornecimento de agua, telefone e demais encargos obrigat6rios ao contribuinte. 
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§ 2° - Do imposto resultante do arbitramento serao deduzidos os pagamentos realizados no periodo. 

CAPITULO III 
DO LAN<::AMENTO E DO RECOLHIMENTO 
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Art. 141 - 0 imposto sera recolhido por meio de guias preenchidas pelo proprio contribuinte, ou lanyado previamente pela repa 
acordo com modelo, forma e prazos estabelecidos em regulamento. 

Art. 142 - Os contribuintes sujeitos ao imposto com base na receita bruta mensa! manterao, obrigatoriamente, sistema de n 
serviyos prestados, na forma do regulamento. 

Art. 143- 0 montante do impasto a recolher sera arbitrado pe1a autoridade competente: 

I - quando o contribuinte deixar de apresentar a guia de recolhimento no prazo regulamentar; 
II- quando o contribuinte apresentar guia com omissao dolosa ou fraude; 
III - quando inexistirem os registros a que se refere o art. 142 ou for dificultado o exame dos mesmos. 
IV- quando verificada alguma das hip6teses previstas no Art. 139. 

Art. 144- 0 procedimento de oficio, de que trata o artigo anterior, prevalecera ate prova em contrario feita antes do \anyamento 

Art. 145 - 0 lanyamento do impasto sabre serviyos sera feito pela forma e nos prazos estabelecidos em regulamentos, para to 
existentes no cadastro fiscal de que trata o Capitulo III, Titulo III, deste C6digo. 

Paragrafo Unico - 0 lanyamento sera anual e o recolhimento far-se-a em ate 06 (seis) parce\as mensais consecutivas, desde 
tenha o valor de, no minima, 01 (urn) VR. 

Art. 146 - As pessoas ffsicas ou jurfdicas que, na condiylio de prestadores de serviyos de qualquer natureza, no decorrer do ex• 
tomarem sujeitas a incidencia do impasto, serao lanyadas a partir domes em que iniciarem as atividades. 

Art. 147 - Os profissionais autonomos ou as empresas de prestaylio de servi9os de qualquer natureza que desempenharem rna 
constante da Tabela I, sujeitar-se-ao ao impasto em conformidade com aliquota de cada item correspondente as atividades des' 

Art. 148- No caso de diversoes pub\icas e outros serviyos cujo preyo for cobrado mediante bilhetes, o impasto sera recolhido' 
regulamento. 

Art. 149 - 0 Impasto Sobre Serviyos de Qualquer Natureza sera retido na foote pelo tomador dos serviyos prestados por empres 
Cadastro Tecnico Municipal. 

§ 1 o - Sao compulsoriamente responsaveis pela retenylio e pelo recolhimento do Impasto Sabre Serviyos de Qualquer Nt 
tomadores: 

I - os 6rgaos da Administrayao Direta da Uniao, Estado e Municipio, bern como suas respectivas Autarquias, Empresas Pub 
Economia Mista sob seu controle e as Fundayoes institufdas pe1o Poder Publico, estabelecidas ou sediadas no Municipio de Pont 
II - estabelecimentos bancarios e demais entidades financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 
III- incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de obras de construyao civil, quanta a todos e quaisquer servi9 
a obra; 
IV - todo tomador que realizar o pagamento do serviyo sem a correspondente nota fiscal dos serviyos prestados; 
V - concessionarias e permissionarias de serviyos publicos; 
VI- empresas de servi((OS de seguranya, vigiliincia e limpeza; 
VII - industrias. 

§ 2° - E obrigat6ria a retenyao na fonte a todo tomador que contratar serviyos prestados por autonomos ou empresas que nao 
inscritos no cadastro do Municipio como contribuintes do ISS. 

§ 3°- Ficam excluidos da retenyao na fonte, a que se refere este artigo, os serviyos prestados pelas sociedades civis, na hip6tese 
deste C6digo. 

Art. 150 - 0 tomador de serviyos que realizar a retenyao do ISS, fomecera ao prestador do serviyo, o recibo de retenyao n; 

impasto e fica obrigado a enviar a Fazenda Municipal, as informayoes, objeto da retenylio do ISS, ate o dia 10 ( dez) do me: 
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efetivas;ao da retens;ao, na forma do regulamento. 
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Art. 151 - Os contribuintes do ISS registrarao, no livro de registro de prestas;ao de servis;os ou nos demais controles de pagam 
\he foram retidos na fonte pagadora, tendo por documento ha.bil o recibo a que se refere o artigo anterior. 

Art. 152 - A retens:ao sera correspondente ao valor do impasto devido, de acordo com a Tabela I, e devera ocorrer no ato do pag 
do servi9o, fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Publica Municipal, ate o dia 15 (quinze) domes subseqiiente: 
gerador da obrigas;ao tributaria. 

Paragrafo Unico - A falta da retens;ao do impasto, implica em responsabilidade do tomador pelo valor do impasto devido, a 
previstas nesta lei. 

Art. 153 - 0 valor do impasto tambem podera ser fixado pe\a autoridade administrativa a partir de uma base de calculo estim 
nos seguintes casas: 

I - quando se tratar de atividade exercida em carater provis6rio; 
II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organiza9ao; 
III - quando o contribuinte nao tiver condis:oes de emitir documentos fiscais ou deixar de cumprir com regularidade as ol 
previstas na legislas;ao; 
IV - quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja especie, modalidade ou volume de neg6cios ou de ati' 
tratamento fiscal especifico, a exclusivo criteria da autoridade competente. 

Paragrafo Unico - No caso do inciso I deste artigo, consideram-se provis6rias as atividades cujo exercicio seja de natureza t1 
vinculadas a fatores ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais. 

Art. 154 - Para a fixas;ao da base de calculo estimada, a autoridade competente levara em considera9ao, conforme o caso: 

I - o tempo de dura9ao e a natureza do acontecimento ou da atividade; 

II - o pre9o corrente e de mercado dos servis;os; 
Ill- o volume de receitas em periodos anteriores e sua projes;ao para os periodos seguintes, devendo-se observar com 
contribuintes de identica atividade; 
IV- a localizayao do estabelecimento; 
V- as informas;oes do contribuinte e outros elementos informativos, inclusive estudos de 6rgaos publicos e entidade de 
vinculadas a atividade. 

§ 1 o- A base de calculo estimada podera, ainda, considerar o somat6rio dos va1ores das seguintes parcelas: 

I- o valor das materias-primas, combustfveis e outros materiais consumidos ou aplicados no periodo; 
II - folhas de salarios pagos durante o periodo, adicionada de todos os rendimentos pagos, inclusive honorarios de dire 
proprietarios, s6cios ou gerentes, bern como das respectivas obriga96es trabalhistas e sociais; 
Ill- aluguel mensa! do im6vel e dos equipamentos ou, quando proprio, 1% (urn por cento) do valor dos mesmos, computado ao 
IV - despesas com o fornecimento de agua, telefone, luz e demais encargos obrigat6rios do contribuinte. 
V- o provavellucro auferido com o exercicio da atividade, conforme parametros constatados em atividades similares. 

§ 2° - 0 enquadramento do contribuinte no regime de estimativa podeni, a criteria da autoridade competente, ser feito 11 

categorias de contribuintes e grupos ou setores de atividade. 

§ 3°- Quando a estimativa tiver fundamento na localizas;ao do estabelecimento, prevista no inciso IV, o sujeito passivo podeni o 
do impasto de acordo com o regime normal. 

§ 4°- A aplica9ao do regime de estimativa independera do fato de se encontrar o contribuinte sujeito a possuir escrita fiscal. 

§ 5°- Podeni, a qualquer tempo e a criteria da autoridade fiscal, ser suspensa a aplica9ao do regime de estimativa, de modo gera 
como rever os valores estimados para determinado periodo e, se for o caso, reajustar as presta96es subseqlientes a revisao. 

Art. 155- 0 valor da estimativa sera sempre fixado para periodo determinado e servini como limite minimo de tributas;ao. 

Art. 156 - lndependente de qualquer procedimento fiscal, sempre que o pre9o total dos servi9os exceder o valor fixado pe 
contribuinte obrigado a recolher o impasto pelo movimento econ6mico real apurado. 

Art. 157 - 0 valor da receita estimada sera automaticamente corrigido nas mesmas datas e propor96es em que ocorrer reajuste 1 
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Art. 158 - Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderao ser dispensados do cumprimento das obriga<;5es acess6ria~ 
o regulamento. 

Art. 159 - Findo o exercicio ou o periodo a que se refere a estimativa ou, ainda, suspensa a aplica9ao deste regime, apurar
presta<;ao de servi<;os e o montante do imposto devido pelo contribuinte, sendo que, verificada qualquer diferen9a entre o in 
efetivamente devido, devera ser recolhida no prazo previsto em regulamento. 
Art. 160 - As pessoas fisicas ou juridicas beneficiadas por regimes de imunidade ou isen<;ao tributaria, sujeitam-se as obriga 
Capitulo, sob pena de suspensao ou perda do beneficia. 

CAPITULO IV 
DAS ISEN<;OES 

Art. 161 -Sao isentos do imposto sobre servi<;os: 

I - as empresas ou entidades promotoras de espetaculos teatrais, cinematograficos, exposi<;5es, concertos, recitais e similares, c 
para fins exclusivamente assistenciais e sem finalidade lucrativa, devida e previamente comprovada; 
II - as associa96es recreativas, desportivas e culturais, desde que exercendo atividade beneficente e de carater nao lucrativo; 
III- os bancos de sangue, exclusivamente com rela<;ao aos servi<;os de testes anti-HIV executados em amostras de doadores; 
IV - as pessoas juridicas de direito privado que, mediante contrato de direito publico ou convenio, integrem o sisten 
exclusivamente com rela9ao aos servi9os de intemamento hospitalar prestados atraves do SUS; 
V - as empresas, devidamente constituidas e com sede nesta cidade, em atividade comprovada de no minimo urn ano, que 
empreitada ou subempreitada, de constru<;ao civil, de obras hidraulicas e outras semelhantes, inclusive servi<;os auxiliares , 
quando contratadas pelo Municipio; 
VI- os construtores de moradia popular e pequena reforma previstas na Lei n° 4.867, de 02/03/1993. 

VII- as entidades assistenciais, desde que estejam devidamente cadastradas no Conselho Municipal de Assistencia ~ 

Art. 162 - As isen<;5es serao solicitadas em requerimento, acompanhado das provas de que o contribuinte preenche os reqt 
obten<;ao do beneficia. 

TITULO VI 
DAS TAXAS 

CAPITULO I 
DA INCIDENCIA E DAS ISEN<;OES 

Art. 163 - Pelo exercicio regular do poder de policia ou em razao de utiliza<;iio efetiva ou potencial de servi<;o publico es 
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi<;ao pela Prefeitura, serao cobrados pelo Municipio as seguintes taxas: 

I -de licen<;a; 
II - de expediente e servi9os diversos; 
III - de servi<;os urbanos; 
IV - de conserva<;ao de estradas de rodagem; 
V - de vistoria de seguran<;a contra incendios; 
VI - de vigiHincia sanitaria. 

Paragrafo unico - As bases de calculo e a aliquotas das Taxas Publicas, poderao ser atualizadas anualmente, atraves de decreto, 
Pre9os- Mercado- IGPM- FGV, ate o limite acumulado no exercicio anterior. 

Art. 164- Sao isentos das taxas de servi9os: 

I -(VET ADO) os predios federais e estaduais, quando exclusivamente utilizados para servi<;os da Uniao ou do Estado; 
II - os im6veis de propriedade de entidade assistencial, desde que devidamente cadastrada no Conselho Municipal de Assisten 

Paragrafo Unico - Sera reduzido em 70% o valor das taxas referidas nos incisos I, III e VI, do artigo anterior, quando inci1 
tombado ou inventariado como patrimonio hist6rico, desde que sejam mantidas as finalidades do tombamento ou inventari1 
estabelecido pelo Conselho Municipal do Patrimonio Cultural - COMPAC. 

CAPITULO II 
DAS T AXAS DE LICEN<;A 

SE<;AO I 
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Art. 165 - As taxas de licen<;a tern como fato gerador o poder de polfcia do Municipio na outorga de permissao ou concessao 
atividade ou para a pratica de atos dependentes, por sua natureza, de previa autoriza<;ao das autoridades municipais. 

Art. 166 - As taxas de Iicen<;a sao exigidas para: 

I - localiza<;ao de estabelecimentos de produs:ao, comercio, industria, prestas:ao de servis:os e atividades de organizas;ao 
jurisdi<;ao do Municipio; 
II - verificas:ao de funcionamento regular de estabelecimentos de produs:ao, comercio, industria ou presta<;ao de servis;os; 
III - exercicio, na jurisdi<;ao do Municipio, de comercio eventual ou ambulante; 
IV - aprovas:ao e execus:ao de obras e instalas:oes particulares; 
V - aprovas:ao e execu<;ao de urbanizas:ao de terrenos particulares; 
VI - publicidade 
VII - ocupa<;ao de areas em vias e logradouros publicos. 

Art. I67 - Para efeito de cobran<;a da taxa de licen<;a, sao considerados estabelecimentos de produs:ao, comercio, industria, de p 
e de atividades de organizas:ao e representa<;ao os definidos neste C6digo. 

Se<;ao II 
Da Taxa de Licens:a para Localiza<;ao de Estabelecimentos de 
Produ<;ao, Comercio, Industria e Presta<;ao de Servi<;os 

Art. 168 - Nenhum estabelecimento de produ<;ao, comercio, industria, presta<;ao de servis:os de qualquer natureza, atividad1 
representas:ao, podera instalar-se ou iniciar suas atividades no Municipio sem previa licens;a para localizas:ao outorgada pela I 
hajam seus responsaveis efetuado o pagamento da taxa devida. 

§ I o Incluem-se na obrigas:ao de que trata este artigo os profissionais autonomos de qualquer nivel. 

§ 2° As atividades cujo exercfcio depende de autoriza9ao de competencia exclusiva da Uniao e/ou do Estado, nao estao isentas d 
este artigo. 

Art. I69 - 0 pagamento da taxa a que se refere o artigo anterior sera exigido ap6s a aprova9ao do pedido de abertw 
estabelecimento, ou cada vez que se verificar mudans:a do ramo de atividade. 

Paragrafo Unico- A taxa sera cobrada de acordo com a Tabela II anexa a este C6digo. 

Art. l 70 - A licen9a para Iocaliza9ao e instala<;ao inicial e concedida mediante despacho, expedindo-se o alvara respectivo o q 
permanentemente em Iugar visivel. 

Art. 171 -A taxa de Iicens:a de que trata esta Se<;ao independera de lan9amento previo e sera arrecadada quando da entrega do al 

Ses;ao III 
Da Taxa de Verifica<;ao de Funcionamento Regular de Estabelecimentos 
de Produs;ao, Comercio, Industria e Presta9ao de Servis;os 

Art. I 72 - Alem da taxa de licen9a para localizas;ao, os estabelecimentos de produs;ao, comercio, industria ou de presta<;ao de set 
anualmente, a taxa de verifica9ao de funcionamento. 

Paragrafo Unico- A taxa sera cobrada pelo mesmo valor que for devido a titulo da taxa de que trata a Se9ao anterior. 

Art. 173 - 0 alvara sera considerado regularizado anualmente, pela anexas;ao de guia de pagamento da taxa de renovas; 
funcionamento devidamente quitada. 

Art. I74- Nenhum estabelecimento ou profissional autonomo podera prosseguir as suas atividades sem estar de posse do alvani t 
anterior, ap6s decorrido o prazo para pagamento da taxa de verificayao e funcionamento. 
Art. 175 - 0 nao cumprimento do disposto no artigo anterior podera acarretar a interdi9ao do estabelecimento, mediant1 
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Art. 176 - Far-se-a, anualmente, o lanyamento da taxa de verificayao para localizayao e funcionamento, a ser arrecadada nas { 
em regulamento. 

§ 1° - 0 Poder Executivo concedeni desconto de 20% (vinte por cento) ao contribuinte que efetuar o pagamento integral corre: 
Verifica<;ao de Funcionamento Regular de Estabelecimentos de Produ<;ao, Comercio, Industria e Presta<;ao de Servi<;os. 

§ 2°- 0 pagamento correspondente a Taxa mencionada no panigrafo anterior podeni ser feita em ate 06 (seis) parcelas mensais c 

§ 3°- Por ocasiao da verifica<;ao do funcionamento, o agente fiscal deveni elaborar relat6rio sabre a situa<;ao cadastral, urbar 
contribuinte. 

Se<;ao V 
Da Taxa de Licen<;a para Exercicio de Comercio Eventual ou Ambulante 

Art. 177 - A taxa de licen<;a para o exercicio de comercio eventual ou ambulante sera exigivel por ano, mes ou dia. 

§ 1 o- Considera-se comercio eventual o que e exercido em determinadas epocas do ano, especialmente por ocasiao de festejos o 
locais autorizados pela Prefeitura. 

§ 2°- E considerado, tambem, como comercio eventual o que e exercido em instala<;oes removfveis colocadas nas vias e logrado 
balcoes, barracas, mesas, tabuleiros e semelhantes, desde que atendidos os requisitos da legislayao propria. 

§ 3°- Comercio ambulante eo exercido individualmente, sem estabelecimento, instalayao ou localiza<;ao fixa. 

Art. 178- A taxa de que trata esta Se<;ao sera cobrada de acordo com a tabela anexa a este C6digo e na conformidade do respecti 

Art. 179 - 0 pagamento da taxa de licen9a para o exercicio de comercio eventual nas vias e logradouros publicos, nao dispens: 
de ocupa<;ao de areas em vias e logradouros publicos. 

Art. 180 - E obrigat6ria a inscriyao na repartiyao competente, dos comerciantes eventuais e ambulantes, mediante o preenchime 
conforme modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Finanyas. 

§ 1 o - Nao se incluem na exigencia deste artigo os comerciantes com estabelecimento fixo que, por ocasiao de festejos 
explorarem o comercio eventual ou ambulante. 

§ 2° - A inscri<;ao devera ser permanentemente atualizada, por iniciativa do comerciante eventual ou ambulante, sempre q 
modificayao nas caracterfsticas iniciais de atividade por ele exercida. 
Art. 181 - Ao comerciante eventual ou ambulante que satisfizer as exigencias regulamentares, sera concedido urn cartao de hat 
caracterfsticas essenciais de sua inscriyao e as condi<;oes de incidencia da taxa, destinada a basear a cobran<;a desta. 

Art. 182 - Poderao ser apreendidas para os fins de adimplemento dos tributos devidos e da taxa de licen<;a de comercio event 
mercadorias encontradas em poder dos vendedores, mesmo que pertenyam a contribuintes que hajam pago a respectiva taxa. 

Paragrafo Unico -A apreensao prevista neste dispositivo seguira o rita de alienayao previsto neste C6digo para os fins de pag 
devidos, sendo inadmissfvel a da<;ao em pagamento, assegurado ao contribuinte o devido processo legal administrativo. 
Art. 183 - Nao sao contribuintes da taxa de licen<;a para exercicio de comercio eventual ou ambulante: 

I - os portadores de necessidades especiais que exercerem comercio ou outras atividades em escala infima, assim entendida a 
enquadrada na categoria de microempresa nos termos da legislayao municipal; 
II - os vendedores ambulantes de livros, jornais e revistas; 
III - os engraxates ambulantes. 

Se<;ao VI 
Da Taxa de Licen<;a para Aprovayao e Execuyao de Obras e 
Instala<;5es Particulares 

Art. 184 - A taxa de licen<;a para aprova9ao e execu<;ao de obras e instala<;5es particulares e devida em todos os casas de canst 
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Municipio. 

Art. 185 - Nenhuma construl(ao, reconstrul(ao, reforma, demolil(ao ou obra de instala96es de qualquer natureza, podera ser 
deferimento de licen9a pelo Poder Executivo e pagamento da taxa devida. 

Paragrafo Unico- A licen9a de que trata este artigo sera concedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da data do r 

Art. 186 - A taxa de licen9a para aproval(ao e execu~j:ao de obras e instala96es particulares sera cobrada de conformidade com a' 

Art. 187 - As obras e instala96es que forem dispensadas da licen<ya, pela legisla<yao especifica, nao estao sujeitas ao pagamento 
esta Se9llo. 

Se<yao VII 
Da Taxa de Licen<ya para Aprova<yllo e Execu~j:llo de Urbaniza<yao em 
Terrenos Particulares 

Art. 188 - A taxa de licen9a para aproval(llo e execu9ao de urbanizal(llo em terrenos particulares e exigida pela permissao 01 

Executivo, para a urbaniza9llo de terrenos particulares, segundo a legisla~j:llo especifica. 

Art. 189 - Nenhum plano ou projeto de urbaniza9ao em terrenos particulares podera ser executado sem o previa pagamento d: 
artigo anterior. 

Art. 190 - A licen9a concedida constani de alvani, no qual se mencionarao as obriga96es do proprietario do im6vel, com ref 
obras de urbaniza~j:llo. 

Art. 191 -A taxa de que trata esta Se~j:llo sera cobrada de conformidade com a Tabela II. 

Se<yao VIII 
Da Taxa de Licen9a para Publicidade 

Art. 192 - A exploral(llo ou utilizal(ao de meios de publicidade nas vias e logradouros publicos do Municipio, bern como nos I 
publico, sujeita a previa licen9a da Prefeitura, fica obrigada ao pagamento da taxa devida. 

Art. 193 - Sao meios de publicidade, para fins do artigo anterior: 

I - os cartazes, letreiros, programas, quadros, paineis, pan:fletos, anuncios, e mostruarios, fixos ou volantes, luminosos ou nao, a 
ou pintados em paredes, muros, pastes, veiculos ou cal<yadas; 
II- a propaganda falada, em lugares publicos, par meio de amplificadores de voz, alto-falantes e propagandistas. 

Paragrafo Unico - Compreende-se neste artigo os anuncios colocados em lugares de acesso ao publico, ainda que mediante c< 
assim como os que forem, de qualquer forma, visiveis da via publica. 

Art. 194 - Respondem pela observancia das disposi96es desta Se~j:llo todas as pessoas fisicas ou juridicas, as quais, direta 
publicidade venha a beneficiar, uma vez que as tenham autorizado. 

Art.195 - A taxa de licen<ya para publicidade e cobrada segundo o periodo fixado para publicidade e de conformidade com a 
C6digo, sendo considerada ilegal a afixal(llo de publicidade sem o pagamento da taxa, especialmente para os fins de e 
compuls6ria nos termos do C6digo de Posturas. 

§ 1 o - Ficam sujeitos ao acrescimo de 20% (vinte par cento) da taxa, os anuncios de qualquer natureza, referentes a bebidas ale· 
como os redigidos em linguas estrangeiras. 

§ 2° - A taxa sera paga par ocasiao da outorga da licen9a. 

§ 3° Nas licen9as sujeitas a renova~j:llo anual, a taxa sera paga no prazo estabelecido em regulamento. 

Art. 196 - Nao incide a taxa de licen9a para publicidade sobre: 
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I - os cartazes e letreiros destinados a fins patrioticos, religiosos, eleitorais, beneficentes, de promo((ao dos servi9os sociais e des1 
II- as tabuletas indicativas de sitios, granjas ou fazendas, bern como as rumo ou dire((ao de estradas; 
III- os dfsticos ou denomina((5es de estabelecimentos comerciais e industriais apostos as paredes e vitrines intemas; 
IV - os an(mcios publicados em jornais, revistas ou catalogos e os irradiados em esta96es de radiodifusao e televisao. 

Se9ao IX 
Da Taxa de Licen9a para Ocupa((ao de Areas em Vias e Logradouros Publicos 

Art. 197 - Entende-se por ocupa((ao de areas a que e feita mediante instala96es provisorias de balcao, barraca, mesa, quiosque, 
outro movel e utensilio, deposito de materiais para fins comerciais ou de presta9ao de servi9os e estacionamento privativo de 
permitidos. 

Paragrafo Unico- Exclui-se do disposto no presente artigo, o estacionamento relativo a taxis de aluguel. 

Art. 198 - Sem prejuizo do tributo e multa devidos, o Poder Executivo apreendera e removera para seus depositos qualquer ot 
deixados em locais nao permitidos, ou colocados em vias e logradouros publicos, sem pagamento da taxa de que trata esta Se9ao 

Paragrafo Unico- A taxa sera cobrada de acordo com a tabela II anexa a este Codigo. 

CAPITULO III 
DAS TAXAS DE EXPEDIENT£ E SERVI<;OS DIVERSOS 

Se9ao I 
Da Taxa de Expediente 

Art. 199- A taxa de expediente e devida pela apresenta((ao de peti96es e documentos as reparti96es da Prefeitura, para aprecia~ 
autoridades municipais, ou pela lavratura de termos e contratos com o Municipio. 

Art. 200 - A taxa de que trata este Capitulo e devida pelo peticionario ou por quem tiver interesse direto no ato do Govern 
cobrada de acordo com a Tabela III. 

Art. 201 -A cobran9a da taxa sera feita por meio de guia, conhecimento ou processo mecanico, na ocasiao em que o ato for pre 
visado, ou em que o instrumento formal for protocolado, expedido ou anexado, desentranhado ou devolvido. 

Art. 202 - Nao estao sujeitos ao pagamento da taxa de expediente os requerimentos de certidoes relativos aos servidores muni1 
alistamento militar, para fins eleitorais ou nas hipoteses constitucionais. 

Se9ao II 
Das Taxas de Servi9os Diversos 

Art. 203- Pela presta9ao de servi9os de numera((ao de predios, de apreensao e deposito de bens m6veis, semoventes e mercado 
e nivelamento e de cemiterio, inclusive quanto as concessoes, serao cobradas as seguintes taxas: 

I- de numera9ao de predios: 
II- de apreensao de bens moveis, semoventes e mercadorias: 
Ill - de alinhamento e nivelamento: 
IV- de servi9os em cemiterios: 
V- de utiliza9ao de servi9os e bens publicos. 

Art. 204 - A arrecada9ao das taxas de que trata esta Se9ao sera feita no ato da presta((ao do servi9o, antecipadamente ou post1 
condi96es previstas em regulamento ou instru96es e de acordo com a tabela anexa. 

CAPITULO IV 
DA TAXA DE SERVI<;OS URBANOS 

Art. 205 - A taxa de servi9os urbanos tern como fato gerador a presta<;:ao, pelo Municipio, de servi<;:os de limpeza publica, ' 
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logradouros beneficiados por esses serviyos. 

Art. 206 - A taxa definida no artigo anterior incidini sobre cada uma das economias autonomas beneficiadas pelos referidos serv 

Panigrafo Unico - No caso de condominia, o valor da taxa sera dividido proporcionalmente entre os condominos. 

Art. 207 - As bases de calculo e as aliquotas da taxa de serviyos urbanos serao determinadas em funyao da previsao anual do 
serem prestados ou postos a disposiyao do contribuinte, no respectivo logradouro. 

§ 1 o Para os efeitos deste artigo, consideram-se como serviyos prestados ou postos a disposiyao os seguintes: 

I - \impeza publica; 
II - conservayao de vias publicas; 
III - seguranya. 

§ 2o - A limpeza publica compreende a prestayao, efetivamente prestado ou posto a disposi9ao do contribuinte, de todo o 
remoyao de lixo e limpeza urbana em geral, e sera lanyada e cobrada nos termos de Tabela em anexo, reavaliada anualme 
especial para hospitais, clinicas hospitalares e veterinarias, farmacias e laborat6rios de analises clinicas, observado o disposto n1 
unico. 

§ 3o - A conservayao de vias publicas compreende todo o serviyo, prestado ou posto a disposiyao do contribuinte, de conserva< 
publicas, em especial encascalhamento, varriyao e remoyao de detritos de vias publicas, desentupimento e limpeza de bueirc 
geral das vias publicas. 

§ 4°- A seguranya compreende o serviyo de com bate a incendio e salvamento, no ambito do Municipio. 

Art. 208 - A Taxa de Serviyos Urbanos gravara os proprietarios ou possuidores de im6veis, a qualquer titulo, proporcionalmente 
e aos serviyos que atingirem os logradouros onde os mesmos se localizarem, na forma do que dispuser o regulamento. 

Paragrafo Unico - A profundidade dos lotes de terreno, para efeito da tributayao fixada neste artigo, sera limitada em 40,00 rr 
fixar por Decreta nas respectivas tabelas. 

Art. 209 - As taxas de serviyos urbanos serao lanyadas separadamente e cobradas juntamente com o Impasto Predial e 
mediante atualizayao anual, por Decreta, ate o limite acumulado no exercicio anterior pelo IGPM- indice Geral de Preyos de M 

Paragrafo Unico- As taxas de serviyos urbanos deverao ser lanyadas individualmente, devendo ser cobradas em conjunto cc 
IPTU, e terao sua inscriyao, como divida ativa, tambem individualizada. 

Art. 210 - 0 minima da taxa de serviyos urbanos sera de 5% (cinco) do Valor de Referenda (VR). 

CAPITULOV 
DA TAXA DE VIS TO RIA DE SEGURAN(:A CONTRA INCENDIOS 

Art. 211 - A taxa de vistoria de Seguranya contra incendio tern como fato gerador a prestayao de servi9os de vistoria, exerc 
prefeitura atraves do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana, sediado em Ponta Grossa, em estabelec 
industriais, e de presta9ao de servi9os, e edificios com mais de 3 (tres) pavimentos, na forma do estabelecido em lei propria. 

Art. 212 - Os estabelecimentos comerciais, industriais, de presta9ao de servi9os, sao sujeitos a Taxa de Vistoria de ace 
especifica. 

CAPITULO VI 
DA TAXA DE CONSERVA<;AO DE ESTRADAS RURAIS 

Art. 213 - A taxa de conservayao de estradas rurais tern como fato gerador e prestayao pelo Municipio de serviyos de conse1 
caminhos e sera devida pelos proprietarios ou possuidores a qualquer titulo de im6veis localizados na zona rural do Municipio. 
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o reparo e conservac;ao de pontes, pontilhoes mata-burros e bueiros, bern como locac;ao e limpeza de guias e acostamentos. 

Art. 214- A base de calculo e aliquota da taxa serao determinadas em func;ao da previsao anual do custo dos servic;os de conser 
de estradas e caminhos, a serem realizados com recursos pr6prios do Municipio. 

Paragrafo Unico - A previsao de que trata este artigo nao podera exceder o custo total da conservac;ao das estradas e cami 
exercicio imediatamente anteriores. 

Art. 215 - A taxa gravara os im6veis localizados na zona rural, na proporc;ao de suas respectivas areas. 

§ 1 o- 0 lanc;amento, a cobranc;a eo recolhimento da taxa serao feitos pela forma e nos prazos estabelecidos em lei especifica. 

§ 2°- 0 minimo da taxa, incidente sobre cada im6vel, e de 10% ( dez por cento) do valor de referencia. 

CAPITULO VII 
DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA 

Art. 216 - A taxa de Vigiliincia Sanitaria tern como fato gerador o exercicio do poder de policia ou a utilizac;ao, efetiva ou pt 
publicos especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposic;ao no ambito da Vigiliincia Sanitaria, atribuid 

Art. 217- A Taxa de Vigiliincia Sanitaria compreende: 

I - Licenc;a sanitaria, outorgada anualmente aos estabelecimentos constantes da Tabela A, anexa a esta lei, mediante vistoria 
especifica, a ser realizada no exercicio; 
II- Servic;os de Vigiliincia prestados pelo Municipio, de acordo com a Tabela definida em lei. 

Paragrafo Unico- A fiscalizac;ao, lanc;amento e cobranc;a da Taxa de Vigiliincia Sanitaria serao disciplinados em lei especffica. 

TITULO VII 
DA CONTRIBUIC::AO DE MELHORIA 

Art. 218 - A Contribuic;ao de Melhoria tern como fato gerador a realizac;ao de obras publicas que impliquem em valori 
sendo devida em decorrencia de qualquer obra publica realizada pela Administrac;ao Direta ou lndireta, inclusive quando rest 
como Estado ou com a Uniao, entidades estatais ou federais. 

Art. 219 - A Contribuic;ao de Melhoria tera como limite o custo total da obra. 

§ 1 o 0 Poder Executivo decidira que proporc;ao do valor da obra sera recuperada atraves da cobranc;a da Contribuic;ao de ~ 
criterios definidos em lei especifica. , 

§ 2° A percentagem do custo da obra a ser cobrada como contribuic;ao, sera fixada pelo Secretario Municipal de Financ;as ~ 

legalmente fixados, tendo em vista a natureza da obra e os beneficios decorrentes para os proprietarios dos im6veis, considera 
economicas predominantes e 0 nivel de desenvolvimento da regiao. 

§ 3° - Os encargos financeiros do investimento somente incidirao sobre o valor da Contribuic;ao de Melhoria na hip6tese de p< 
sendo calculados levando-se em conta os custos de mercado vigentes ao tempo de lanc;amento. 

Art. 220 - Sujeito passivo da Contribuic;ao de Melhoria e o proprietario, o titular do dominio uti! ou o possuidor a qualqt 
beneficiado, direta ou indiretamente, com a obra publica. 

Art. 221 - Os bens indivisos terao a Contribuic;ao de Melhoria lanc;ada em nome de qualquer urn dos condominos, a quem cabe1 
dos demais as parcelas que lhe couberem. 

Art. 222 - A Contribuic;ao de Melhoria constitui onus real, acompanhando o im6vel mesmo ap6s a efetivac;ao da transmissao. 

Art. 223 - Para a cobranc;a da Contribuic;ao de Melhoria, a Secretaria Municipal de Financ;as, ou os 6rgaos e entidades event1 
devera publicar edital contendo os seguintes elementos: 

I - memorial descritivo do projeto; 
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V- determina~ao do fator de absor~ao do beneficia da valoriza~ao para toda a zona ou para cada uma das areas diferenciadas, n' 

§ 1 o - 0 disposto neste artigo aplica-se tambem aos casos de Contribui~ao de Melhoria por obra em execu~ao, constante dt: 
conclufdos. 

§ 2°- Os orgaos municipais competentes fomecerao a Secretaria Municipal de Finan~as OS elementos necessarios a publica~a 
refere este artigo. 

Art. 224- Os titulares dos imoveis relacionados na forma do inciso IV, do artigo anterior, terao o prazo de 30 (trinta dias), a con 
edital, para a impugna~ao de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o onus da prova, cujo procedin 
seguira as regras do presente Codigo. 
Paragrafo Unico - A impugna~ao deveni ser dirigida ao Secretario Municipal de Finan~as atraves de peti~ao fundamentada, que 
do processo administrativo fiscal e tera efeito suspensivo na cobran~a da Contribui~ao de Melhoria. 

Art. 225 - Executada a obra na sua totalidade, ou em parte suficiente para beneficiar determinados imoveis, de modo a j1 
.. cobran~a da Contribui~ao de Melhoria, proceder-se-a o lan~amento referente a esses imoveis. 

Art. 226 - A notifica~ao de lan~amento contera: 

I- identifica~ao do contribuinte e valor da Contribui~ao de Melhoria devida; 

II - prazo para pagamento de uma so vez ou parceladamente, e respectivos locais de pagamento; 
III - prazo para reclama~ao contra o lan~amento; 

Art. 227 - Dentro do prazo que for concedido na notifica~ao de lan~amento, nunca inferior a 30 (trinta) dias, o contribuin1 
reclama~ao, por escrito, devidamente instruida com os documentos necessarios a comprova~ao do alegado, contra: 

I - erro na localiza~ao do imovel; 
II -valor da Contribui~ao de Melhoria; 
III- numero de parcelas. 

Art. 228 - Os requerimentos de impugna~ao, de reclama~ao e quaisquer recursos administrativos nao suspendem o inicio ou 
obras, nem terao efeito de obstar a pratica de atos necessarios ao lan~amento e a cobran~a da Contribui~ao de Melhoria. 

Art. 229 - 0 valor de lan~amento da Contribui~ao de Melhoria para cada imovel beneficiado sera calculado com base nas formt 
especffica. 

Art. 230 - A criteria do sujeito passivo, a Contribui~ao de Melhoria podera ser recolhida a vista ou em ate 36 (trinta e seis) 
consecutivas. 

§ 1 o - Em qualquer forma de pagamento, o valor da Contribui~ao de Melhoria sera corrigido monetariamente, de acordo cor 
Pre~os- Mercado- IGPM- FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo, com base no valor do tributo no mes de lan~amento • 

§ 2°- Aplicar-se-a o desconto de 20% (vinte por cento) sabre o valor da Contribui~ao de Melhoria nas seguintes hip6teses: 

I - no pagamento a vista; 
II - no pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do debito na forma da lei. 

§ 3 °- 0 recolhimento da Contribui~ao de Melhoria far-se-a nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lan~amento, • 
Municipal ou nas agencias bancarias autorizadas. 

Art. 231 - Serao isentos da Contribui~ao de Melhoria: 

I - os contribuintes, proprietarios de urn unico im6vel utilizado para residencia propria, com renda mensa! de ate 2,0 (dais) sal 
II - a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e outros municfpios; 

III - os templos de qualquer culto; 
IV - os partidos polfticos; 

V -as institui~oes de educa~ao ou de assistencia social e hospitalar, sociedades culturais, desportivas e recreativas, sem fins IL 
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§ 1 o- A isen9ao prevista no item V deste artigo e condicionada a observiincia dos seguintes requisitos pelas entidades nele referi, 

a) nao distribuirem qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a titulo de lucro ou participa9ao no seu resultado; 
b) aplicarem integralmente, no Pais, os seus recursos na manuten9ao dos objetos institucionais; 
c) manterem escritura9ao de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidao. 

§ 2°- A inobserviincia do disposto no panigrafo anterior acarretani o nao acolhimento da isen9ao prevista neste artigo. 

§ 3° - As disposi<;:5es do caput deste artigo aplicam-se aos lan9amentos ja efetuados, inclusive de Taxa de Pavim 
Complementares. 

§ 4° - Serao cancelados os debitos inscritos como Divida Ativa do Municipio de Ponta Grossa, referentes a contribui9ao de 
Pavimenta9ao, das pessoas juridicas e entidades referidas no caput deste artigo. 

Art. 232 - Para os contribuintes, proprietarios de urn (mico im6vel utilizado para residencia propria, com renda ate 5 (cinco) 
valor da parcela da Contribui9ao de Melhoria nao podera exceder a 10% ( dez por cento) da respectiva remunera<;:ao, ate o rna 
seis) parcelas devidas. 

Art. 233 -A concessao dos beneficios a que se referem os artigos 231 e 232 desta lei, depende de requerimento do interessad< 
(sessenta) dias do lan9amento, devidamente instruido com prova documental de satisfa9ao da condi9ao exigida em cada caso. 

Art. 234-0 pedido apresentado no prazo estabelecido pelo art. 233 suspendera o efeito do lan9amento ate a decisao. 

Art. 235 -Compete a Procuradoria Fiscal analisar e emitir parecer sobre o pedido de isen9ao referente a contribui9ao em ex< 
(trinta) dias. 

Art. 236- Aplicam-se a Contribui9ao de Melhoria, no que couber, as disposi96es deste C6digo referentes ao Impasto Predial e 1 

TITULO VIII 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSA.O INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS 

SE<;Ao I 
DA INCIDENCIA E DO FA TO GERADOR 

Art. 237- 0 impasto sobre a transmissao por ato oneroso inter vivos de hens im6veis, bern como cessao de direitos a sua aquis 
gerador: 

I - a transmissao, inter vivos, por ato oneroso, a qualquer titulo, de propriedade ou do dominio util de hens im6veis, por nature 
como definidos na Lei Civil; 
II- a transmissao, inter vivos, por ato oneroso, a qualquer titulo, de direito reais sobre im6veis, exceto os direitos reais de garant 
Ill- a cessao de direitos relativos as transmissoes referidas nos incisos I e II. 

Art. 238- 0 impasto sobre a transmissao inc ide, alem da compra e venda, sobre as seguintes opera96es: 
I - incorpora9ao de im6vel ou de direitos reais sobre im6veis ao patrimonio de pessoa juridica, em realiza9ao de capital, 
preponderante da adquirente for a compra e venda, loca9ao ou arrendamento mercantil de im6veis; 
II - transmissao de bens ou direitos, decorrentes de fusao, incorpora9ao, cisao ou extin9ao de pessoa juridica, quando a ativida1 
adquirente for a compra e venda desses hens ou direitos, loca9ao ou arrendamento mercantil de im6veis; 
III - nas divisoes, para extin<;:ao de condominia de im6vel, quando for recebida, por qualquer condomino, quota-parte material c 
do que o da sua quota parte ideal; 
IV - cessao de direito do arrematante ou adquirente, depois de assinado o auto ou carta de arremata9ao ou adjudica<;:ao; 
V - cessao de promessa de venda ou transferencia de promessa de cessao, relativa a im6veis, quando se tenha atribuido ao prom 
ao promitente cessionario o direito de indicar terceiros para receber a escritura decorrente da promessa; 
VI- cessao dos direitos de op9ao de venda do im6vel desde que o optante tenha direito a diferen<;:a de pre<;:o e nao simplesmente 
VII - cessao de direitos de a9ao que tenha por objeto bern im6vel; 
VIII - compromisso de compra e venda de im6veis; 
IX- da9ao de im6vel ou direito real sobre im6vel em pagamento de obriga9ao de qualquer origem; 
X- permutas em que, no minima, uma presta9ao se constitua de hens ou direitos sujeitos ao tributo; 
XI - nas partilhas efetuadas em virtude de dissolu<;:ao da sociedade conjugal ou morte quando o conjuge ou herdeiros receber c 
no Municipio, quota-parte cujo valor seja maior do que o da parcela que lhe caberia na totalidade desses im6veis. 
XII- acessao fisica, que decorrer de ato juridico ou quando houver pagamento de indeniza<;:ao; 
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XIII- cessao de direitos hereditarios ou de meayao sobre im6veis, inclusive nos casos de antecipayao de legiht!if~ti..:'i~ Lz~:~!.J 
o cedente, ou ainda no caso de qualquer tipo de cessao de direitos sobre permuta de hens im6veis, sempre que ocorridas ta 
oneroso; 
XlV- qualquer ato judicial ou extrajudicial "inter vivos" acima nao especificado que importe ou se resolva em transmissao, a tit 
im6veis por natureza ou acessao fisica, ou de direitos reais sobre im6veis, exceto os de garantia. 

SE~AO II 
DAS IMUNIDADES E DA NAO INCIDENCIA 

Art. 239-0 imposto nao incide sobre a transmissao de hens im6veis ou direitos a eles relativos quando: 

I- o adquirente for a Uniao, os Estados, o Municipio e respectivas autarquias e funday5es; 
II - o adquirente for partido polftico, templos de qualquer culto, entidades sindicais de trabalhadores e de assistencia social, 
atendidos os requisitos da lei. 

SE~AO III 
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSA VEL 

Art. 240 - 0 imposto e devido pelo adquirente, comprador ou cessiomirio do bern im6vel ou do direito a ele relativo. 

Pan'lgrafo Unico- Nas transmissoes que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido, fica solidariamente responsavel p< 
transmitente, o vendedor, o cedente, os tabeliaes, escrivaes e demais serventuarios de oficio, conforme o caso. 

SE~AO IV 
DA BASE DE CALCULO 

Art. 241 - A base de calculo do imposto e o valor de mercado dos hens a epoca do pagamento do tributo. 

§ 1 o Na arremata9ao ou leilao e na adjudica9ao de hens im6veis, a base de calculo sera o valor estabelecido pela a' 
administrativa, ou o preyo pago, se este for maior. 

§ 2° No caso de cessao de direitos de usufruto, a base de calculo sera o valor do neg6cio juridico ou 40% do valor do im6vel, se 

SE~AOV 
DA ALIQUOT A E DO PAGAMENTO 

Art. 242 - 0 imposto sera calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de calculo as seguintes aliquotas: 

I- nas aquisi96es de casa propria financiada pelo Sistema Financeiro de Habita9ao: 

a) de 351 ate 1000 VR: 1% (urn por cento); 
b) de 1001 VR em diante: 2% (do is por cento ). 

§ 1 o - As ali quotas referidas no inciso I deste artigo serao aplicadas sobre o montante financiado e incidirao por inteiro a toda 
sobre o valor nao financiado incidira sempre a alfquota de 2% (do is por cento ). 
§ 2°- transmiss5es compreendidas no sistema financeiro de habita9ao, em rela9ao a parcela financiada e exclusivamente em rei 
originaria. 

II- demais transmissoes- 2,0% (dois por cento). 

Art. 243 - 0 imposto sera pago ate a data do fato translativo, exceto nos seguintes casos: 

I - na transferencia de im6vel a pessoa juridica ou desta para seus s6cios ou acionistas ou respectivos sucessores, dentro de 30 ( 
da data da assembleia ou da escritura em que tiverem Iugar aqueles atos; 
II- na arrematayao ou na adjudica9ao em pra9a ou leilao, dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que tiver sido assinado 
adjudica9ao, ainda que exista recurso pendente; 
III - na acessao ffsica, ate a data do pagamento da indeniza9ao; 
IV - nas tomas ou reposiy5es e nos demais atos judiciais, dentro de 30 (trinta) dias da data da sentenya que reconhecer o dire 
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recurso pendente. 

,)A SE<;AO VI 
OAS ISENCOES 

Art. 244 - Sao isentos do ITBI: 
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I - nas transmiss5es compreendidas no sistema financeiro de habitac;ao, exclusivamente referente a transmissao originaria, E 

Referencia (VR); 
II - a extinc;ao do usufruto; 
III - as transferencias de im6veis desapropriados para fins de reforma agniria e reforma urbana; 
IV- a transmissao em que o alienante seja o Poder Publico; 
V - a transmissao decorrente da investidura; 
VI- a transmissao decorrente da execuc;ao de pianos de habitac;ao para populac;ao de baixa renda, patrocinado ou executada 
Publica direta e indireta. 

TITULO IX 
DISPOSI<;:OES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 245-0 Valor de Referencia (VR), correspondeni, a partir de 1° de janeiro de 2002, a R$ 19,37 (dezenove reais e trinta e se· 

Panigrafo Unico- 0 Valor de Referencia sera reajustado anua1mente por decreta do Poder Executivo com base nos indices de 
FGV. 

Art. 246 - Sera reajustado, para pagamento parcelado, o debito ja inscrito em divida ativa, ou outros que posteriormente a d: 
regulamentares estabelecidos, venham a ser encontrados pela repartic;ao arrecadadora, no periodo maximo de 48 ( quarent: 
mensais, tendo em vista a capacidade contributiva do sujeito passivo e o montante do debito. 

Art. 247 - Para os efeitos de lanc;amento das obrigac;oes tributarias e aplicac;ao das penalidades de cada exercicio, conside 
Referencia do Municipio vigente quando esta for tomada como unidade de calculo. 

Art. 248 - 0 Poder Executivo aprovara, por decreta, os Regulamentos necessarios a aplicac;ao deste C6digo. 

Paragrafo Unico - Continuam em vigor os atos regulamentadores cujas disposic;oes nao foram revogadas, incorporad 
modificadas, assim como a legislac;ao tributaria nao conflitante com este C6digo. 

Art. 249- As perfcias mencionadas no art. 98 desta Lei, serao procedidas por agentes de fiscalizac;ao ate que seja efetivado con 
cargo de contador e/ou tecnico contabil. 
Paragrafo (.mico- 0 concurso publico de que trata este artigo, sera realizado pelo Poder Executivo no prazo de 01 (urn) ano, 
publicac;ao desta Lei. 

Art. 250- Sao mantidas as aliquotas progressivas decorrentes do disposto no art. 128, § 1°, da Lei Municipal no 2.951, de 31 
com as alterac;oes da Lei n° 6.811, de 05/11/2001, acrescentando-se as mesmas a hip6tese do art. 128, § 1 o deste C6digo. 

Art. 251 - Lei especial dispora sobre progressividade do Impasto Predial e Territorial Urbano - IPTU, nas hip6teses previst< 
10.257, de 10 dejulho de 2.001. 

Art. 252- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. 253- Ficam revogados o art. 8°, da Lei n° 2.725, de 2611211974, e as Leis n°s 2.951, de 31/08/77, e alterac;oes posteriores 
3.854, 04/1211985; 4.240, de 17/0211989; 5.094, 19/09/1994; 5.243, 11107/1995; 5.397, de 02/02/1996; 5.398, de 02/0211996: 
5.972, 13/0511998; 6.308, 0111211999; 6.501, 21/08/2000; 6.661, de 26112/2000,6.675, 18/12/00; 6.709, 27/05/2001; 6.792, 0~ 
1411112.001, e demais disposic;oes em contrario". 

(Esta Lei foi decretada pela C:~.mara Municipal de Ponta Grossa, na Sessao Extraordinaria realizada no dia 21 de Dezembro c 
com o original que consta no Livro de Registro de Leis, deste Legislativo ). 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 26 de Dezembro de 2.001. 
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Ver. GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA 
Presidente 

TABELA I 

Ver. NEREU DAS NEVES MALAQUIAS 
1 o Secretario em exercicio 

PARA LAN<;::AMENTO E COBRAN<;::A DO IMPOSTO SOBRE 
SERVI<;::OS DE QUALQUER NATUREZA 
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ITEM ESPECIFICA<;::AO DAS ATIVIDADES ALIQUOT A SOBRE A RECEITA BRUT A VALOR FIXO EM VR 
1 Medicos, inclusive analises clinicas, eletricidade medica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia 
congeneres 
os serviyos de intemamento hospitalar atraves do SUS. 3%9 

2 Hospitais, clinicas, sanat6rios, laborat6rios de analise, ambulat6rios, pronto-socorros, manic6mios,casas de saude, de repot 
e congeneres 3% 

3 Bancos de sangue, Ieite, pele, olhos, semen e congeneres 3% 

4 Enfermeiros, obstetras, ort6pticos, fonoaudi61ogos proteticos (pr6tese dentaria) 13 

5 Assistencia medica e congeneres previstos nos itens 1,2 e 3 desta tabela, prestados atraves de pianos de medic ina em grupo, 
com empresas para assistencia a empregados - 3% 

6 Pianos de saude, prestados por empresa que nao esteja incluida no 5 desta tabela e que se cumpram atraves de servi9os pre 
contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indica9ao do beneficiario do plano 3% 

7 Vetado 

8 Medicos veterinarios 9 

9 Hospitais veterinarios, clfnicas veterimirias e congeneres 3% 

10 Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congeneres, relativos a animais 3%4 

11 Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilayao e congeneres 3% 3 

12 Banhos, duchas, sauna, massagens, ginasticas e congeneres 3% 4 

13 Varriyao, coleta, remoyao e incinerayao de lixo 5% 3 
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14 Limpeza e drenagem de portos, rios e canais 3% 3 

14 Limpeza e drenagem de portos, rios e canais 

15 Limpeza, manuten9ao e conservayao de im6veis, inclusive vias publicas, parques e jardins 5% 3 

16 Desinfecyao, imunizayao, higienizayao, desratizayao e congeneres 3% 3 

17 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes ffsicos e biol6gicos 5% 4 

18 Incinerayao de residuos quaisquer 5% 4 

19 Limpeza de chamines 3% 3 

20 Saneamento ambiental e congeneres 5% 4 

21 Assistencia Tecnica 3% 8 
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22 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta tabela, organizayao, programayao, plane 
processamento de dados, consultoria tecnica, financeira ou administrativa 5% 4 

23 Planejamento, coordenayao, programayao ou organizayao tecnica, financeira ou administrativa 5% 4 

24 Amilises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informay5es, coleta e processamento de dados de qualquer natureza 5% . 

25 Contabilidade, auditoria, guarda-livros, tecnicos em contabilidade e congeneres 3% 6 

26 Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas 3% 6 

27 Traduyoes e interpretayoes 3% 4 

28 Avaliayao de bens 3% 8 

29 Datilografia,estenografia, expediente, secretaria em geral e congeneres servi9o de microfilmagem. 3% 3 

30 Projetos, calculos e desenhos tecnicos de qualquer natureza 3% 8 

30 

31 Aerofotogrametria (inclusive interpreta9ao ), mapeamento e topografia 3% 8 

32 Execuyao por administrayao, empreitada ou subempreitada, de construyao civil, de obras hidraulicas e outras obras seme 
engenharia consultiva, inclusive serviyos auxiliares ou complementares ( exceto o fornecimento de mercadorias produzida 
serviyos, fora do local de presta9ao de servi9os, que fica sujeito ao ICMS) 3% 4 

33 Demoliyao 3% 4 

34 Reparayao, conservayao e reforma de edificios, estradas, pontes, pontos e congeneres ( exceto o fornecimento de mercado 
prestador dos serviyos fora do local da presta9ao dos serviyos, que fica sujeito ao ICMS) 3% 4 

35 Pesquisa, perfurayao, cimentayao, perfilagem, estimulayao e outros servi9os relacionados com a explorayao de petr6leo e gas 

36 Florestamento e reflorestamento 3% 4 

37 Escoramento e contenyao de encostas e serviyos congeneres 3% 
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38 Paisagismo, jardinagem e decorayao ( exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS) 3% 3 

39 Raspagem, calafetayao, polimento, lustrayao de pisos, paredes e divisorias 3% 3 

40 Ensino, instruyao, treinamento, avaliayao de conhecimento, de qualquer grau ou natureza 2% 3 
b) Ensino pn!-escolar, 1°, 2°,3° e cursos pre'-vestibular 2% 
c) ensino de linguas estrangeiros 2% 
d) escolas de esporte, ginastica,natayao, juo e demais atividades fiscas 3% 
e) Demais+B147 serviyos de ensino, instruyao, treinamento e avaliayao de conhecimentos 3% 

41 Planejamento, organizayilo e administrayao de feiras, exposiyoes, congressos e congeneres 3% 8 

42 Organizayao de festas e recepyoes: "buffet" ( exceto o fornecimento de alimentayao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS 3% ~ 

43 Administrayao de hens e negocios de terceiros e de consorcios 5% 15 
Administrayilo de hens 
Administrayilo de hens e negocios de terceiros e de consorcios 

44 Administrayilo de fundos mutuos ( exceto a realizayilo por instituiyoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central ) 5% 15 

45 Agenciamento, corretagem ou intermediayao de cambia, de seguros e de pianos de previdencia privada 3% 8 

46 Agenciamento, corretagem ou intermediayao de titulos quaisquer ( exceto os serviyos executados por instituiyoes autoriza< 
Banco Central) 3% 8 

47 Agenciamento, corretagem ou intermediayilo de direitos da propriedade industrial, artistica ou literaria 3% 8 

48 Agenciamento, corretagem ou intermediayilo de contratos de franquia (franchise) e de faturayao (factoring); ( executam-se o 
por instituiyoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central), bern como preparo de objetos destinados a serviyos de p· 
etiquetagem, dobra, envelopamento de correspondencia e similares. 3% 8 

49 Agenciamento, organizayao, promoyao e execuyao de programas de turismo, passeios, excursoes, guias de turismo e congene 

50 Agenciamento, corretagem ou intermediayilo de hens moveis e imoveis nao abrangidos nos itens 43, 44, 45 e 46 3% 8 

51 Despachantes 3% 8 

52 Agentes de propriedade industrial3% 8 

53 Agentes de propriedade artistica ou literaria 3% 8 

54 Leilao 3% 8 

55 Regulayao de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeyao e avaliayilo de riscos para cobertura de contratos de s· 
gerencia de riscos seguniveis prestados por quem nao seja o proprio segurado ou companhia de seguro 3% 8 

56 Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumayao e guarda de hens de qualquer especie ( exceto depositos feitos em ins 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central) 5% 2 

57 Guarda e estacionamento de veiculos automotores terrestres 3% 4 

58 Vigilancia ou seguranya de pessoas e hens 5% 3 

59 Transporte, coleta, remessa ou entrega de hens ou valores, dentro do territorio do Municipio 5% 4 
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60 Diversoes publicas: 
a) cinemas, "taxi dancings" e congeneres- Redus;ao para cinemas: vide Lei 4.917, de 22/09/93. 2% 
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos 5% 
c) exposis;oes, com cobrans;a de ingresso 5% 
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d) bailes, "shows", festivais, recitais e congeneres, inclusive espetaculos que sejam tambem transmitidos mediante compra dt 
para televisao ou pelo radio 5% 
e) jogos eletronicos 6% 
f) competis;oes esportivas ou de destreza ffsica ou intelectual, com ou sem a participas;ao do espectador, inclusive a venda de d 

pelo radio ou pela televisao 4% 5 
g) execus;ao de musica, individualmente ou por conjuntos 3% 3 

61 Distribuis;ao e venda de bilhetes de loteria, cartoes, pules e cupons de apostas, sorteios ou premios 5% 4 

62 Fornecimento de musica, mediante transmissao por qualquer processo, para vias publicas ou ambientes fechados ( 1 

radiofOnicos ou de televisao) 5% 3 

63 Gravas;ao e distribuis;ao de filmes e video-tapes 5% 8 

64 Fonografia ou gravas;ao de sons ou ruidos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora 3% 8 

65 Fotografia e cinematografia, inclusive revelas;ao, amplias;ao, c6pia, reprodus;ao e trucagem 3% 4 

66 Produs;ao, para terceiros, mediante ou sem encomenda previa, de espetaculos, entrevistas e congeneres 3% 8 

67 Colocas;ao de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuario final do servis;o 3% 3 

68 Lubrificas;ao, limpeza e revisao de maquinas, veiculos, aparelhos e equipamentos ( exceto o fornecimento de peps e partes 
ICMS) 3%3 

69 Conserto, restauras;ao, manutens;ao e conservas;ao de maquinas, vefculos, motores, elevadores ou de qualquer objeto ( excet, 
pes;as e partes, que fica sujeito ao ICMS) 3% 3 

70 Recondicionamento de motores (o valor das pes;as fornecidas fica sujeito ao ICMS) 3% 3 

71 Recauchutagem ou regeneras;ao de pneus para o usuario final3% 3 

72 Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodiz< 
polimento, plastificas;ao e congeneres, de objetos nao destinados a industrializas;ao e comercializas;ao 3% 3 

73 Lustras;ao de hens m6veis quando o servis;o for prestado para o usuario final do objeto lustrado 3% 3 

74 lnstalas;ao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, prestados ao usuario final do servis;o, exclusivamente c, 
fornecido 5% 3 

75 Montagem industrial, prestada ao usuario final do servis;o, exclusivamente com material por ele fornecido 5% 3 

76 C6pia ou reprodus;ao, por quaisquer processos, de documentos e outros papeis, plantas ou desenhos 5% 3 

77 Composis;ao grafica, fotocomposis;ao, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia 5% 3 

78 Colocas;ao de molduras e afins, encadernas;ao, gravas;ao e douras;ao de livros, revistas e congeneres 5% 4 

79 Locas;ao de hens m6veis, inclusive arrendamento mercantil3% 4 
Locas;ao de hens m6veis 
Locas;ao de vefculos 
Locas;aode cas;amba 
Locas;ao de marcas e patentes (franquia empresarial) 
Arrendamento mercantil (leasing) 

80 Funerais 3% 

81 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuario final, exceto aviamento 3% 3 
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82 Tinturaria e lavanderia 3% 3 

83 Taxidermia 3% 3 
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84 Recrutamento, agenciamento, seles;ao, colocas;ao ou fornecimento de mao-de-obra, mesmo em caniter temponirio, inclusive 
prestador do servis;o ou por trabalhadores avulsos por ele contratados 5% 4 

85 Propaganda e publicidade, inclusive promos;ao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elab< 
textos e demais materiais publicitarios (exceto sua impressao, reprodus;ao ou fabricas;ao) 3% 8 

86 Veiculas;ao e divulgas;ao de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, 
televisao) 3% 8 

87 Servis;os portuarios e aeroportuarios; utilizado de porto ou aeroporto; atracas;ao; capatazia; armazenagem interna, externa e t 

de agua, servis;os acess6rios; movimentas;ao de mercadorias fora do cais 3% 

88 Advogados 3% 9 

89 Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agronomos 3% 9 

90 Dentistas 3% 9 

91 Economistas 3% 9 

92 Psic6logos 3% 9 

93 Assistentes Sociais 3% 9 

94 Relas;oes Publicas 3% 8 

95 Cobrans;as e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de tftulos, sustas;ao de protestos, devc 
pagos, manutens;ao de tftulos vencidos, fornecimentos de posis;ao de cobrans;a ou recebimento e outros servis;os correla 
recebimento ( este abrange tam bern os servis;os prestados por instituis;oes autorizadas a funcionar pelo Banco Central ) 10% 4 

96 lnstituis;oes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talao de cheques; emissao de cheq 
transferencia de fundos; devolus;ao de cheques; susta<;ao de pagamento de cheque; ordens de pagamento e de creditos, 10% 

97 Transporte de natureza estritamente municipal 5% 5 

98 Comunicas;oes telefonicas de urn para outro aparelho dentro do mesmo municipio 5% 

99 Hospedagem em hoteis, pensoes e congeneres ( o valor da alimentas;ao, quando inclufdo no pres;o da diaria, fica sujeit 
servis;os) 3% 

100 Distribuis;ao de bens de terceiros em representa<;ao de qualquer natureza 3% 5 

1 01 Profissionais autonomos : 
a) com gradua<;ao superior, estabelecidos ou nao, por exercicio 20 VR 
b) com gradua<;ao tecnica, estabelecidos ou nao, por exercicio 10 VR 
c) demais nao qualificados, estabelecidos, por exercfcio 5 VR 
d) Sociedades uniprofissionais (por profissional habilitado, s6cio, empregado ou nao, por mes) 2 VR 
0 impasto a que se refere este item sera calculado proporcionalmente aos meses, considerando mes qualquer fra<;ao deste, a p 

cadastro de contribuintes 

101 Explora<;ao de rodovia mediante cobran<;a de pre<;o dos 
manuten<;ao, melhoramentos para adequas;ao da capacidade e 
usuarios e outros definidos em contratos, atos de 
do servi<;o 5% 

usuarios, 
seguran<;a 

concessao 

envolvendo execu<;ao de 
de triinsito, opera<;ao, 

servi<;os 
monitora<;a< 

ou de permissao ou em normas que 
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"TABELA II 
PARA LAN<;AMENTO E COBRAN<;A DAS TAXAS DE LICEN<;A 

A-TAXA DE LICEN<;A PARA LOCALIZA<;AO: Aliquota sobre o VR 
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1. Estabelecimento ou atividades comerciais e de prestayao de serviyos, exceto os de credito, financiamento e investimento e 
abastecimento de veiculos 2% por m2 ate 7.000 m2 acima de 7.000 m2 140 VR 

2. Estabelecimentos industriais, inclusive beneficiamento: 0,5% por m2 ate o limite de 15.000 m2 Acima de 15.000 m2 75 VR 

3. Estabelecimentos produtores 50% 

4. Estabelecimento de credito, financiamento e investimento 10% por m2 

5. Postos de serviyo e abastecimento de veiculos, situados em qualquer local2,5% por m2 

6. Profissionais autonomos 
6.1 de nivel superior 200% 
6.2 de nivel nao superior 1 00% 

Notas: 1. A taxa minima de licenya e de 20% (dez por cento) do valor da VR. 
2. Quando se tratar de atividades exclusivas de produyao localizadas na Zona Rural, sera cobrada a taxa minima. 

3. Taxa de verificayao de funcionamento regular de estabelecimentos de produyao, comercio, industria e prestayao de S( 

por cento) da aliquota aplicada a concessao inicial do alvara de localizayao e funcionamento 

B- TAXA DE LICEN<;A PARA EXERCICIO DO COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE: Aliquota sobre a VR 
DiaMes Ano 
I. Comercio eventual: 
2. Comercio ambulante: 
2.1. Produtos de alimentayao: 
2.1.1. sem condu9ao 10%30% 60% 
2.1.2. com conduyao, sem trayao motora 20% 50% 100% 
2.1.3. com condu9ao, com trayao motora 30% 100% 200% 
2.2. Outros produtos: 
2.2.1. sem veiculo motorizado 30% 50% 100% 
2.2.2. com veiculo motorizado 50% 250% 800% 
Nota: 1. Quando a atividade envolver mais de urn item da presente tabela, a taxa sera devida pela soma do valor corresponden 
mais 50% ( cinqlienta por cento) do valor correspondente ao outro item. 
C- TAXA DE LICEN<;A PARA APROVA<;AO E EXECU<;AO DE OBRAS E INSTALA<;OES PARTICULARES: Percentu 
1. Aprovayao de projetos de edificayoes ou de instalayoes particulares 1 00% 

2. Concessao de licenya para edificar: 
2.1. ate 56 m2 Projeto Popular 0 
2.2. de 57 m2 a 150 m2 3,0% por m2 

2.3. de 151 m2 a 300m2 3,5% por m2 

2.4. de 301 m2 a 450m2 4,0% por m2 

2.5. de 451 m2 a 950m2 4,5% por m2 

2.6. acima de 950 m2 50 VR 

3. Reformas e demoliyoes: 
3.1. ate 56 m2 0 
3.2. de 57 m2 a 150 m2 1,5% por m2 

3.3.de 151 m2 a300m2 1,75%porm2 

3.4. de 301 m2 a 450m2 2,0% por m2 

3.5. de 451 m2 a 950m2 2,25% por m2 

3.6. acima de 950m2 25 VR 

4. Taxas especiais para constru9ao de galpoes, barracoes pre-moldados, casas de madeira, piscinas, garagens e abrigos: 
4.1. ate 56m2 o 
4.2. de 57 m2 a 150 m2 1,5% por m2 

4.3. de 151m2 a 300m2 1,75% por m2 

4.4. de 301 m2 a 450m2 2,0% por m2 

4.5. de 451 m2 a 950m2 2,25% por m2 
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4.6. acima de 950 m2 25 VR 

5. Taxas especiais para pre-moldados corn fecharnento e reforma de areas cornerciais e industriais: 
5.1. ate 56m2 0 
5.2. de 57 m2 a 150m2 2,25% por m2 

5.3. de 151m2 a 300m2 2,625% por m2 

5.4. de 301 m2 a 450m2 3% por rn2 

5.5. de 451 m2 a 950m2 3,375% por rn2 

5.6. acima de 950m2 37,50 VR 

6. Outras obras: 
6.1. por metro quadrado 2,5% por rn2 

6.2. por metro linear 1 VR 

7. Concessao de licenc;a para executar instalac;oes eletricas ou rnecanicas 5 VR 
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8. Taxa de vistoria para concessao de Habite-se 30% do valor respective estabelecido nos itens 2 a 6.2 desta tabela para cada inc 

D- TAXA DE LICEN~A PARA APROVA~AO E EXECU~AO DE URBANIZA~AO EM TERRENOS PARTICULARES 
VR 
1. Aprovac;ao de projeto de urbanizac;ao 1 VR 
2. Concessao de licenc;a para execuc;ao de urbanizac;ao, excetuadas as areas destinadas a espac;os verdes e edificac;oes publicas 1 

E- TAXA DE LICEN~A PARA PUBLICIDADE Aliquota sobre a VR 

1. Anuncios e letreiros permanentes: 
1.1. co locados no parte externa dos edificios 100% 
1.2. colocados ou pintados no interior de veiculos, por unidade e por ano 50% 
1.3. colocados ou pintados na parte exterior de veiculos, por unidade e por ano 100% 
1.4. colocados ou pintados ern interior de estabelecirnento de divers5es publicas, por unidade e por ano 20% 
1.5. projetados ern tela de cinemas, por filme ou por chapa, por mes 50% 
1.6. pintados em faixas colocadas ern via publica, por unidade e por mes 50% 
1. 7. conduzido por pessoas, por unidade e por dia 1 0% 

2. Prospectos e programas de estabelecimentos de divers5es, contendo propaganda por especie distribufda 1 0% 

3. Placas indicativas de profissao, arte ou oficio, dfsticos, emblemas e escudos colocados na parte externa dos edificios, por unid 

4. Exposic;ao ou propaganda de produtos feitos em estabelecimentos de terceiros, ern locais de frequencia publica, por dia 3% 

5. Propaganda: 
5.1. por meio de alto falante, por dia 50% 
5.2. oral ou por meio de instrumentos musicais, por dia 30% 
6. "Out-doors", colocados em logradouros publicos, faixas de dominio de estradas ou im6veis de propriedade particular, po 
200% 

F- TAXA DE LICEN~A PARA OCUPA~AO DE AREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Aliquota sobre a VR 

1. Espac;o ocupado por balc5es, barracas, mesas, tabuleiros e sernelhantes, nas feiras, vias e logradouros publicos, ou como dep< 
estacionamento, privativo de veiculos, inclusive para fins cornerciais, ern locais designados pela Prefeitura, no prazo e a criterio 
1.1. por dia e por metro quadrado 10% 
1.2. por mes e por metro quadrado 50% 
1.3. por ano e por metro quadrado 600% 
2. Espac;o ocupado por circos ou parques de diversoes, por dia 700% 
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TABELA III 
PARA 0 LAN<;:AMENTO E COBRAN<;:A DAS TAXAS 
DE EXPEDIENT£ E SERVI<;:OS DIVERSOS 

A-TAXA DE EXPEDIENT£ Alfquota sobre a VR 
1. Alvanis 50% 
2. Atestados 30% 

3. Baixa de qualquer natureza, em lan<;amento ou registros 70% 

4. Certidoes 30% 
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5. Concessoes- ato de Prefeito concedendo permissi'io para a explora<;i'io, a titulo precario, de servi<;o ou atividade 200% 

6. Termos e registros de qualquer natureza, lavrados em livros municipais, por paginas de livro ou fra<;i'io 20% 

7. Titulos de perpetuidade de sepultura, jazido, carneiro, mausoleu ou ossario 100% 

8. Transferencias, cancelamentos ou altera<;6es diversas: 
8.1. de contrato de qualquer natureza, alem do Termo respectivo 50% 
8.2. de privilegio de qualquer natureza, sobre o valor efetivo ou arbitrado 50% 

9. Editais de Licita<;i'io: 
9.1. Normal 100% 
9.2. Especial de verbas conveniadas 200% 

B- TAXA DE SERVI<;:OS DIVERSOS Alfquota sobre a VR 

1. Numera<;i'io de predios por emplacamento 50% 
Nota: Alem da taxa sera cobrado o pre<;o de custo da placa fornecida. 
2. Apreensi'io ou arrecada<;i'io de bens abandonados na via publica, por unidade 70% 

3. Armazenagem, por dia ou fra<;i'io, do deposito municipal: 
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3.1. de veiculos, por unidade 50% 
3.2. de animal cavalar, muar ou bovino, por cabe<;a 50% 
3.3. de caprino, ovino, suino ou canino, por cabe<;a 50% 
3.4. de mercadoria ou objeto de qualquer especie, por quilo 1% 

4. Servi<;os Tecnicos: 
4.1. Alinhamento por metro linear 50% 
5.1. Por passagem vendida por empresa de transporte coletivo interurbano 5% 

6. Servi<;os em Cemiterios: 
6.1. Cemiterio Sao Jose: 
6.1.1. Concessao perpetua, por metro quadrado ou fra<;ao 2.000% 
6.1.2. Transferencia de concessao perpetua, por metro quadrado ou fra<;ao: 
a) entre parentes, ate o 3° grau, ou por sucessao, na ordem da voca<;ao hereditaria 200% 
b) entre particulares 2.000% 
6.1.3. Aquisi<;ao de placa, por unidade 50% 
6.1.4. Eleva<;ao de gaveta, por unidade, a partir da primeira 100% 
6.1.5. Sepultamento em uma: 
a) adulto 100% 
b) menor 50% 
6.1.6. Exuma<;ao e traslada<;ao 200% 
6.2. Cemiterio S.J. Batista, Sta. Luiza e Sto. Antonio: 
6.2.1. Concessao perpetua, por m2 ou fra<;ao 400% 
6.2.2. Transferencia de concessao perpetua, por m2 ou fra<;ao: 
a) entre parentes, ate o 3 o grau, ou por sucessao, na ordem da voca<;ao hereditaria 1 00% 
b) entre particulares 400% 
6.2.3. Aquisi<;ao de placa, por unidade 50% 
6.2.4. Eleva<;ao de gaveta, por unidade, a partir da primeira 50% 
6.2.5. Sepultamento em uma: 
a) adulto 1 00% 
b) menor 50% 
6.2.6. Exuma<;ao e tras1ada<;ao 200% 
6.3. Cemiterio S. Sebastiao, S. V. de Paula e Distritais: 
6.3 .1. Concessao perpetua, por m2 ou fra<;ao 1 00% 
6.3.2. Transferencia de concessao perpetua, por m2 ou fra<;ao: 
a) entre parentes, ate o 3 o grau, ou por sucessao, na ordem da voca<;ao hereditaria 20% 
b) entre particulares 1 00% 
6.3.3. Aquisi<;ao de p1aca, por unidade 35% 
6.3.4. Eleva<;ao de gaveta, por unidade, a partir da primeira 25% 
6.3.5. Sepultamento: 
I- em uma: 
a) adu1to 100% 
b) menor 50% 
II - em cova rasa: 
a) adulto 30% 
b) menor 15% 
6.3 .6. Exuma<;ao e tras1ada<;ao 100% 

7. Utiliza<;ao de Capela Mortuaria Municipal 
7.1. Capela Mortuaria Municipal Sao Jose 
7.1.1. Cape1a 1 a 5 200% 
7.1.2. Cape1a 6 a 7 100% 
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TABELAIV 
PARA 0 LICEN<;A PARA ABATE DE GADO EAVES 

1 - INSPE<;Ao Aliquota sobre a VR 
1.1. Gado bovino ou vacum, e vitela grande por unidade Isenta 
1.2. Gado suino, caprino ou ovino e vitela pequena, por unidade Isenta 
1.3. Aves, por unidade Isenta 
2. Reinspe~j:ao, por quito Isenta 
2. REGISTRO NO SERVI<;O DE INSPE<;AO MUNICIPAL- SIM 
1. Registro no SIM/POA/POV Isenta 
2. Renovayao anual do registro no SIM/POA/POV Isenta 

Pagina 43 de 48 

. :J.mpfl.mir I Voltar I 

http:/ /www.legislador .com. br/Legislador WEB .ASP?WCI =Lei Texto&ID=9&inEspecieLei = 1 &nrLei =... 2 7 I 1 0/2006 



Lei Ordinaria n° 6857/2001 de 27/12/2001 

EXERCICIO DE 2002 
------------------------------------------------------------------------------ I 
I I I I (15,00 x 40,00 = 600,00 m2) 
I 1 1 299,96 1 11.998,40 1 179.976,00 
I 2 1 239,62 1 9.584,80 1 143.772,00 
I 3 I 209,89 1 8.395,60 1 125.934,00 
I 4 I 119,84 1 4.793,60 1 71.904,00 
I 5 1 90,07 3.602,80 1 54.042,00 
I 6 I 43,33 1.733,20 1 25.998,00 
I 7 1 28,51 1.140,40 1 17.106,00 
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PLANT A DE VALORES- FA TOR K 
I Valor p/m2 em R$ I Fator 'K' I Valor do L• 

I 1------+---------------------+---------------+--------· 
I l------+---------------------+---------------+---------
1 l------+---------------------+---------------+---------
1 1------+---------------------+---------------+---------
l 1------+---------------------+---------------+---------
l l------+---------------------+---------------+---------
1 l------+---------------------+---------------+---------
1 l------+---------------------+---------------+---------

I 8 I 23,99 I 959,60 I 14.394,00 I 1------+---------------------+---------------+-------------------
9 1 14,98 I 599,20 1 8.988,00 
I I 10 1 12,oo I 48o,oo 1 7.2oo,oo 
I I 11 I 9,05 1 362,00 1 5.43o,oo 
I I 12 I 6,oo I 24o,oo I 3.6oo,oo 
I 1 13 1 3,63 1 145,20 1 2.178,00 
I I 14 I 3,02 1 120,80 I 1.812,00 
I I 15 1 2,38 I 95,20 1 1.428,00 
I I 16 I 1,82 I 72,80 I 1.on,oo 
I I 17 I 1,52 I 60,80 I 912,00 
I I 18 I 1,08 1 43,20 I 648,00 
I I 19 I o,92 1 36,80 1 552,00 
I I 2o I 0,69 1 27,60 1 414,00 
I I 21 I 0,58 I 23,20 I 348,oo 
I I 22 I 0,39 1 15,60 I 234,00 
I I 23 I 0,27 I 10,80 I 162,00 I 

--------+---------------+---------------------------------1 I 25 I 
-----------+---------------------------------1 I 26 I o,o8 

EXERciCIO DE 2002 

I l------+---------------------+---------------+---------
1 l------+---------------------+---------------+---------
1 1------+---------------------+---------------+---------
l 1------+---------------------+---------------+---------
l l------+---------------------+---------------+---------
1 l------+---------------------+---------------+---------
1 1------+---------------------+---------------+---------
l l------+---------------------+---------------+---------
1 l------+---------------------+---------------+---------
1 1------+---------------------+---------------+---------
l l------+---------------------+---------------+---------
1 l------+---------------------+---------------+---------
1 l------+---------------------+---------------+---------
1 1------+---------------------+---------------+---------

1 24 I 

0,14 
3,20 

0,16 1 6,40 I 96,oo 1 
5,60 1 84,00 1------+--· 

48,oo 1 ------------------------

CUSTO UNIT ARlO DE REPRODU<;AO (VALOR POR M2) 

------------------------------------------------------------------------------ I 
Luxo I IEstrutura\ I Barraco I I I I I 

I Madeira Simples I 2,841 15,90 I 21,181 35,41 I 63,73 I 

\Categoriallnferior oul Baixo I Con 
l------------------+-----------+-----------+-----------1 

1------------------+-----------+-----------+----------
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l------------------+------------1 49:1P~IJ!ir. J VQitar I --1 
---1 
I 
--I 

I Madeira Dupla I 3,55 I 17,60 I 28,21 I 42,47 I 77,881 
I Mista I 4,221 21,181 38,821 52,921 125,10 1 

I Alven. Simples I 7,081 49,381 77,60 I 193,891 264,491 
I Alven. c/Concretol 8,481 70,50 I 141,021 264,491 370,53 1 

EXERCICIO DE 2002 

1------------------+-----------+-----------+------------t 
1------------------+-----------+-----------+----------

T AXAS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSERVA(:AO DE VIAS PUBLICAS E 
SEGURAN(:A CONTRA INCENDIO 

USO: RESIDENCIAL 

------------------------------------------------------------------------------ I Area do Im6vel I 
I I 1-----------------------------1 Conservayao I Seguranya I Em m2 I [ 
I I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I Ate 30 I 

0,97 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 31 a 50 I 
1,15 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 51 a 80 I 
1 ,3 8 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 81 a 120 I 
1,83 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 121 a 160 I 
2,28 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 161 a 200 I 
2, 7 5 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 201 a 250 I 
3,44 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 251 a 300 I 
4,5 8 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 301 a 400 I 
6,16 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 401 a 600 I 
9,15 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I Acima de 600 I 

13,71 1 ------------------------------------------------------------------------------

EXERCICIO DE 2002 

T AXAS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSERV A<;::AO DE VIAS PUBLICAS E 
SEGURAN(:A CONTRA INCENDIO 

USO: COMERCIAL 

38,861 
50,01 1 
58,32 1 

103,99 1 
122,56 1 

141,11 1 
163,40 1 
193,1 o 1 
237,67 1 
297,07 1 
371,36 1 

------------------------------------------------------------------------------ I Area do Im6vel I 
I I 1-----------------------------1 Conservayao I Seguranya I Em m2 I [ 
I I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I Ate 30 I 

0,97 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 31 a 50 I 
1,3 8 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 51 a 80 I 
1 ,83 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 81 a 120 I 
2,28 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 121 a 160 I 
2, 7 5 1 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 161 a 200 I 
3,44 1 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 201 a 250 I 
4,13 1 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 251 a 3 00 I 
4,81 I 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 3 01 a 3 50 I 
5,48 1 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------1 I De 3 51 a 500 I 
6,42 1 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------1 I De 501 a 800 I 
7,31 1 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------1 I De 801 a 1200 I 
8,49 1 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------1 I De 1201 a 1600 I 
9,60 1 1------------------+--------------+--------------+--------------+--------------l I De 1601 a 2500 I 

59,431 
74,28 1 
96,56 1 

126,28 1 
148,57 1 
170,81 1 
193,10 1 
215,40 1 
237,67 1 
267,36 1 
311,95 1 
356,48 1 
415,91 1 
482,77 1 
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II ,44 I 
16,oo 1 
22,881 

1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l 
1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l 

Pagina 46 de 48 

I De 250I a 500s'11~prlm!r,l 5 ~-rr I 
I Acima de 5000 I 742,7I I 

EXERCICIO DE 2002 

T AXAS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSERV A<;AO DE VIAS PUBLICAS E 
SEGURAN<;A CONTRA INCENDIO 

USO: INDUSTRIAL 

------------------------------------------------------------------------------ I Area do Im6vel I 
I I I 1-----------------------------1 Conservac;ao I Seguranc;a I Em m2 I [ 
I I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l 1 Ate Ioo 1 148,57 
4,60 1 2,28 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De IOI a 200 I I63,4( 
s, 7 4 1 2, 7 s 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 20I a 300 I 185,7( 
6, 86 1 3,44 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 301 a 500 I 2: 
1 10,31 1 s,o2 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l 
I 13,71 1 s ,9 s I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l 
1 18,29 1 6,86 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l 
1 22,8 8 1 8, oo 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l 
I 34,3I 1 9,15 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l 

I De 501 a 1000 I 
I De IOOI a 1500 I 
I De ISOI a 2000 I 
I De 200I a 3000 I 
I De 300I a 4000 I 

I 45,75 I 11,44 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 400I a 6000 I 
I 62,87 1 I6,oo I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I Acima de 6000 
1.142,60 1 1I4,30 1 22,88 1 ------------------------------------------------------------------------------

EXERcicio DE 2002 

TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSERVA<;AO DE VIAS PUBLICAS E 
SEGURAN<;A CONTRA INCENDIO 

USO: PRESTA<;AO DE SERVI<;OS 

------------------------------------------------------------------------------ I Area do Im6vel I 
I I 1-----------------------------1 Conservac;ao I Seguranc;a I Em m2 I [ 
I I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I Ate 30 I 

0,97 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 3I a 60 I 
1,15 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 6I a I20 I 
I ,3 8 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De I2I a 200 I 
1,63 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 201 a 300 I 
2,07 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 3 01 a 400 I 
2,52 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 40 I a 500 I 
2,97 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 501 a 600 I 
3,44 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 601 a 700 I 
3,89 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 70I a 800 I 
4,5 8 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 801 a 900 I 
5,25 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 901 a 1 000 I 
5,9 5 I 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 1 00 1 a I200 I 
6,64 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 120 I a I400 I 
7 ,3I 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 140 I a 1600 I 
8,00 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De I60 I a 2000 I 
8,68 1 1------------------~--------------~--------------~--------------~--------------l I De 200 I a 3000 I 

s2,01 1 
ss,83 1 
74,28 1 
104,02 1 
I33,69 1 
170,81 1 
207,98 1 
245,11 1 
282,24 1 
319,37 1 
356,48 1 
393,64 1 
430,76 1 
467,90 1 
sos,oi 1 
542,15 1 
579,23 1 
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10,07 1 
10,961 
12,571 

1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l 
1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l 

Pagina 4 7 de 48 

I De 3001 a 500~ I~Qt,imir f"yottar I 
I Acima de 5000 I 653,61 I 

EXERCICIO DE 2002 

TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSERVA~AO DE VIAS PUBLICAS E 
SEGURAN~A CONTRA INCENDIO 

USO: OUTRAS A TIVIDADES 

------------------------------------------------------------------------------ I i\rea do Im6vel I 
Em m2 I I I 1-----------------------------1 Conserva9ao I Seguran9a 

I I 1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l 
1, 71 1 1,15 1 1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------1 
2,85 I 1 ,63 I 1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l 
6, 86 1 2,29 I 1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l 

1 1, 44 1 3,44 1 ------------------------------------------------------------------------------

EXERCICIO DE 2002 

TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSERV A~AO DE VIAS PUBLICAS E 
SEGURAN~A CONTRA INCENDIO 

USO: TERRITORIAL 

------------------------------------------------------------------------------ I i\rea 
I I I 1------------------------------1 Conserva'(ao I Seguran9a 
I I 1----------------- -r---------------r----------------r---------------r--------------
1 ,3 8 I 0,97 I 1----------------- -r---------------r----------------r---------------r-------------- I 
2,28 I 1,15 I 1----------------- -r---------------r----------------r---------------r-------------- I 
3,44 I 1,83 1 1----------------- -r---------------r----------------r---------------r-------------- I 
4,5 8 I 2, 7 5 I 1----------------- -r---------------r----------------r---------------r-------------- I 
6,86 I 3,89 I 1----------------- -r---------------r----------------r---------------r-------------- I 
9,15 1 5,74 1 ----------------------------------------------------------------------------------
EXERcicio DE 2002 

TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSERVA~AO DE VIAS PUBLICAS E 

SEGURAN~A CONTRA INCENDIO 

I 

I 
I 

1 Ate 200 1 
I De 201 a 500 I 

I De 501 a 1000 I 

I r 
74,28 

89,1 
111,4 

2 I Acima de 1 000 I 

do Im6vel I 
I Em m2 I [ 

1 Ate 300 1 51 ,9( 
I De 301 a 500 I 74,2 

I De 501 a 1000 I 118,: 
I De 1001 a 2500 I 193,1 
I De 2501 a 5000 I 237,E 
I Acima de 5000 I 334,2 

USO: ESPECIAL PARA HOSPITAlS, CLINICAS HOSPITALARES E VETERINJ\RIAS, FARMJ\CIAS E LA 
ANJ\LISES CLINICAS 

------------------------------------------------------------------------------ I i\rea do 
I I 1-----------------------------1 Conserva'(ao I Seguran9a I 
I I 1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l 

0,88 I 1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l I De 
1 ,24 1 1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l I De 
1,66 I 1-------------------r---------------r---------------r---------------r--------------l I De 

Im6vel I 
1 Em m2 

1 Ate 30 1 
31 a 50 I 
51 a 80 I 
81 a 120 I 

I r 
o,oo I 

o,oo I 
o,oo I 
o,oo I 
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2,07 1 

2,49 1 

3,11 1 

3,73 I 
4,36 1 

5,55 1 

5,82 1 

6,62 1 

7,54 1 

8,69 I 
10,35 1 

14,48 1 

20,71 1 

Aviso 

l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 
l------------------1---------------1---------------1---------------1---------------l 

Dire1h1s Auton:tis :;;~. 2001 Lancer SnluyOes e-m Jnformtltica Ltda. 

LBgisladorcii' WEB - Lkscnvc,lvido por LanceLSQlll\'O_eseJ!Lln&rm_~ticliJAd_a. 
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De 121 a 16C ··lmJ)timir L Voltar f 
De 161 a 200 I 0,00 I 
De 201 a 250 I 0,00 I 
De 251 a 300 I 0,00 I 
De 301 a 350 I 0,00 I 
De 351 a 500 I 0,00 I 

I De 501 a 800 I 0,00 I 
I De 801 a 1200 I 0,00 I 
I De 1201 a 1600 I 0,00 I 
I De 1601 a 2500 I 0,00 I 
I De 2501 a 5000 I 0,00 I 
I Acima de 5000 I 0,00 I 

Publicacao em 30/12/2001 no Diar 
Republica9ao em 03/05/2002 no Diar 
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ANEXO 2- PLANO DIRETOR DO MUNICiPIO DE PONTA GROSSA 



PLANO DIRETOR DE PONT A GROSS A 
MUNICiPIO DE PONT A GROSSA 

Estado do Parana 

PLANO DIRETOR 
Coletanea da Legisla~ao 

SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E 
NEGOCIOS JURiDICOS 

ASSESSORIA LEGISLATIVA 
Fevereiro/2003 

PLANO DIRETOR - lei no 4.839 
LOTEAMENTO -leis n°s 3.360, 6.326, 6786, 7014 
ZONEAMENTO - leis n° 6.329, 6750, 6855, 6978, 6979, 7040, 7120 
USOS DO SOLO -leis n°s 4.949, 5.101, 5.315 e 5.968 
SISTEMA VIARIO - lei n° 4.841 
FUNDOS DE VALE - lei n° 4.842 
PERiMETRO URBANO -Leis n°s 4.857, 5.095, 5.235, 5.345, 5.594, 5.675, 5.779; 5949 e 6.306 
UNIDADES DE CONSERVACAO- lei n° 4.832 

l E 4.839 

SUMULA:Aprova o Plano Diretor do Municipio de Ponta Grossa. 
A CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Parana, decretou e eu PREFEITO 
MUNICIPAL, sanciono a seguinte, 

l E 

Art. 1 o- Fica aprovado o Plano Diretor do Municipio de Ponta Grossa, nos termos desta lei. 
Paragrafo unico - lntegram o Plano Diretor os relat6rios, mapas e figuras constantes de 3 (tres) 
volumes anexos a esta lei, na qualidade de elementos elucidativos de suas disposir;6es e 
orientadores de sua execur;ao. 
Art. 2° - 0 Plano de que trata a presente norteara a elaborar;ao das leis de zoneamento do uso do 
solo, parcelamento, delimitar;ao do perimetro e sistema viario urbano do municipio e outras que 
expressem suas diretrizes e objetivos. 
Art. 3°-0 Plano Diretor visa orientar o desenvolvimento integrado do municipio, coordenando e 
incentivando a Administrar;ao Publica Municipal, Estadual e as entidades privadas na sua racional 
promor;ao. 
Art. 4° - 0 Municipio promovera a compatibilizar;ao de suas atividades e ar;oes, bem como norteara 
as ar;oes de particulares em consonancia com o disposto na presente lei. 
Art. 5° - Constituem objetivos fundamentais do Plano: 

I - instrumentalizar e promover o processo integrado de planejamento, entendido como uma 
atividade continua e constante; 

II - ordenar a estrutura fisico-territorial do municipio; 
Ill - promover o desenvolvimento s6cio-econ6mico; 
VI -dotar o poder publico municipal de meios para a efetiva implantar;ao do Plano e a 

eficientizar;ao de suas atribuir;oes, atraves da formular;ao de medidas de carater institucional. 

Art. 6° -Para a consecur;ao dos objetivos previstos no artigo anterior, tem-se como diretrizes: 
I - da area fisico-territorial: 

1. ador;ao de solur;oes urbanas adequadas ao microlima local; 
2. manutenr;ao dos nfveis de qualidade atmosferica; 
3. melhoria das condir;oes de permeabilidade do solo urbano; 
4. estabilizar;ao de areas de risco; 
5.definir;ao de sistema hierarquizado de areas verdes urbanas com distribuir;ao quali

quantitativa da cobertura vegetal na malha da cidade; 
6.recuperar;ao de areas degradadas, procurando incorpora-las a estrutura urbana, 

valorizando seus aspectos naturais; 
7.promor;ao do controle ambiental, em conjunto com os diversos 6rgaos setoriais publicos e 

organizar;oes nao governamentais locais; 
8estruturar;ao do uso do solo rural, definindo as suas aptidoes e estimulando-se a 

preservar;ao de areas perifericas de produr;ao rural, mediante Plano Diretor Setorial para o meio rural, 
a ser submetido a apreciar;ao da Camara Municipal no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da publicar;ao desta lei; 



9.redefinivao do perimetre urbana envolvendo areas urbanas e de expansao urbana e 
incorporando regioes de relevo mais favoravel, de forma a aglutinar, concomitantemente, os objetivos 
de cunho tributario e urbanistico; 

10.regulamentayao do zoneamento do uso do solo, atraves da setorizavao da area 
urbana, com definivoes quanta aos usos permitidos, permissfveis e preibidos para cada zona, bern 
como os indices urbanisticos aprepriados, visando a consolidayao do modelo de estrutura urbana 
preposta; 

11.redefinivao dos parametres de parcelamento do solo urbana, especificando as 
condivoes para a elaborayao e aprevayao de loteamento ou desmembramentos; 

12.redefiniv6es dos parametres de edificav6es atraves da elaborayao de urn novo C6digo 
de Edificav6es; 

13.tratamento especial as edificav6es e monumentos de valor hist6rico, atraves de 
mecanismos de incentive a sua conservayao e recuperavao; 

14.incorporayao da malha urbana de forma integrada a area hoje seccionada pela 
redovia, ap6s a efetivavao da implanta9ao do contorno redoviario a noroeste (Desvio da BR-376); 

15.criayao de Zonas Verdes Especiais, com parametres especificos de urbaniza9ao nas 
areas de relevo acidentado ou com vegeta9ao significativa, permitindo uma ocupa9ao harmonica com 
a necessidade de preteyao ambiental; 

16.recuperavao de areas com ocupa9ao irregular de favelas, atraves de estudos 
particularizados para cada situayao, levando em considerayao os aspectos naturais quanta a 
qualidade ambiental e risco aos moradores, com a participayao dos mesmos na defini9ao das 
interven96es; 

17.recuperavao ambiental de areas degradadas, atraves de seu agenciamento 
paisagfstico, recupera9ao ou conserva9ao de monumentos hist6ricos e arquitetonicos, incorporando
os a estrutura urbana da cidade; 

18.adequa9ao paisagfstica dos espayos estruturantes da cidade; 
19.defini9ao e estrutura9ao das areas perifericas mais adequadas para acomodar novas 

assentamentos; 
20.estimulo do surgimento ou consolida9ao dos p61os secundarios de Nova Russia, 

Uvaranas e Oficinas nos principais eixos de estrutura9ao da cidade; 
21.estfmulo do surgimento de centros secundarios e cria9ao de areas residenciais 

pr6ximos aos locais de concentra9ao da oferta de empregos; 
22.adequa9ao dos instrumentos urbanfsticos a realizada e possibilidades do crescimento 

urbana, promovendo, quando viavel, a regulariza9ao dos loteamentos clandestinos e/ou irregulares; 
23.defini9ao clara da estrutura urbana desejavel, baseada num eixo estruturante 

denominado Eixo Ponta Grossa, que sera considerado em todas as a96es desenvolvidas pelo poder 
publico e privado, visando sua consolidayao; 

24.implantayao, a curta prazo, da Via do Encontre, em conjunto com a adequa9ao do 
sistema viario as defini96es deste Plano; 

2S.implanta9ao, a curta prazo, dos Terminais de Transportes da Esta9ao e dos p61os de 
Nova Russia, Oficinas e Uvaranas; 

26.melhoria na manuten9ao da atual rede viaria rural; 
27.efetiva implanta9ao das medidas contidas no plano de modernizavao do transporte; 
28.adequa9ao do plano de modernizayao do transporte, em implantavao, as diretrizes 

deste Plano Diretor e sua efetiva implementa9ao; 
29.utilizayao preferenciaf do sistema viario basico para abrigar o itinerario do transporte 

publico de passageiros, notadamente na area central; 
30.execu9ao de liga96es entre bairros e melhoria nas existentes; 
31.corre96es de-engenharia de trafego e geometria nas vias estruturais; 
32.desenvolvimento de projetos de sinaliza9ao viaria; 
33.estruturayao e capacita9ao da Prefeitura Municipal para urn efetivo gerenciamento, 

planejamento e fiscalizayao do sistema de transporte coletivo; 
34.adequayao gradativa da trama viaria, conforme a hierarquia e caracterfsticas 

funcionais e geometricas definidas neste Plano; 
35.reestruturayao da sinaliza9ao viaria, tanto em relavao a sinaliza9ao informativa como 

normativa; . 
36.adequayao da comunicayao visual para os sistemas de transporte coletivo e de 

informa96es aos usuaries; 
37.regulamentayao do transporte de cargas ao Iongo da malha viaria urbana, evitando 

sua passagem pela Zona Central; 
38.viabilizayao da implanta9ao de terminal intermodal de cargas; 
39.elabora9ao de plano de diretrizes de macredrenagem; 
40.desenvolvimento de prejetos integrados de microdrenagem; 
41.garantia de preserva9ao dos mananciais, atraves do controle das atividades 

desenvolvidas na bacia contribuinte, notadamente quanta ao uso de agrequfmicos; 
42.compatibilizavao da amplia9ao do sistema de abastecimento d'agua com a expansao 

urbana prejetada; 

i• 
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43.ampliayao da rede de coleta de esgoto sanitaria, considerando as definiyoes relativas 
a expansao urbana; 

44.tratamento alternative do esgoto sanitaria por sub-bacias; 
45.elaborayao do plano de gerenciamento de residuos solidos urbanos, reorganizando e 

estruturando os serviyos de limpeza; 
46.recuperayao da area de vazadouro (deposito de lixo atual), passando a utilizar aterro 

controlado; 
47.adequayao do sistema administrative do servi9o de limpeza publica, objetivando o 

efetivo gerenciamento do sistema, possibilitando redu9ao de custos; 
48.reformulayao da estrutura energetica de antigas industrias; 
49.implantayao de novas industrias com utilizayao de energeticos pouco poluentes e de 

alta eficacia; 
50.continuayao no programa da modernizayao da rede de iluminat;ao publica, atraves da 

substituiyao dos equipamentos de iluminat;ao (luminarias e lampadas), adequando os criterios de 
seleyao (intensidade e cor) as diretrizes deste Plano Diretor; 

51.implantayao da planta comunitaria telef6nica, com a participayao da iniciativa privada 
nas amplia96es futuras; 

cidade; 

do solo; 

regional; 

52.aumento da quantidade de Telefones de Uso Publico - TUPs, nos bairros e centro da 

53.atendimento da demanda reprimida de terminais telef6nicos; 
54.ampliayao da Area de Tarifa Basica - ATB, compatibilizando-a com as diretrizes de uso 

55.agilizayao no fornecimento de facilidades para a comunicat;ao de dados; 
56.ampliayao na quantidade de agencias de correios nos bairros e no centro; 
57.efetivayao de "franchising" para implantayao de novas agencias de correios; 
58.aumento do numero de caixas coletoras; 
59.ocupayao de espat;os proprios pela imprensa local, como meio de comunicat;ao 

60.melhoria da qualidade de quantidade de informa96es prestadas na imprensa; 
61.aumento do numero de horas de transmissao das radios; 
62.aumento da quantidade de radios FM; 
63.substituiyao na operayao de manuten9ao dos retransmissores da Prefeitura Municipal 

pelas proprias emissoras de TV; 
64.relocat;ao e/ou aumento da potencia dos retransmissores de TV; 
65.viabilizayao de mais uma emissora geradora de sinal de TV; 

II - da area socio-econ6mica: 

empregos; 
1.ampliat;ao da oferta de servi9os e implantat;ao de uma politica econ6mica geradora de 

2.estfmulo a ocupa9ao de areas aptas de baixa densidade; 
3.melhoramento na rede fisica de atendimento de equipamentos e serviyos sociais; 
4.implantayao de um sistema municipal de ensino; 
5.ampliayao na oferta de vagas nas escolas, com melhoramento nos padr6es 

pedagogicos; 
6.implantat;ao do sistema unificado de saude; 
7.desenvolvimento de uma pofitica ambiental especializada e profissionalizada; 
S.format;ao de estoque de terra para fins de habitat;ao popular nas areas especificadas 

no zoneamento de uso do solo; 
9.maior controle na expansao interna, com a participat;EIO da comunidade; 

1 O.estudos relacionados a implantat;ao de industria cera mica que utilize o talco produzido 
no municipio; 

11.descentralizayao dos estabelecimentos comerciais e de servi9os para os polo; 
12.fortalecimento da cidade como polo regional de comercio e servi9os; 
13.criat;ao de programas municipais para absorver mao-de-obras desempregada; 
14.estimulo a programas de obras absorvedoras de mao-de-obra; 

Ill - da area institucional: 
1.cria9ao de autarquia municipal destinada a pesquisa e planejamento urbana; 
2.reordenamento estrutural da moldura organizacional existente, atraves da eliminayao 

de niveis estruturais; 
3.integrayao da base cadastral; 
4.revisao I atualizayao da planta de valores; 
5.mudanya na legislayao do IPTU, de acordo com o preconizado na Lei Organica do 

Municipio; 
6.utilizayao da tributayao para induyao de ocupa9ao e usos de espat;os urbanos; 
7.desenvolvimento de pianos setoriais, condicionado a pofitica de intregra9ao e 

compatibilizat;ao com as diretrizes deste plano; 



Art 7° - Ate a criac;:ao de autarquia municipal destinada a pesquisa e planejamento urbana, sera 
institufdo o Conselho Municipal do Plano Diretor, na qualidade de 6rgao consultive, incumbido da 
supervisao e fiscalizac;:ao das ac;:6es municipais relativas a implantac;ao do Plano Diretor, composto 
dos seguintes membros: 

a) Secretario Municipal de Planejamento, Presidente nato; 
b) todos os membros da Comissao Municipal de Zoneamento, sendo o Diretor do 

Departamento de Planejamento Urbano Vice-Presidente nato 
c) Diretor do Departamento de Urbanismo; 
d) 01 (urn) representante da Universidade Estadual de Ponta Grossa; 
e) 01 (urn) representante da Uniao das Associac;oes de Moradores de Ponta Grossa; 
f) 01 (urn) representante da Associac;ao Comercial e Industrial de Ponta Grossa; 

g) 01 (urn) representante do escrit6rio regional de Ponta Grossa do lnstituto Ambiental do 
Parana; 

Paragrafo unico - 0 Conselho Municipal do Plano Diretor elaborara seu regimento interno, que sera 
aprovado por decreta do Prefeito Municipal. 

Art. 8°-Cabera a Secretaria Municipal de Planejamento o acompanhamento da implantac;:ao e 
execuc;ao dos objetivos e diretrizes propostos nesta lei, ouvido o Conselho Municipal do Plano 
Diretor, e promover a sua adequac;:ao da divulgac;:ao e reavaliac;ao. 

Art. go- esta lei entrara em vigor na data de sua publicac;:ao. 

Art. 10- Fica revogada a Lei n° 1.993, de 27 de dezembro de 1967. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAyAO E NEGOCIOS JURiDICOS, em 18 de 
dezembro de 1. 992. 

AM/SMANJ 

PEDRO WOSGRAU FILHO 
Prefeito Municipal 

CARLOS GOMES DE sA 
Secretario Municipal de Administrac;:ao 

e Neg6cios Jurfdicos 
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ANEXO 3- LEI ORDINARIA N. 6682/2001 



LEI No 6.682 

SUMULA: Institui o Programa de Recupera'rao 
Fiscal de Ponta Grossa- REFIPON. 

A CAMARA MUNICIPAL DE PONT A GROSSA, EST ADO DO PARANA, 
decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 

L E I 

Art. 1 o - Fica instituido o Programa de Recuperas:ao Fiscal de Ponta Grossa - REFIPON, 
destinado a promover a regularizas:ao de creditos do Municipio, decorrentes de 
debitos tributaries ou nao tributaries, vencidos ate 31 de deze1nbro de 2000, 
constituidos ou nao, inscritos ou nao en1 divida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com 
exigi bilidade suspensa ou nao. 

Art. 2° - Os debitos tributaries poderao ser pagos de acordo co1n a seguinte tabela: 

,,,:·x ·,"·'' .. ,)::.: ,: • . ,, Percentual de desconto 
Forma de Pagamento Juros Multa 
A vista 1 OOo/o 1 OOo/o 
Em 12 meses 80% 80o/o 
Em 24 meses 50o/o 50o/o 
Eni. 36 meses 25o/o 25o/o 

§ 1 o - 0 valor das parcelas nao podera ser inferior: 

I- a R$ 10,00 (dez reais) para os debitos de IPTU relativos ao in16vel 
residencial, desde que o sujeito passivo nao seja proprietario de outro i1n6vel 
urbano ou rural; 

II- a R$ 50,00 ( cinqtienta reais) para os de1nais debitos tributaries. 

§ 2° - Os contribuintes com debitos tributaries ja parcelados poderao ade rir ao 
REFIPON, deduzindo-se do numero maxin1o fixado no "caput" deste artigo, o 
numero de parcelas vencidas ate a data de adesao. 

§ 3° - Tratando-se de debito tributario inscrito em divida ativa, objeto de as:ao 
executiva, o pedido de parcelamento devera, ainda, ser instruido co1n o 



comprovante de pagamento das custas judiciais e dos hononirios advocaticios 
e da prova de oferecimento de suficientes bens em garantia ou t1an<;:a, para 
liquidac;ao do debito, suspendendo-se a execu<;:ao, ate a quita<;:ao do 
parcelamento. 

§ 4°- A primeira parcela devera ser paga no ato do parcelamento. 

§ 5° - Para os fins de que trata a presente lei, os tributos inscritos em divida ativa serao 
tratados de forma diferenciada a cada inscric;ao, podendo se aplicar formas 
diferenciadas de pagamento para cada uma das inscric;oes. 

Art. 3o - A adesao ao REFIPON implica: 

I :___ na confissao irrevogavel e irretratavel dos debitos fiscais; 
II - em expressa renuncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, 

bern como, desistencia dos ja interpostos. 

Art. 4°- 0 parcelamento sera revogado: 

I- pela inadimplencia, por 03 (tres) meses consecutivos ou nao, do pagamento 
integral das parcelas; 

II - pela inadimplencia do pagamento de impasto devido relativo a fatos 
geradores ocorridos ap6s a data da formalizac;ao do acordo; 

Paragrafo unico - A revogac;ao do parcelamento implicara na exigencia do saldo de 
debito tributario atraves de inscric;ao em divida ativa e conseqi.iente 
cobranc;a judicial. 

Art. 5° - 0 prazo para adesao ao REFIPON encerra-se em 90 (noventa) dias a contar da 
publicac;ao da presente lei. 

Art. 6°- 0 .REFIPON nao alcan<;a debitos relativos: 

I - ao Impasto sobre Transmissao de Bens Im6veis - ITBI; 
II - as letras D - Taxa de Licenc;a para Aprova<;ao e Execuc;ao de Obras e 

Instala<;5es Particulares, E - Taxa de Licenc;a para Aprova<;:ao e Execuc;ao de 
Urbaniza<;ao em Terrenos Particulares, da Tabela II - Para Lanc;amento e 
Cobranc;a das Taxas de Licenc;a, anexa ao C6digo Tributario Municipat 

III - a Tabela III - Para Lanc;amento e Cobranc;a das Taxas de Expediente e 
Servic;os Diversos, anexa ao C6digo Tributario Municipal. 



Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA<;:AO E NEGOCIOS 
JURIDICOS, em 26 de janeiro de 2001. 

PERICLES DE HOLLEBEN MELLO 
Prefeito Municipal 

CLAUDIMAR BARBOSA DASILVA 
Secretario Municipal de Administra-;ao 

e Negocios Juridicos 
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ANEXO 4- DECRETO N. 056/2002 



DECRETO N°056 
de 14/02/2002 

Sumula: Disciplina o recolhimento, a inscric;ao de 
Dfvida Ativa e estabelece normas para a 
atualizac;ao monetaria, cobranc;a de multas e 
juros de mora e parcelamento de debitos para 
com a Fazenda Municipal. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Parana, no uso 
de suas atribuic;6es legais, 

DECRETA 

CAPITULO I 
DOS DEBITOS EM GERAL 

Se~ao I 
Disposil;ao Geral 

Art. 1 o- Os debitos decorrentes de tributos ou penalidades de qualquer natureza serao 
pagos ate a data do vencimento, fixado pela legislac;ao municipal ou por decisao 
final proferida em processo regular. 

Se~ao II 
Da forma de Pagamento 

A~. 2° - 0 pagamento sera efetuado em moeda corrente ou cheque. 

§ 1 o - 0 debito fiscal pago por cheque somente se considera ext into com o res gate 
deste pelo sacado. 

§ 2° - Para o fim previsto no Paragrafo anterior, e quando o debito for solvido junto a 
repartic;ao municipal, o agente da fazenda vinculara o debito ao cheque, 
anotando, no verso deste, a origem do debito e o numero da guia em que se 
efetuou o recolhimento. 

§ 3° - A inobservancia do disposto no Paragrafo anterior implicara em 
responsabilidade do agente da Fazenda Municipal que etetuou o recebimento. 

§ 4°- Os agentes da Fazenda Municipal somente aceitarao cheques para a solvencia de 
qualquer debito, da emissao do proprio punho do emitente, preenchido e 
assinado a sua vista, no valor do debito e nominal a conta PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PONT A GROSSA. 



Sec;ao III 
Dos Efeitos do Pagamento 

Art. 3o- 0 pagamento dos debitos fiscais sera efetuado no caixa do Tesouro Municipal ou 
em estabelecimento bancario autorizado por ato do Secretario Municipal de 
Finans;as, mediante a apresentas;ao de Documento de Arrecadas;ao de Receitas 
Municipais devidamente preenchida. 

Paragrafo (mico- A remessa de Documento de Arrecadas;ao de Receitas Municipais
DARM ao contribuinte, nao o desobriga de procura-las na reparti<;;ao 
municipal, caso nao as receba no prazo normal, desde que tenham 
sido feitas as publicas;oes dando ciencia ao publico do lan9amento do 
tributo a que se refira. 

Sec;ao IV 
Dos Efeitos do Pagamento 

Art. 4° - 0 pagamento nao importa em quitas;ao do debito fiscal, valendo somente como 
prova do recolhimento da importancia referida na guia e, em conseqih~ncia, nao 
exonera o contribuinte de qualquer diferens;a eventualmente apurada. 

Art. 5° - A imposi9ao de penalidades nao ilide o pagamento integral do debito tributario, 
nem desonera o contribuinte do cumprimento da obriga9ao acess6ria. 

Art. 6°- 0 pagamento de um debito nao importa em presuns;ao do pagamento: 

I -quando parcial, das prestas;oes em que se decomponha; 
II- quando total, de outros debitos referentes ao mesmo ou a outros tributos. 

Sec;ao V 
Da Documento de Arrecadac;ao de Receitas Municipais 

Art. 7° - Efetuar-se-a o recolhimento do tributo ou penalidade mediante a expedis;ao de 
Documento de Arrecada9ao de Receitas Municipais, de acordo com modelos 
aprovados em ato do Secretario Municipal de Finans;as. 

Art. go - No caso da expedis;ao fraudulenta de DARM responderao civil, criminal e 
administrativamente os servidores que as houverem subscrito ou fornecido. 

Sec;ao VI 
Da Responsabilidade pelo Recolhimento de Debitos Fiscais 

Art. 9° - Pela cobran9a a menor de debito fiscal, inclusive penalidades, responde, perante a 
Fazenda Municipal, o servidor ou o estabelecimento bancario culpado, cabendo
lhe direito regressivo contra o contribuinte. 



CAPITULO II 
DA DiVIDA ATIVA 

Se~;ao I 
Disposh;oes Gerais 

Art. 10- 0 debito fiscal nao liquidado ate o vencimento sera apurado e inscrito como 
Dfvida Ativa do Municipio de Ponta Grossa na Diretoria de Of vida Ativa. da 
Secretaria Municipal de Finan<;as. 

§ 1 o- No interesse da Fazenda Municipal, o debito podera ser inscrito como Dfvida 
Ativa a partir do dia imediatamente posterior ao vencimento. 

§ 2° - Independentemente da inscri<;ao de que trata este artigo. proceder-se-a o 
recolhimento do debito, no exercfcio em que se tornou exigivel, mediante a 
aplica<;ao dos acrescimos, na forma do art. 11, calculados na mesma guia em que 
se efetuou o lan<;amento. 

Art. 11 - A Dfvida Ativa, compreendendo a tributaria e a nao tributaria, abrange a 
atualiza<;ao monetaria, juros e multa de mora. 

Se~;ao II 
Do Termo de Inscri~;ao e da Certidao de Divida Ativa 

Art. 12 - 0 termo de lnscri<;ao indicara, obrigatoriamente: 

1- o nome do devedor, dos co-responsaveis e, sempre que conhecidos, o domicilio 
de uns e de outros; 

II- o valor originario da dfvida, bem como, o termo inicial e a forma de calcular os 
juros e demais encargos previstos em lei ou contrato; 

III- a origem, a natureza eo fundamento legal ou contratual da dfvida; 

IV- a indica<;ao de estar a dfvida sujeita a atualiza<;ao monetaria, bem como o 
fundamento legal eo termo inicial da mesma para calculo; 

V- a data e o numero de inscri<;ao no Registro da Dfvida Ativa. 

§ 1 o- A certidao de Dfvida Ativa contera os mesmos elementos do Termo de lnscri<;ao 
e sera autenticada pelo Diretor de Dfvida Ativa. 

§ 2° - 0 Termo de lnscri<;ao e a Certidao de dfvida Ativa poderao ser preparados e 
numerados por processo manual, mecanico ou eletronico. 

§ 3°- A Dfvida Ativa regularmente inscrita goza de presun<;ao de liquidez e certeza. 



Se~;ao III 
Da Cobran~;a da Divida Ativa 

AFt. 13 -A cobranc;;a da Dfvida Ativa do Municipio de Ponta Grossa sera procedida: 

I- por via amigavel- quando processada pela Diretoria de Of vida Ativa, ouvida a 
Procuradoria Fiscal, do Departamento Jurfdico; 

II- por via judicial, quando processada atraves do Poder J udiciario. 

§ I o - Na cobranc;;a da Dfvida Ativa, o Diretor da Dfvida Ativa podera, mediante 
solicitac;;ao da parte, autorizar o seu recebimento em ate 48 (quarenta e oito) 
parcelas mensais consecutivas, desde que cada uma delas tenha o valor de. no 
minimo, 1 (um) Valor de Referencia. 

§ 2° - 0 atraso no recolhimento de qualquer parcela, por prazo superior a 90 (noventa) 
dias, implicara na rescisao do parcelamento, tornando vencidas as parcelas 
subseqtientes, sem prejufzo da aplicac;;ao dos acrescimos previstos no art. II, deste 
Decreto. 

§ 3° -As duas vias de cobranc;;a a que se refere este artigo sao independentes uma da 
outra, podendo a administrac;;ao, quando o interesse da Fazenda assim o exigir, 
providenciar imediatamente a cobranc;;a judicial da dfvida, mesmo que nao tenha 
dado infcio ao procedimento amigavel, ou ainda, proceder simultaneamente aos 
dois tipos de cobranc;;a. 

CAPITULO III 
DA ATUALIZA<;:AO MONET ARIA 

Art. 14 - Os debitos fiscais nao liquidados ate o vencimento, inclusive os inscritos em 
divida ativa, serao atualizados pelo indice Geral de Prec;;os - Mercado, calculado 
pela Fundac;;ao Getulio Vargas (IGPM-FGV). 

§ 1 o - A atualizac;;ao monetaria das multas devidas, exceto no caso do art. 17, deste 
Decreto, tera por termo inicial o mes do vencimento do debito tiscal, conforme 
estabelecido em lei ou regulamento. 

§ 2° - A atualizac;;ao monetaria de que trata este artigo sera efetuada mediante a 
multiplicac;;ao, no mes de pagamento, do valor do debito fiscal pelo percentual de 
variac;;ao do IGP-M/FGV domes do vencimento ate a data do efetivo pagamento. 

Art. 15 - Na cobranc;;a executiva da Divida Ativa do Municipio, concernente a debito de 
natureza nao tributaria, a atualizac;;ao sera calculada a partir da data do vencimento 
e mediante a aplicac;;ao dos mesmos indices fixados para os debitos tributarios. 



CAPITULO IV 
DASMULTAS 

Art. 16- 0 debito fiscal nao pago no vencimento sera acrescido de multa de mora diaria de 
0,33% (trinta e tres centesimos por cento), calculada a partir do dia seguinte ao do 
vencimento, limitada a 1 0% ( dez por cento ). 

Paragrafo Unico -A multa de mora nao sera aplicada quando o valor do debito ja tiver 
servido de base para a aplica~ao de multa decOtTente do lan~amento 
de offcio. 

Art. 17 - As multas proporcionais, inclusive a de mora, previstas na legisla~ao tributaria, 
serao calculadas em fun~ao do debito atualizado monetariamente. 

CAPITULOV 
DOS JUROS DE MORA 

Art. 18- Os debitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal serao acrescidos, 
na via administrativa ou judicial, de juros de mora, devidos a partir do mes 
seguinte ao do vencimento, a razao de 1% ( um por cento) ao mes calendario ou 
fra~ao, e calculados sabre o valor atualizado do debito. 

Paragrafo Unico -No caso das multas proporcionais, os juros de mora inc idem a partir 
domes imediato ao vencimento fixado na intima~ao ou notitica~ao. 

CAPITULO VI 
DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS EM GERAL 

Se~ao I 
Disposi~oes Gerais 

AI't. 19 - Os contribuintes em debito para com a Fazenda Municipal poderao requerer o 
pagamento parcelado da dfvida na forma prevista no § 1°, do art. 13. 

§ 1 o- Na concessao do parcelamento observar-se-ao os seguintes criterios: 

I - atualiza~ao do debito ate a data da concessao do parcelamento, mediante a 
aplica~ao de atualiza~ao monetaria, multa e juros de mora; 

11 - atualiza~ao monetaria com base no fndice mensa! de varia<;ao do IGP
M/FGV; 

Ill- juros compensat6rios de 1% (um por cento) por mes de parcelamento. 

§ 2°- Quando proposto pelo contribuinte, o valor que tor antecipado pelo contribuinte, 
a vista, sera abatido do saldo devedor, atualizado na forma do item I, cujo saldo 
sofrera os acrescimos previstos nos itens II e III, do paragrafo anterior. 



Art. 20 - As dfvidas a serem parceladas poderao abranger qualquer debito confessado pelo 
contribuinte e o restante de parcelamentos anteriormente concedidos, mesmo que 
nao estejam cumpridos. 

Art. 21 - 0 contribuinte deveni firmar compromisso de manter em dia o pagamento das 
parcelas acordadas e dos tributos vincendos exigiveis a pattir do mes do pedido 
de parcelamento e ate 0 mes referente a ultima parcela do mesmo, nos termos do 
Anexo 1 deste Decreta. 

Ati. 22- 0 pagamento dos debitos relativos aos parcelamentos far-se-a na forma do art. 2". 

Att. 23 - 0 pedido de parcelamento valera como confissao irretratavel do debito, 
implicando em renuncia ou desistencia tacita de impugnac;ao ou recurso quanta 
ao valor constante do pedido. 

Se~ao II 
Do Termo de Assun~ao da Divida Ativa 

Art. 24- 0 terceiro interessado na solvencia de debito inscrito como Dfvida Ativa podera 
requerer o parcelamento do mesmo mediante a assinatura de Termo de Assunc;ao 
de Dfvida Ativa, comprovada sua identidade mediante a apresentac;ao, ao agente 
da Fazenda, de documento expedido por 6rgao oficial. 

Paragrafo unico - Nao sera exigida a assunc;ao de dfvida ativa por terceiro. em se 
tratando de: 

I- conjuge do devedor, devidamente comprovada essa situac;ao: 
II - diretor, s6cio-gerente, gerente ou contador de pessoa jurfdica ou 

firma individual; 
III- procurador do devedor munida de instrumento de mandata; 
IV- representante legal do devedor civilmente incapaz; 
V - inventariante, sindico, comissario ou liquidante 

falecido, falido, concordatario ou em 
respectivamente. 

de devedor 
I iqu idac;ao, 

Ati. 25 - 0 Termo de Assunc;ao de Divida Ativa sera confeccionado na forma do modelo 
constante do Anexo 2. 



CAPITULO VII 
DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 26- Aplicam-se as disposi<;oes deste Decreto, no que nao contrariem as normas 
pertinentes, aos pre<;os publicos. 

Art.27- Este decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA<;AO E NEGOCIOS 
JURiDICOS, em 14 de fevereiro de 2002. 

PERICLES DE HOLLEBEN MELLO 
Prefeito Municipal 

CLAUDIMAR BARBOSA DASILVA 
Secretario Municipal de Administra~;ao 

e Neg6cios Juridicos 



DECRETO N° 563/2005 

Acrescenta paragrafo imico ao artigo 23, do 
Decreta n. 56/2002, conjorme e.specifica. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Parana, no uso de suas atribui96es legais, tendo em vista o disposto nos incisos 
VIII e IX do artigo 71 da Lei Orgtmica do Municipio e o contido no protocolado n. 
2640326-2005' 

DECRETA 

Artigo 1°. 0 artigo 23, do Decreta n. 56, de 14 de fevereiro de 2002, passa a 
vigorar com a inclusao de paragrafo unico com a seguinte reda9ao: 

Art. 23- ... 
Paragrafo unico - 0 disposto neste artigo nao se aplica quando a 
contribui9ao de melhoria for considerada indevida em parecer 
jurfdico especffico. 

Artigo 2°. Este decreta entrara em vigor na data de sua publica9ao. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA<;AO E NEGOCIOS 
JURiDICOS, em 11 de novembro de 2005. 

PEDRO WOSGRAU FILHO 
Prefeito Municipal 

JOSUE CORREA FERNANDES 
Secretario Municipal de Administrac;ao 

e Neg6cios Juridicos 
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ANEXO 5- LEI ORDINARIA N. 7.270/2003 



L E I N° 7 2 7 0 

Sumula: lnstitui o Programa Geral de Revisao e 
Facilitac;ao de Pagamento de Debitos 
Tributaries perante o Municipio de Ponta 
Grossa. 

A CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Parana, decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 

L E 

Art.1° - Fica institufdo o Programa Geral de Revisao e Facilitac;ao de 
Pagamento de Debitos Tributaries perante o Municipio de Ponta Grossa, 
destinado a promover a regularizac;ao de creditos do Municipio, 
decorrentes de debitos tributaries au nao tributaries, vencidos ate 30 de 
maio de 2003, constitufdos au nao, inscritos au nao em divida ativa, 
ajuizados au ajuizar, com exigibilidade suspensa au nao 

Paragrafo (mico -A adesao ao Programa referido neste artigo dar-se-a par 
opc;ao do contribuinte au da pessoa juridica, que fara jus 
a regime especial de consolidac;ao e parcelamento dos 
debitos a que se refere esta lei. 

Art. 2° - Fica o Poder Executive autorizado, atraves da Secretaria Municipal de 
Financ;as, a: 

I- efetuar a revisao administrativa, de oficio au mediante requerimento do 
interessado, de pedidos de isenc;oes, reduc;oes e reclamac;oes contra 
lanc;amentos, bern como defesas de auto de infrac;ao, inscritos au nao 
em divida ativa, ajuizadas au nao, alem de outras hip6teses: 

a) as lanc;amentos de IPTU com aliquotas progressivas com 
fundamento no art. 182, § 4°, II, da Constituic;ao Federal, pela 
ausencia de Lei Especial dispondo sabre a materia, tal como 
previsto no art. 251 do C6digo Tributario Municipal; 

b) as lanc;amentos de Contribuic;ao de Melhoria em que nao foram 
observados as requisites previstos em lei para constituic;ao do 
credito tributario, inclusive apreciando as pedidos de isenc;ao e 
reduc;ao desse tribute; 

Lei ll0 7270/2003 fls 1 



c) os lan<;amentos efetuados referentes ao ISS do contribuinte que 
teve seu registro de microempresa cancelado de oficio pela falta de 
apresenta<;ao da Declara<;ao Fiscal Anual, em quaisquer dos 
exercicios de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, desde que a receita 
bruta anual nao tenha ultrapassado, em cada exercicio, o limite de 
3.000 (tres mil) VR's, demonstrada mediante apresenta<;ao da 
Declara<;ao Fiscal Anual dos respectivos exercicios; 

d) os lan<;amentos de ISS de contribuinte considerado sociedade 
uniprofissional, quando demonstrado o pagamento, como 
autonomo, de cada profissional habilitado, s6cio, empregado ou 
nao, que preste servi<;os em nome da sociedade. 

e) os lan<;amentos de IPTU e Taxas de Servi<;os Urbanos, quando 
indeferido o pedido do contribuinte por intempestividade; 

f) taxa de renova<;ao de alvara, taxa de vistoria contra incendio, taxa de 
vigilancia sanitaria e imposto sobre servi<;os, quando comprovado o 
nao exercicio da atividade economica geradora desses tributes. 

II - rever, de oficio, o lan<;amento dos tributes municipais, nas seguintes 
hip6teses: 

a) quando o contribuinte tenha obtido o beneficia de isen<;ao tributaria 
pelo menos em um exercicio financeiro no periodo de 1999 ate 
2003, nas hip6teses previstas na Lei 5.988, de 10 de julho de 1998; 
art. 126 da Lei 2.951, de 31 de agosto de 1977; 6.885, de 27 de 
maio de 2.002; art. 125 da Lei 6.857, de 26 de dezembro de 2001, 
alem de outras hip6teses de isen<;oes; 

b) quando se tratar de imunidades. 

Ill - cancelar, de oficio, os debitos inscritos em divida ativa referentes a: 

a) Taxa de llumina<;ao Publica; 

b) Ro<;ada; 

c) Eventuais; 

d) IPTU, Taxa de Conserva<;ao, Taxa de Seguran<;a e Taxa de 
Limpeza Publica que, no montante, nao ultrapassem o valor 
originario de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por contribuinte ou 
responsavel tributario; 

Lei n° 7270/2003 fls 2 



e) os debitos de qualquer natureza inscritos em divida ativa de valor 
originario inferior a R$ 300,00 (trezentos reais), par contribuinte 
ou responsavel tributario; 

f) os debitos de qualquer natureza inscritos em divida ativa que se 
encontram prescritos. 

Art. 3°- Ficam isentos da cobranc;a da Contribuic;ao de lluminac;ao Publica- CIP, 
desde a vigencia da Lei 7.094, de 27 de dezembro de 2002, os 
proprietaries, titulares de dominic util ou ocupantes de im6veis 
localizados na area urbana quando inexistente rede de distribuic;ao de 
energia eletrica capaz de atender os im6veis nao edificados, ou quando 
a destinac;ao dos im6veis se enquadre na hip6tese da Lei n° 6.423, de 
25 de maio de 2.000 (cinturao verde e cinturao de produc;ao animal) ou 
da Lei n° 5.952, de 15 de abril de 1.998 (areas verdes especiais e 
unidades de conservac;ao). 

Paragrafo (mico - A revisao do lanc;amento sera feita de oficio ou 
mediante requerimento dos interessados. 

Art. 4°- 0 contribuinte que deixou de efetuar, no exercicio de 2003, o pagamento 
de IPTU, Taxa de Seguranc;a, Taxa de Limpeza Publica e Taxa de 
Conservac;ao, em virtude de reclamac;ao contra o lanc;amento da 
Contribuic;ao de lluminac;ao Publica, podera efetuar o pagamento a vista, 
no prazo de 10 (dez) dias, com o desconto previsto em lei, 
independentemente deter sido acolhida a reclamac;ao. 

Art. 5° - Os debitos inscritos como Divida Ativa poderao ser pagos em ate 48 
(quarenta e oito) meses, com os descontos previstos na seguinte tabela: 

PERCENTUAL DE DESCONTO 
FORMA DE PAGAMENTO JUROS MULTA ATUALIZACAO 
A VISTA ate 30 (trinta) dias da 100% 100% 100% 
vigencia desta lei 
Em ate 60 (sessenta) dias da 95% 95% 95% 
vigencia desta lei 
Em ate 90 (noventa) dias da 90% 90% 90% 
vigencia desta lei 
Em ate 16 (dezesseis) meses 85% 70% 60% 
De 17 (dezessete) ate 24 (vinte 70% 50% 50% 
e quatro meses) 
De 25 (vinte e cinco) ate 48 50% 30% 30% 
(quarenta e oito) meses 
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§ 1°- Aplicado o desconto previsto na tabela, sobre o saldo devedor 
parcel ado incidirao juros simples de 1% (um por cento) ao mes, 
calculado pelo prazo medic, mediante presta9oes fixas. 

§ 2° - 0 valor das parcelas nao podera ser inferior a R$ 15,00 (quinze 
reais). 

§ 3°- A primeira parcel a devera ser paga em ate 10 (dez) dias da data 
do parcelamento ou no primeiro dia util subseqOente, e as demais 
parcelas no dia indicado pelo devedor. 

§ 4°- lncide sobre as parcelas pagas em atraso atualiza9ao nos termos 
do art. 26, § 3°, da Lei 6.857/01, com a altera9ao da Lei 7.085/03. 

§ 5° - Os contribuintes com debitos tributaries ja parcelados poderao 
aderir ao atual programa, pelo saldo devedor, deduzindo-se das 
parcelas vencidas e quitadas, as condi9oes estabelecidas 
conforme a tabela prevista no caput deste artigo, considerando o 
valor originario do debito, deduzindo-se, tambem, os juros, multa e 
atualiza9ao monetaria 

§so- No caso do paragrafo anterior, em se constatando as situac;oes 
elencadas no art. 2°, fica autorizada a Secretaria Municipal de 
Financ;as a efetuar a revisao na propria divida originaria. 

§ 7°- VET ADO 

§ 8° - Para os fins de que trata a presente lei, os tributes inscritos em 
divida ativa serao tratados de forma diferenciada a cada inscric;ao, 
podendo se aplicar formas diferenciadas de pagamento para cada 
uma das inscri96es. 

Art. S0 
- Os contribuintes do Impasto Sobre Servic;os com debitos tributaries ja 
parcelados, poderao aderir ao novo programa de recuperac;ao fiscal, 
deduzindo-se os valores ja pages em parcelamento anterior. 

Art. 7° - 0 contribuinte do ISS que espontaneamente denunciar falta de 
recolhimento do tribute ou qualquer pratica de infrac;ao prevista na 
legislac;ao municipal, podera beneficiar-se de quaisquer das formas de 
pagamento e com os descontos previstos na tabela do art. 5°, aplicando
se, no caso, o disposto no art. 86-A do C6digo Tributario Municipal. 

Lei no 7270/2003 fls 4 



Art. 8° - A adesao ao plano implica: 

I - na confissao irrevogavel e irretratavel dos debitos; 
II - em expressa renuncia a qualquer defesa ou recurso administrative ou 

judicial, bem como desistencia dos ja propostos; 
Ill- em ac;ao executiva, a sua desistencia, suspensao ou retirada, 

observado o disposto no§ 7°, do art. 5°, desta lei. 

Art. go - 0 parcelamento sera revogado: 

pela inadimplencia, por tres meses consecutivos, do 

pagamento integral das parcelas; 

II - pela inadimplencia do pagamento de imposto devido relative a fates 
geradores ocorridos ap6s a data da adesao ao programa. 

Paragrafo (mico -A revogac;ao do parcelamento implicara na exigencia do 
saldo de debito tributario atraves de inscric;ao em 
dfvida ativa e conseqOente cobranc;a judicial. 

Art. 10 - 0 programa nao alcanc;a debitos relatives: 

ao lmposto sobre Transmissao de Bens lm6veis -ITBI; 

II - a Taxa de Licenc;a para Aprovac;ao e Execuc;ao de Obras e 
lnstalac;6es Particulares, Taxa de Licenc;a para Aprovac;ao e 
Execuc;ao e Urbanizac;ao em Terrenos Particulares, Taxas de 
Licenc;a, Taxas de Expediente e Servic;os Diversos, Taxa de Vistoria 
de Seguranc;a contra lncendio, previstas no C6digo Tributario 
Municipal, salvo quanto aos debitos inscritos em dfvida ativa. 

Art. 11 - 0 prazo para adesao ao Programa encerra-se em 90 (noventa) dias a 
contar da vigencia da presente lei, ficando o Poder Executive, 
autorizado a prorroga-lo, por Decreto. 

§ 1°- Fica suspenso o prazo enquanto pendentes de decisao os pedidos 
de isenc;6es, reduc;6es e reclamac;6es contra lanc;amentos, bem 
como de defesas de auto de infrac;ao, inscritos ou nao em dfvida 
ativa. 

§ 2°- Proferida a decisao final o contribuinte tera o prazo de 10 ( dez) dias 
para aderir ao Programa. 
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§ 3°- Aplica-se aos processos em curso o disposto nos pan3grafos 1° e 2° 
deste artigo. 

Art. 12 - Das decisoes proferidas em processos de revisao de lanc;amentos e de 
defesas de auto de infrac;ao, com fundamento nesta Lei, nao cabera 
qualquer recurso administrative. 

Art. 13 - 0 prazo de validade das certidoes negativas da dfvida ativa expedidas 
pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa sera de 60 (sessenta) dias. 

Art. 14 - A adesao ao Programa previsto nesta Lei tambem podera ser feita 
pelos responsaveis pelo credito tributario, sucessores e terceiros 
interessados ou nao na extinc;ao do credito tributario. 

Art. 15 - Esta lei entrara em vigor trinta dias ap6s a data de sua publicac;ao. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E 
NEGOCIOS JURiDICOS, em 24 de julho de 2003. 

PERICLES DE HOLLEBEN MELLO 
Prefeito Municipal 

CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA 
Secretario Municipal de Administracao 

e Neg6cios Juridicos 
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Lei Ordinaria n° 8063/2005 de 09/03/2005 

Ementa 
Institui o Programa de Refinanciamento de Debitos Tributaries do Municipio de Ponta Grossa- REFIS-PG. 

Texto 

L E I No 8.063 

lnstitui o Programa de Refinanciamento de Debitos Tributaries do Municipio de Ponta Grossa- REFIS-PG. 

A CAMARA MUNICIPAL DE PONT A GROSSA, Estado do Parana, decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 

L E I 

Art. I o- Fica instituido o Programa de Refinanciamento de Debitos Tributaries do Municipio de Ponta Grossa REFIS-PG. 

§ 1 o - 0 Program a a que se refere este artigo abrange os creditos tributaries e nao tributaries vencidos, constituidos ou nao, 
inscritos ou nao em divida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou nao. 

§ 2° - A adesao ao programa referido neste artigo dar-se-a por op<;ao do contribuinte ou seus sucessores, bern como pelo 
responsavel ou terceiros interessados, as tabelas 'A' e 'B' do artigo 2°, fazendo jus a regime especial de consolida<;ao e 
parcelamento dos debitos a que se refere esta Lei. 

Art. 2°- Os debitos tributaries poderao ser pagos de acordo com as seguintes tabelas: 

TABELA A 
PERCENTUAL DE DESCONTO 
Forma de Pagamento Juros Multa Atualiza<;ao 
A Vista 100% 100% 100% 

TABELA B 
PERCENTUAL DE DESCONTO 
Forma de Pagamento Juros Multa Atualiza<;ao 
25% de entrada 1 00% I 00% 1 00% 
Saldo em 6 parcelas 80% 80% 80% 

25% de entrada 100% 100% 100% 
Saldo em 1 8 parcelas 60% 60% 60% 

/SEGUE/ ... 

Cont. fl/02 - Lei no 8.063 

§ 1 o- 0 valor das parcelas nao sera inferior a R$ 25,46 (vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos). 

§ 2°- Sabre os valores dos debitos parcelados incidirao juros simples de 1% (urn por cento) ao mes, calculados pelo prazo 
media, mediante presta<;6es fixas. 

§ 3° - Tratando-se de debito tributario inscrito em divida ativa, objeto de a<;ao executiva, o pedido de parcelamento deveni, 
ainda, ser instruido com o comprovante de pagamento das custas judiciais e dos honorarios advocaticios e da prova de 
oferecimento de suficientes bens em garantia ou fian<;a, para liquida<;ao de debito, suspendendo-se a execu<yao, ate a quita<;ao do 
parcelamento. 

§ 4°- Para os fins de que trata a presente lei, aos tributos inscritos em divida ativa poderao ser apli,cadas formas diferenciadas 
de pagamento para cada uma das inscri<;oes. 

§ 5°- Os contribuintes com debitos tributaries ja parcelados poderao aderir ao atual programa, deduzidas as parcelas vencidas 

http:/ /www.legislador .com. br/Legislador WEB .ASP?WCI = LeiTexto&ID=9&inEspecieLei= 1 &nrLei=... 2711 0/2006 



Lei Ordinaria n° 8063/2005 de 09/03/2005 t'agma L ue L 

e quitadas para atingimento do saldo origilllirio do debito. ~~~lmf!~m1~~J~tv,Q1t~i;J 

Art. 3°- A adesao ao programa implica: 

1 - na confissao irretratavel e irrevogavel dos debitos fiscais; 
II - em expressa renuncia a qualquer defesa ou recurso administrative ou judicial, bern como, desisH~ncia dos ja 

interpostos; 
III - suspensao da ac;:ao executiva ate o pagamento do parcelamento. 

Art. 4°- 0 parcelamento sera revogado: 

I - pela inadimplencia de qualquer parcela; 
II - pela inadimplencia do pagamento de impasto devido relative a fatos geradores ocorridos ap6s a data da formalizac;:ao 

do acordo. 

Paragrafo unico - A revogac;:ao do parcelamento implicara na exigencia do saldo do debito tributario atraves da inscric;:ao em 
dfvida ativa e conseqilente cobranc;:ajudicial. 

/SEGUE/ ... 

Cont. fl/03 - Lei no 8.063 

Art. so- 0 prazo para adesao ao programa encerra-se em 30 de abril de 2005, ficando o Poder Executive autorizado a prorroga
lo por decreto. 

§ 1 o - 0 pagamento da cota unica constante da Tabela A, do artigo 2°, devera ser efetuada ate o dia 30 de abril de 2005. 

§ 2°- Para o refinanciamento constante da Tabela B, do artigo 2°, o contribuinte efetuara o pagamento da primeira parcela no 
ato da adesao, com vencimento das demais sucessivamente. 

Art. 6°- Ao contribuinte que aderir ao Programa estabelecido nesta Lei, nao se aplica o disposto no § 3°, do art. 47, da Lei n. 
6.857/2001. 

Art. 7°- 0 servidor publico que aderir ao Programa estabelecido nesta Lei, podera optar pelo desconto em folha de pagamento. 

Art. 8°- Fica revogada a Lei n. 7.976, de 08 de dezembro de 2004. 

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;:ao. 

(Esta lei foi decretada pela Camara Municipal, na Sessao Ordinaria realizada no dia 07 de marc;:o de 2.005, conferindo com o 
original que consta no Livro de Registro de Leis, deste Legislative). 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de marc;:o de 2.005. 

Ver. ELIEL POLINI Vra. ALINA DE ALMEIDA CESAR 
Presidente em exercicio 1" secretaria 

Proj. 09/05 

Publica9ao em 11/03/2005 no Diario Oficial nro. 1 pagina 1 
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