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LEI Nº 2152/93 
10.12.93 

 
Dispõe sobre o Código Tributário do 
Município de Francisco Beltrão, Estado do 
Paraná. 

 
 
 
  JOÃO BATISTA DE ARRUDA, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná. 
 
  Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 
 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 
  Art. 1º - Este Código regula os direitos e obrigações de ordem 
pública, concernentes a Fazenda Municipal e as pessoas obrigadas ao 
pagamento de tributos municipais ou penalidades pecuniárias. 
 
  Art. 2º - Os tributos do Município são os seguintes: 
 
  I. IMPOSTOS 
   a. Sobre a propriedade imobiliária urbana; 
   b. Sobre serviços; 
   c. Sobre transmissão de bens imóveis; 
   d. Sobre venda de combustíveis líquidos e gasosos a 
varejo.  
 
  II. TAXAS 
   a. de licença; 
   b. de serviços urbanos; 
    
  III. PREÇO PÚBLICO 
    
  IV. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
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TÍTULO II 
 

IMPOSTOS 
 

CAPÍTULO I 
 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA URBANA 
 

Seção I 
 

Incidência 
 
  Art. 3º - O imposto é devido pela propriedade, domínio útil ou 
posse de bem imóvel, construído ou não, localizado nas áreas urbanas. 
 
  Art. 4º - Para os efeitos deste imposto, são urbanas: 
 
  I. A área em que existir, pelo menos, dois dos seguintes 
melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
 
a. meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
b. abastecimento de água; 
c. sistema de esgotos sanitários; 
d. rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; 
e. escola primária ou posto de saúde a uma distância de 03 (três) quilômetros 
do imóvel considerado. 
 
  II. A área urbanizável ou de expansão urbana, constante de 
loteamento destinado a habitação, a indústria, comércio ou de laser. 
 
  III. A área que, localizada fora da zona urbana, seja 
comprovadamente utilizada como sitio de recreio e no qual a eventual 
produção não se destine ao comércio.  
 
(*)Não se aplica o inciso III supra tendo em vista a decretação da insconstitucionalidade 

da Lei Federal nº 5868, de 12.12.72, cfe. Resolução nº 313 do Senado Federal. 
 
  Art. 5º - Zona urbana é a definida e delimitada em lei municipal. 
 
  Art. 6º - A incidência e a cobrança do imposto independem da 
legitimidade do título de aquisição ou da posse do bem imóvel, do resultado de 
sua exploração, ou do cumprimento de quaisquer exigências legais, 
regulamentares ou administrativas a ele relativas. 
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  Art. 7º - Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular de 
domínio ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel. 
 
 

Seção II 
 

Cálculo 
 
 

  Art. 8º - O imposto será calculado sobre o valor venal do bem 
imóvel, a razão de: 
   
  I. 0,5% (meio por cento) para o construído; 
  I. 0,55% (zero vírgula cinqüenta e cinco por cento) para o 
construído; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 
2003) 
  II. 2,0% (dois por cento) para o não construído. 

II. 2,2% (dois vírgula dois por cento) para o não construído. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2872, de 19 de dezembro de 2001). 

II – 2,4% (dois vírgula quatro por cento) para o não construído. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 

II – 2,7% (dois vírgula sete por cento) para o não construído. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3432, de 13 de dezembro de 2007) 
 
  Art. 9º - Para os efeitos deste imposto não se considera 
construído o terreno que contenha: 
 
  I. Construção provisória que possa ser removida sem destruição 
ou alteração; 
 
  II. Construção em andamento ou paralisada; 
 
  III. Construção em ruínas, em demolição, condenada ou 
interditada; 
  IV. Construção que a autoridade competente considere 
inadequada, quanto a área ocupada, para a destinação ou utilização 
pretendidas. 
 
  Art. 10 - O valor venal dos bens imóveis será apurado: 
 

I. Tratando-se de prédio, pela multiplicação do valor de metro 
quadrado de cada tipo de edificação, aplicados os fatores corretivos dos 
componentes da construção, pela metragem da construção, somado ao valor 
do terreno, observada a tabela de valores de construção, conforme dispuser o 
regulamento; 
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  I. Tratando-se de área construída, pela multiplicação de metro 
quadrado das edificações nela constantes, aplicando-se os fatores corretivos 
dos componentes da construção pela metragem da mesma, somando-se a esta 
o valor do terreno até 20 (vinte) vezes a área das edificações nele constantes 
destinadas a habitação, observada a tabela dos valores de construção, 
conforme dispuser o regulamento;  (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2655, 
de 18 de dezembro de 1997) 
 
  II.  Tratando-se de terreno, levando-se em consideração as suas 
medidas, aplicados os fatores corretivos, observada a tabela de valores de 
terreno, conforme dispuser o regulamento. 
 

Parágrafo único - Os valores de construção e de terreno previstos 
neste artigo e dispostos em regulamento, serão fixados pelo Executivo 
mediante decisão de uma comissão de 7 (sete) membros entre os 
contribuintes, de notória idoneidade e capacidade, designada por Portaria do 
Prefeito Municipal. 
 
  § 1º - Os valores de construção e de terreno previstos neste artigo 
e dispostos em regulamento, serão fixados pelo Executivo mediante decisão de 
uma comissão de 7 (sete) membros entre os contribuintes, de notória 
idoneidade e capacidade, designada por Portaria do Prefeito Municipal. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  § 2º - As áreas não consideradas, nos termos do caput deste 
artigo, como edificadas, para os efeitos de aplicação da alíquota, incidirão nas 
alíquotas destinadas a imóvel não edificado, salvo se as áreas se destinarem a 
conservação ambiental, como tal definidas em lei. (Incluído pela Lei Municipal 
n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  Art. 11 - Será atualizado, anualmente, antes da ocorrência do fato 
gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os seguintes 
elementos considerados em conjunto ou isoladamente, a critério da 
Administração: 
 
  I. Declaração do contribuinte, se houver: 
   
  II. Índices médios de valorização correspondente a localização do 
imóvel; 
 
  III. Índices oficiais de correção monetária; 

III. Índices oficiais de correção monetária medidos pela Fundação 
Getúlio Vargas – IGP-M.(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2872, de 19 de 
dezembro de 2001) 
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  IV. Equipamentos urbanos ou melhorias decorrentes de obras 
públicas recebidas pela área onde se localiza o imóvel. 
 
  Art. 12 - Na determinação do valor venal do bem imóvel não serão 
considerados: 
 
  I. O valor dos bens móveis nele mantidos, em caráter permanente 
ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou 
comodidade; 
 
  II. As vinculações restritas do direito de propriedade; 
   
  III. O valor das construções nas hipóteses dos incisos I a IV do 
art. 9º. 
 

Seção III 
 

Isenções 
 

  Art. 13 - Fica isento do imposto o bem imóvel: 
 
  I. Pertencente a particular, quanto a fração cedida gratuitamente 
para uso da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Município ou de suas 
autarquias; 
 
  II. Pertencente a agremiação desportiva licenciada, quando 
utilizado efetiva e habitualmente no exercício de suas atividades sociais; 
 
  III. Pertencente ou cedido gratuitamente a sociedade ou 
instituição sem fins lucrativos que se destine a congregar classes de 
trabalhadores, com a finalidade de realizar sua união, representação, defesa, 
elevação de seu nível  cultural e recreativo; 
 
  IV. Pertencente a sociedade civil sem fins lucrativos e destinado 
ao exercício de atividades culturais, recreativas ou esportivas; 
 
  V. Declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação, a 
partir da parcela correspondente ao período de arrecadação do imposto em 
que ocorrer a emissão de posse ou ocupação efetiva pelo Poder 
desapropriante; 
 
  VI. Os imóveis edificados destinados a residência própria de 
proprietário que não tenha outros bens, com área igual ou inferior a 60,00 m2 e 
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cujo valor venal não seja igual ou superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais); 
(Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 

VI. O Proprietário de um único imóvel destinado à residência 
própria, com área igual ou inferior a 60,00 m2 e valor venal igual ou inferior a 
490 (quatrocentos e noventa) URMB – Unidade de referência do Município de 
Francisco Beltrão; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de 
dezembro de 2003) 
 

VI. O Proprietário de um único imóvel destinado à residência 
própria, com área igual ou inferior a 60,00 m2 e valor venal igual ou inferior a 
514,5 (quinhentos e quatorze vírgula cinco) URMB – Unidade de referência do 
Município de Francisco Beltrão; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3309, de 
13 de dezembro de 2006) 

 
  VII. Os imóveis próprios destinados exclusivamente a residência 
própria de idosos, com idade igual ou superior a 60 anos e/ou aposentados por 
invalidez, com renda igual ou inferior a R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) 
mensais, proprietários de um único imóvel, cujo valor venal do mesmo não 
ultrapasse a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (Incluído pela Lei Municipal n.º 
2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 

VII - Idoso, com idade igual ou superior a 60 anos, e/ou 
aposentado por invalidez, proprietário de um único imóvel destinado a sua 
residência, com renda igual ou inferior a 17,50 (dezessete vírgula cinqüenta) 
URMFB (Unidade de Referência do Município de Francisco Beltrão) e valor 
venal igual ou inferior a 1.049 (mil e quarenta e nove) URMFB (Unidade de 
Referência do Município de Francisco Beltrão). (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 

VII - Idoso, com idade igual ou superior a 60 anos, e/ou 
aposentado por invalidez, proprietário de um único imóvel destinado a sua 
residência, com renda igual ou inferior a 17,50 (dezessete vírgula cinqüenta) 
URMFB (Unidade de Referência do Município de Francisco Beltrão) e valor 
venal igual ou inferior a 1.101 (mil cento e uma ) URMFB (Unidade de 
Referência do Município de Francisco Beltrão). (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3309, de 13 de dezembro de 2006) 

 
VII – Idoso, com idade igual ou superior a 60 anos, e/ou 

aposentado por invalidez, proprietário de um único imóvel destinado a sua 
residência, com renda igual ou inferior a 18,85 (dezoito vírgula oitenta e cinco) 
URMFB (Unidade de Referência do Município de Francisco Beltrão) e valor 
venal igual ou inferior a 1.101 (mil cento e uma) URMFB (Unidade de 
Referência do Município de Francisco Beltrão). (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3925, de 12 de janeiro de 2012) 
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  VIII. Os imóveis compreendidos no Programa de Casa Própria, 
conforme programas habitacionais do município, enquanto persistirem 
obrigações referentes aos programas instituídos; (Incluído pela Lei Municipal 
n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  IX. As áreas atingidas por lei, consideradas de preservação 
permanente e que não se lhe possa dar destinação diversa da imposta pela lei, 
enquanto durar tal situação. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de 
dezembro de 1997) 
 

IX – com áreas verdes, de reserva legal ou de preservação 
permanente e que não se lhe possa dar destinação diversa da imposta por lei, 
enquanto durar tal situação, observado o § 3.º. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3662, de 15 de dezembro de 2009) 

 
X – O proprietário de um único imóvel, que é órfão de pai e mãe, 

menor de 18 (dezoito) anos e não emancipado. (Incluído pela Lei Municipal n.º 
3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
 

Parágrafo único - As disposições dos incisos I a V deste artigo 
subordinam-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades 
referidas: 
   

§ 1º - As disposições dos incisos I a V deste artigo subordinam-se 
à observância dos seguintes requisitos pelas entidades referidas: (Redação 
dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
   

I. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas a título de lucro ou participação no seu resultado; 
 
  II. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos das formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
 
  § 2º - As isenções previstas neste artigo subordinam-se a 
fiscalização do Município para o exame da situação financeira da família ou de 
outras condições entendidas necessárias a fim de se estabelecer uma justiça 
eqüitativa entre todos os beneficiários. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 
18 de dezembro de 1997) 

 
§ 3º - Os contribuintes a que se refere o inciso VII deste artigo, 

deverão protocolar pedido de isenção, acompanhado  da prova dos requisitos 
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exigidos para a mesma. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de 
dezembro de 2003) 

§ 4.º - A isenção constante do inciso IX será concedida a 
requerimento do interessado, com a devida anuência do órgão municipal 
responsável pelo meio ambiente e não ultrapassará o percentual da área 
atingida pela cobertura vegetal ou restrição à utilização, ficando o proprietário 
do imóvel responsável pela manutenção da área, sob pena de ser cassado o 
benefício conferido. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3662, de 15 de dezembro 
de 2009) 
 
NOTA: Estão ainda isentos: a) os imóveis situados nas sedes distritais, com as 
respectivas taxas, cfe. lei nº 2304/94; e b) Os imóveis destinados a incentivo a idústria, 
cfe. lei 2629/97. 

 
Seção IV 

 
Inscrição 

 
  Art. 14 - Todos os imóveis serão inscritos no Cadastro Imobiliário, 
ainda que pertencente a pessoas isentas ou imunes. 
 
  Art. 15 - Para os fins de inscrição e lançamento, todo o 
proprietário, titular ou possuidor de bem imóvel é obrigado a declarar, em 
formulário próprio os dados ou elementos necessários a perfeita identificação 
do mesmo. 
 
  Parágrafo Único - A declaração deverá ser efetivada dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de: 
 
  I. convocação que eventualmente seja feita pela Prefeitura; 
 
  II. Conclusão da construção, no todo ou em parte, em condições 
de uso ou habitação; 
 
  III. Aquisição da propriedade de bem imóvel, no todo ou em parte 
certa, desmembrada ou ideal; 
 
  IV. Aquisição  do domínio útil ou da posse de bem imóvel; 
 
  V. Demolição ou do perecimento da construção existente no 
imóvel. 
 
  Art. 16 - Os elementos ou dados da declaração deverão ser 
atualizados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ocorrência de 
fatos ou circunstâncias que possam alterar a inscrição, inclusive nas hipóteses 
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de reforma, com ou sem aumento da área construída, e de registro de 
compromisso de compra e venda de bem imóvel ou de sua cessão. 
 
  Art. 17 - Serão objeto de uma única declaração, acompanhada 
respectivamente, da planta de imóvel, do loteamento ou do arruamento: 
 
  I. A gleba da terra bruta desprovida de melhoramentos, cujo 
aproveitamento dependa da realização de obras de arruamento ou de 
urbanização; 
 
  II. A quadra indivisa de área arruada quando já tenha ocorrido 
venda ou promessa de venda de lotes na mesma quadra. 
 
  Art. 18 - O contribuinte poderá retificar os dados da declaração ou 
sua atualização antes de ser notificado do lançamento, desde que comprove o 
erro em que se fundamente. 
 
  Art. 19 - Na impossibilidade de obtenção de dados exatos do bem 
imóvel ou de elementos necessários a fixação da base de cálculo do imposto, o 
lançamento  será efetuado de ofício com base nos elementos de que dispuser 
a administração, arbitrados os dados físicos do bem imóvel, se prejuízo das 
demais cominações ou penalidades cabíveis. 
 
 

Seção V 
 

Lançamento 
 

 
  Art. 20 - O lançamento do imposto será: 
 
  I. Anual, respeitada a situação do imóvel a 1º de janeiro do 
exercício a que se referir a tributação; 
 
  II. Distinto, um para cada imóvel ou unidade imobiliária 
independente, ainda que contíguos ou vizinhos a pertencentes ao mesmo 
contribuinte. 
 

§1º - Calcular-se-á o valor do imposto devido pelo contribuinte 
relativo ao exercício a que se referir a tributação, tendo como base o mês de 
janeiro, lançando-o em URMFB (Unidade de Referência do Município de( 
FRANCISCO BELTRÃO ) que será reajustado mensalmente pelo IGP-M 
(Índice Geral de Preços) Medido pela Fundação Getúlio Vargas ou outra 
unidade de correção que por ventura venha ser adotada pelo Município. 
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  § 1º - Calcular-se-á o valor do imposto devido pelo contribuinte 
relativo ao exercício a que se referir a tributação, tendo como base o mês de 
janeiro, lançando-o em valores expressos na moeda corrente nacional, que 
será reajustada anualmente pelo IGP (índice Geral de Preços medido pela 
fundação Getulio Vargas ou outra unidade de correção, sendo necessário, que 
porventura venha a ser adotada pelo Município. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 

§ 1º - Calcular-se-á o valor do imposto devido pelo contribuinte, 
relativo ao exercício a que se referir a tributação, tendo como base o mês de 
dezembro do ano imediatamente anterior, lançando-o em valores expressos na 
moeda corrente nacional, que será reajustada anualmente pelo IGPM (índice 
Geral de Preços de Mercado) medido pela Fundação Getulio Vargas ou outra 
unidade de correção, sendo necessário, que porventura venha a ser adotada 
pelo Município. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3140, de 28 de dezembro 
de 2004) 

 
  § 2º - Na caracterização da unidade imobiliária, a situação de fato, 
que deverá ser verificada pela autoridade administrativa, terá prevalência sobre 
a descrição do bem imóvel contida no respectivo título. 
 
  § 3º - A apuração do valor venal dos imóveis, sejam eles 
edificados ou não, se procederá através da Planta de Valores, elaborada e 
decidida pelo Conselho de contribuintes, quanto também através de planilha 
elaborada pela Secretaria Municipal das Finanças, aprovadas por Decreto do 
Executivo. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997). 
 

Art. 21 – O imposto será lançado em nome do contribuinte, 
levando-se em conta os dados ou elementos constantes do Cadastro 
Imobiliário em parcelas mensais, sendo que o Executivo, por decreto, 
estabelecerá no mês de Janeiro a quantidade de meses e data de vencimento. 

 
  Art. 21 - O imposto será lançado em nome do contribuinte 
levando-se em conta os dados ou elementos constantes do Cadastro 
Imobiliário, em tantas parcelas e nos prazos previstos em regulamento. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  § 1º - Tratando-se de bem imóvel de objeto de compromisso de 
compra e venda, o lançamento do imposto poderá se procedido, 
indistintamente, em nome do promitente vendedor ou do compromissário 
comprador, ou ainda, no de ambos, sendo solidária a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto. 
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  § 2º - O lançamento de bem imóvel objeto de enfiteuse, usufruto 
ou fideicomisso será efetuado em nome do enfiteuta, do usufrutuário ou do 
fiduciário. 
 
  § 3º - Na hipótese de condomínio, o lançamento será procedido: 
  a. Quando “pró indiviso:, em nome de um, de alguns ou de todos 
os co-proprietários, sem prejuízo, nos dois primeiros casos, da 
responsabilidade solidária dos demais pelo pagamento do imposto; 
 
  b. Quando “pró diviso”, em nome do proprietário, do titular do 
domínio útil ou do possuidor da unidade autônoma. 
 

Art. 22 – O contribuinte será notificado do lançamento do tributo 
mediante publicação prévia de qualquer ato, através do competente órgão 
oficial do Município, a critério da Adminstração. 
 
  Art. 22 - O contribuinte será notificado do lançamento do tributo e 
do valor nele incidente, mediante a remessa e/ou retirada do respectivo carnê 
ou por qualquer outro meio ao alcance do Poder Público para seu 
conhecimento e pagamento, devendo a Fazenda Pública Municipal proceder 
ampla divulgação na imprensa falada e escrita, dos prazos para o recolhimento 
do tributo devido. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de 
dezembro de 1997) 
 
  Parágrafo Único - Procedidas as diligências previstas no caput do 
presente artigo o contribuinte terá o prazo de 15 (quinze) dias para quaisquer 
impugnações ou recursos junto a ecretaria Municipal das Finanças, mediante 
justificação escrita. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 
1997 
 

§ 1º – Procedidas as diligências previstas no caput do presente 
artigo, o contribuinte terá o prazo de 30 (trinta) dias para protocolar, junto ao 
setor competente, qualquer impugnação ou recurso, o qual deverá ser 
encaminhado por escrito, dirigido á Secretaria Municipal de Finanças, alegando 
de uma só vez toda a matéria que entender útil e juntando os documentos 
comprobatórios de suas razões, quando for o caso. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2872, de 19 de dezembro de 2001) 

 
§ 2º - As impugnações ou recursos que preencherem os 

requisitos do parágrafo anterior, serão processados na forma prevista pelos 
artigos 166 a 174 desta Lei. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2872, de 19 
de dezembro de 2001) 
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Seção VI 
 

Arrecadação 
 

 
  Art. 23 - O pagamento do imposto será feito em prestações iguais, 
nas épocas  e locais indicados nos avisos de lançamento, observando-se entre 
o pagamento de uma e outra prestação o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
  Parágrafo Único - O tributo anual integralizado na primeira 
parcela, gozará um desconto de 10% sobre o valor do imposto e das taxas 
lançadas concomitantemente. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de 
dezembro de 1997) 
 
  Art. 24 - O mínimo do imposto será de 50% (cinqüenta por cento) 
do valor da Unidade de Referência. 

 
Art. 24 – O mínimo do imposto será de 2,2 (duas vírgula duas) 

Unidades de Referência do Município. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 

Art. 24 - O mínimo do imposto será de 1,0 (Uma) Unidade de 
Referência do Município. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de 
dezembro de 2003) 
 

Seção VII 
 

penalidades 
 

 
  Art. 25 - As infrações serão punidas com as seguintes multas: 
 
  I. De importância igual a 100% (cem por cento) do imposto na 
hipótese de falsidade quanto aos dados apresentados pelo contribuinte na 
declaração (art. 15) ou na sua atualização; 
 
  II. De importância igual a 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor 
do imposto; 
 
a. Na falta de declaração ou de sua atualização; 
 
b. Quando houver erro ou omissão na declaração, ou na sua atualização; 
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c. Na sua inobservância do prazo ou da forma para a declaração ou sua 
atualização. 
 

 
CAPÍTULO II 

 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

 
Seção I 

 
Incidência 

 
  Art. 26 - O imposto é devido pela Prestação de Serviços, por 
empresas ou profissionais autônomos, dos seguintes serviços; 
 
01- Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-
sonografia, radiologia, tomografia e congêneres; 
 
02- Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, 
prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e 
congêneres; 
 
03- Bancos de sangue, leite, pele, olhos, semem e congêneres; 
 
04- Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese 
dentária); 
 
05- Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta lista, 
prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com 
empresas, para assistência a empregados; 
 
06- Planos de saúde prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 
desta lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, 
contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do 
beneficiário do plano; 
 
07- Médicos Veterinários; 
 
08- Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres; 
 
09- Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, 
alojamento e congêneres, relativos a animais; 
 
10- Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, 
depilação e congêneres; 
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11- Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres; 
 
12- Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo; 
13- Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; 
 
14- Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, 
parques e jardins; 
 
15- Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres; 
 
16- Controle e tratamento de afluentes de qualquer natureza e de agentes 
físicos e biológicos; 
 
17- Incineração de resíduos quaisquer; 
 
18- Limpeza de Chaminés; 
 
19- Saneamento ambiental e congêneres; 
 
20- Assistência técnica; 
 
21- Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros 
itens desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, 
processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa; 
 
22- Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, 
financeira ou administrativa; 
 
23- Análises, inclusive de sistemas, exame, pesquisas e informações, coleta e 
processamento de dados de qualquer natureza; 
 
24- Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e 
congêneres; 
 
25- Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas; 
 
26- Traduções e interpretações; 
 
27- Avaliação de bens; 
 
28- Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres; 
 
29- Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza; 
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30- Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia; 
 
31- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada de construção 
civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia 
consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestados de serviços, fora do 
local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS); 
 
32- Demolição; 
 
33- Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador 
dos serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS); 
 
34- Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros 
serviços relacionados com a exploração e exportação de petróleo e gás 
natural; 
 
35- Florestamento e reflorestamento; 
 
36- Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres; 
 
37- Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de 
mercadorias, que fica sujeito ao ICMS); 
 
38- Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e 
divisórias; 
 
39- Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de qualquer 
grau ou natureza; 
 
40- Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, 
congressos e congêneres; 
 
41- Organização de festas e recepções: buffet (exceto o fornecimento de 
alimentação, que fica sujeito ao ICMS); 
 
42- Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio; 
 
43- Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 
 
44- Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de 
planos de previdência privada; 
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45- Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto 
os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central); 
 
46- Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade 
industrial, artística ou literária; 
47- Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia 
(franchise) e de faturação (factoring), exceto os serviços prestados por 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 
 
48- Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de 
turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres; 
 
49- Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não 
abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48; 
 
50- Despachantes; 
51- Agentes da propriedade industrial; 
52- Agentes da propriedade artística ou literária; 
53- Leilão; 
 
54- Regularização de sinistros cobertos por contratos de seguros, inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de seguros, prevenção e gerência de riscos 
seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de 
seguros; 
55- Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens 
de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 
 
56- Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres; 
57- Vigilância ou segurança de pessoas e bens; 
58- Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do 
território do município; 
 
59- Diversões públicas: 
 a) cimenas, “taxidancings”e congêneres; (Incluído pela Lei Municipal n.º 
2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 b) Bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 
 c) Exposições com cobrança de ingressos; 
 d) Bailes,  shows,    festivais,    recitais  e     congêneres,       inclusive  
     espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra   de 
     direitos, pela televisão ou pelo rádio;  
 e) Jogos eletrônicos; 
 f) Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou 
           sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos    a 
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     transmissão pelo rádio ou pela televisão; 
 g) Execução de música, individualmente ou por conjuntos; 
 
 
60- Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de 
apostas, sorteios ou prêmios; 
 
61- Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, 
para vias públicas ou ambientais (exceto transmissões radiofônicas ou de 
televisão); 
 
62- Gravação e distribuição de filmes e video-tapes; 
 
63- Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive tracagem, dublagem e 
mixagem sonora; 
 
64- Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, 
reprodução e trucagem; 
 
65- Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de 
espetáculos, entrevistas e congêneres; 
 
66- Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final 
do serviço; 
 
67- Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e 
equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao 
ICMS); 
 
68- Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e 
partes, que  ficam sujeitos ao ICMS); 
 
69 - Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo 
prestador do serviço fica sujeito ao ICMS); 
 
70- Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final; 
 
71- Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos não destinados a industrialização ou 
comercialização; 
 
72- Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final 
do objeto lustrado; 
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73- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados 
ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido; 
 
74- Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente 
com material por ele fornecido; 
 
75- Cópia ou reprodução, por quaisquer processos de documentos e outros 
papéis, plantas e desenhos; 
 
76- Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 
fotolitografia; 
 
77- Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e duração de 
livros, revistas e congêneres; 
 
78- Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil; 
 
79- Funerais; 
 
80- Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, 
exceto aviamento; 
 
81- Tinturaria e lavanderia; 
 
82- Taxidermia; 
 
83- Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-
de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador 
do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados; 
 
84- Propaganda e publicidade, inclusive promoção de venda, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e 
demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou 
fabricação); 
85- Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de 
publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e 
televisão); 
 
86- Advogados; 
 
87- Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos; 
88- Dentistas; 
89- Economistas; 
90- Psicólogos; 
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91- Assistentes sociais; 
92- Relações públicas; 
 
93- Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos 
autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não 
pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança 
ou recebimento e outros serviços corretos da cobrança ou recebimento (este 
item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas e 
funcionar pelo Banco Central); 
 
94- Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: 
fornecimento de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência 
de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens 
de pagamento e créditos, por qualquer meio; emissão de renovação de cartões 
magnéticos; consulta em terminais eletrônicos; pagamento por conta de 
terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha 
cadastral, aluguel de cofres, fornecimento de segunda via de avisos de 
lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está 
abrangido o ressarcimento a instituições financeiras de gastos por portes do 
correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários a prestação dos 
serviços); 
 
95- Transporte de natureza estritamente municipal; 
 
96- Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres; 
 
97- Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza; 
 
98- Serviços aeroportuários e utilização de aeroportos; atracação; capatazia; 
armazenagem interna, externa e especial; suprimento de água, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias fora do aeroporto; (Incluído pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
99- Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do município. 
(Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 

Art. 26 - O imposto é devido pela Prestação de Serviços, por 
empresas ou profissionais autônomos, dos seguintes serviços: 

 
1 – Serviços de informática e congêneres. 
        1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 
        1.02 – Programação. 
        1.03 – Processamento de dados e congêneres. 
        1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos. 
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        1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação. 
        1.06 – Assessoria e consultoria em informática. 

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração 
e manutenção de programas de computação e bancos de dados. 
        1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas. 

1.09 – Provedores de Internet. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3662, de 15 
de dezembro de 2009) 
 
        2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
        2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
        3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 
congêneres. 
        3.01 – (VETADO) 
        3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
        3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 
virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 
espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de 
eventos ou negócios de qualquer natureza. 
        3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 
permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, 
dutos e condutos de qualquer natureza. 
        3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 
temporário. 

3.06 – Locação de máquinas, equipamentos, veículos automotores e 
objetos quaisquer, com interferência de operadores, motoristas e assistência 
técnica de qualquer natureza, por parte do locador. (Incluído pela Lei Municipal 
n.º 3892, de 03 de novembro de 2011) 
 
        4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
        4.01 – Medicina e biomedicina. 
        4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e 
congêneres. 
        4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de 
saúde, prontos-socorros, ambulatórios e         congêneres. 
        4.04 – Instrumentação cirúrgica. 
        4.05 – Acupuntura. 
        4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 
        4.07 – Serviços farmacêuticos. 
        4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
        4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 
orgânico e mental. 
        4.10 – Nutrição. 
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        4.11 – Obstetrícia. 
        4.12 – Odontologia. 
        4.13 – Ortóptica. 
        4.14 – Próteses sob encomenda. 
        4.15 – Psicanálise. 
        4.16 – Psicologia. 
        4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 
        4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
        4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 
        4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 
biológicos de qualquer espécie. 
        4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 
congêneres. 
        4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 
        4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de 
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo 
operador do plano mediante indicação do beneficiário. 

4.24 – Quiropraxia. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3892, de 03 de 
novembro de 2011) 

4.25 – Oftalmologia. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3892, de 03 de 
novembro de 2011) 

4.26 – Psiquiatria. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3892, de 03 de 
novembro de 2011) 

4.27 – Neurologia. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3892, de 03 de 
novembro de 2011) 

4.28 – Fonoaudiologia. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3892, de 03 de 
novembro de 2011) 

4.29 – Cardiologia. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3892, de 03 de 
novembro de 2011) 

4.30 – Pneumologia. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3892, de 03 de 
novembro de 2011) 

4.31 – Ortopedia. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3892, de 03 de 
novembro de 2011) 

 
        5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 
        5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. 
        5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, 
na área veterinária. 
        5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. 
        5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
        5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 
        5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 
biológicos de qualquer espécie. 
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        5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 
congêneres. 
        5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e 
congêneres. 
        5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 
        6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e 
congêneres. 
        6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 
        6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 
        6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 
        6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 
atividades físicas. 
        6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 
        7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 
congêneres. 
        7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 
urbanismo, paisagismo e congêneres. 
        7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS). 
        7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; 
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para 
trabalhos de engenharia. 
        7.04 – Demolição. 
        7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 
portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito 
ao ICMS). 
        7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 
revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, 
com material fornecido pelo tomador do serviço. 
        7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e 
congêneres. 
        7.08 – Calafetação. 
        7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
        7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 
        7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 
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        7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 
agentes físicos, químicos e biológicos. 
        7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 
higienização, desratização, pulverização e congêneres. 
        7.14 – (VETADO) 
        7.15 – (VETADO) 
        7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 
congêneres. 
        7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
        7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 
represas, açudes e congêneres. 
        7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 
engenharia, arquitetura e urbanismo. 
        7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 
mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 
        7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 
concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços 
relacionados com a exploração  de petróleo, gás natural e de outros recursos 
minerais. 
        7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 
        8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, 
instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 
        8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
        8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 
        9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 
        9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite 
service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 
temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 
        9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução 
de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e 
congêneres. 
        9.03 – Guias de turismo. 
        10 – Serviços de intermediação e congêneres. 
        10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 
seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência 
privada. 
        10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, 
valores mobiliários e contratos quaisquer. 
        10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 
propriedade industrial, artística ou literária. 
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        10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização 
(factoring). 
        10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou 
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles 
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer 
meios. 
        10.06 – Agenciamento marítimo. 
        10.07 – Agenciamento de notícias. 
        10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 
agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 
        10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
        10.10 – Distribuição de bens de terceiros. 
        11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e 
congêneres. 
        11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 
aeronaves e de embarcações. 
        11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
        11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
        11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 
de bens de qualquer espécie. 
        12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 
        12.01 – Espetáculos teatrais. 
        12.02 – Exibições cinematográficas. 
        12.03 – Espetáculos circenses. 
        12.04 – Programas de auditório. 
        12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
        12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. 
        12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 
        12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 
        12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
        12.10 – Corridas e competições de animais. 
        12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com 
ou sem a participação do espectador. 
        12.12 – Execução de música. 
        12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 
espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, 
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 
        12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, 
mediante transmissão por qualquer processo. 
        12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 
congêneres. 
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        12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou 
congêneres. 
        12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer 
natureza. 
        13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e 
reprografia. 
        13.01 – (VETADO) 
        13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, 
mixagem e congêneres. 
        13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, 
reprodução, trucagem e congêneres. 
        13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
        13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 
litografia, fotolitografia. 
        14 – Serviços relativos a bens de terceiros. 
        14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 
conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, 
veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto 
(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
        14.02 – Assistência técnica. 
        14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
        14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
        14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 
corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 
        14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com 
material por ele fornecido. 
        14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 
        14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres. 
        14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário 
final, exceto aviamento. 
        14.10 – Tinturaria e lavanderia. 
        14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
        14.12 – Funilaria e lanternagem. 
        14.13 – Carpintaria e serralheria. 
        15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive 
aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela 
União ou por quem de direito. 
        15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados 
e congêneres. 
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        15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem 
como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 
        15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 
eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 
        15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 
atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 
        15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem 
Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 
        15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens 
e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; 
licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento 
fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 
        15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 
geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet 
e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; 
acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e 
demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 
processo. 
        15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 
cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de 
operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, 
fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 
quaisquer fins. 
        15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 
cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, 
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 
arrendamento mercantil (leasing). 
        15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos 
em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e 
por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático 
ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, 
recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, 
impressos e documentos em geral. 
        15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles 
relacionados. 
        15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
        15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão 
de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; 
emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 
transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de 
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importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de 
mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. 
        15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 
cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 
congêneres. 
        15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 
relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas 
quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e 
de atendimento. 
        15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa 
de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou 
processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, 
pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 
        15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 
        15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de 
imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 
transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de 
quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 
        16 – Serviços de transporte de natureza municipal. 
        16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal. 
        17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial 
e congêneres. 
        17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em 
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro 
e similares. 
        17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio 
e infra-estrutura administrativa e congêneres. 
        17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização 
técnica, financeira ou administrativa. 
        17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-
obra. 
        17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, 
contratados pelo prestador de serviço. 
        17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de 
desenhos, textos e demais materiais publicitários. 
        17.07 – (VETADO) 
        17.08 – Franquia (franchising). 
        17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
        17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, 
congressos e congêneres. 
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        17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento 
de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
        17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 
terceiros. 
        17.13 – Leilão e congêneres. 
        17.14 – Advocacia. 
        17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 
        17.16 – Auditoria. 
        17.17 – Análise de Organização e Métodos. 
        17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
        17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
        17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
        17.21 – Estatística. 
        17.22 – Cobrança em geral. 
        17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, 
seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou 
a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). 
        17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e 
congêneres. 

17.25 – Prestação de serviços de informação através de cadastros, listas 
virtuais e outros. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3499, de 09 de julho de 2008) 
 
        18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; 
inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; 
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 
        18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de 
seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 
        19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de 
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 
        19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de 
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 
        20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais 
rodoviários, ferroviários e metroviários. 
        20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, 
atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de 
qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, 
estiva, conferência, logística e congêneres. 
        20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação 
de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação 
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de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, 
movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 
        20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive     suas operações, 
logística e congêneres. 
        21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
        21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
        22 – Serviços de exploração de rodovia.  
        22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 
ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, 
manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de 
trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços 
definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em      normas 
oficiais. 
        23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 
congêneres.  
        23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres. 
        24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 
visual, banners, adesivos e congêneres.  
        24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 
visual, banners, adesivos e congêneres. 
        25 - Serviços funerários.  
        25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 
aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, 
coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento 
de véu, essa e outros adornos; embalsamamento, embelezamento, 
conservação ou restauração de cadáveres. 
        25.02 – Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 
        25.03 – Planos ou convênio funerários. 
        25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 
        26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências 
franqueadas; courrier e congêneres. 
        26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências 
franqueadas; courrier e congêneres. 
        27 – Serviços de assistência social. 
        27.01 – Serviços de assistência social. 
        28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
        28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
        29 – Serviços de biblioteconomia. 
        29.01 – Serviços de biblioteconomia. 
        30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
        30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
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        31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres. 
        31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 
mecânica, telecomunicações e congêneres. 
        32 – Serviços de desenhos técnicos. 
        32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 
        33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 
congêneres. 
        33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 
congêneres. 
        34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
        34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
        35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 
relações públicas. 
        35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 
relações públicas. 
        36 – Serviços de meteorologia. 
        36.01 – Serviços de meteorologia. 
        37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
        37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
        38 – Serviços de museologia. 
        38.01 – Serviços de museologia. 
        39 – Serviços de ourivesaria e lapidação. 
        39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 
fornecido pelo tomador do serviço). 
        40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
        40.01 - Obras de arte sob encomenda. 
 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  Art. 27 - Para efeitos de incidência do imposto, considera-se local 
de prestação de serviços: 
 
  I. O do estabelecimento prestador, ou na sua falta o do domicilio 
do prestador; 
 
  II. O do local onde se efetuar a prestação, nos serviços de 
execução de obras de construção civil. 
 

Art. 27 - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no 
local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX, 
quando o imposto será devido no local: 
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          I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, 
na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o 
do art. 1o Lei Complementar  116 de 31 de julho de 2003; 
          II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras 
estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista de serviços 
do artigo 26; 
          III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.02 e 7.19 da lista de serviços do artigo 26; 
          IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 
7.04 da lista de serviços do artigo 26; 
          V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista de 
serviços do artigo 26; 
          VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, 
tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros 
resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista de 
serviços do artigo 26; 
          VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias 
e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista de 
serviços do artigo 26; 
          VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda 
de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista de serviços 
do artigo 26; 
          IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e 
de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.12 da lista de serviços do artigo 26; 
          X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista de 
serviços do artigo 26; 
          XI – da execução dos serviços de escoramento, contenção de 
encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista 
de serviços do artigo 26; 
          XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.18 da lista de serviços do artigo 26; 
          XIII – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos 
serviços descritos no subitem 11.01 da lista de serviços do artigo 26; 
          XIV – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados 
ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista de 
serviços do artigo 26; 
          XV – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 
guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista de 
serviços do artigo 26; 
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          XVI – da execução dos serviços de diversão, lazer, 
entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do 
item 12, exceto o 12.13, da lista de serviços do artigo 26; 
          XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no 
caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista de serviços do artigo 
26; 
          XVIII – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na 
falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços 
descritos pelo subitem 17.05 da lista de serviços do artigo 26; 
          XIX– da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir 
o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos 
pelo subitem 17.10 da lista de serviços do artigo 26; 
          XX – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, 
ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista 
de serviços do artigo 26. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
          § 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista 
de serviços do artigo 26, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, 
rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de 
locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de 
dezembro de 2003) 
 
          § 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da 
lista de serviços do artigo 26, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia 
explorada. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
          § 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do 
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, 
excetuados os serviços descritos no subitem 20.01 da lista de serviços do 
artigo 26. (Incluído pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  Art. 28 - A incidência e a cobrança do imposto independem: 
 
  I. Da existência de estabelecimento fixo; 
 
  II. Do cumprimento de quaisquer exigências legais 
regulamentares ou administrativas, relativas a prestação de serviços; 
 
  III. Do fornecimento de material; 
 



34 

 

  IV. Do recebimento do preço ou do resultado econômico da 
prestação. 
  Art. 29 - O contribuinte do imposto é o prestador do serviço. 
 
  Art. 30 -  Responsável é a pessoa que, utilizando-se de serviço de 
terceiros, ao efetuar o respectivo pagamento, deixe de reter o montante do 
imposto devido pelo prestador, quando este não emitir fatura, nota fiscal ou 
outro documento admitido pela Administração. 
 
  § 1º - Tratando-se de serviço pessoal do próprio contribuinte ou 
das sociedades a que se refere o art. 34, o tomador de serviço exigirá recibo ou 
outro documento fiscal em que constem o nome e número de inscrição do 
contribuinte, seu endereço e a atividade tributada. 
 
  § 2º - No caso de o prestador de serviço não apresentar recibo ou 
outro documento fiscal, nas condições do parágrafo primeiro deste artigo, o 
tomador do serviço deverá reter: 
 
  I. O valor do imposto devido no exercício, se o preço do serviço 
lhe for superior; 
 
  II. O valor do preço do serviço, se este for inferior ao do imposto 
devido. 
 
  § 3º - A fonte pagadora deverá dar ao contribuinte comprovante 
da retenção. 
 
  Art. 31 - O proprietário de bem imóvel, o dono de obra e o 
empreiteiro são responsáveis solidários com o contribuinte pelo imposto devido 
quanto aos serviços definidos nos itens 31, 32 e 33 do artigo 26, que lhe forem 
prestados sem a documentação fiscal correspondente ou sem provas do seu 
pagamento independente do fim a que se destine a obra. 
 

Art. 31 - O proprietário de bem imóvel, o dono de obra e o 
empreiteiro são responsáveis solidários com o contribuinte pelo imposto devido 
quanto aos serviços definidos nos itens 7.02, 7.04 e 7.05 do artigo 26, que lhe 
forem prestados sem a documentação fiscal correspondente ou sem provas do 
seu pagamento independente do fim a que se destine a obra. (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
Art. 32 – O Imposto Sobre Serviços, será calculado sobre o preço 

dos serviços definidos no artigo 26, a razão de: 
 
I. Ítens 31,32 e 33, dois por cento (2%) do valor dos serviços. 
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II. Ítem 59, dez por cento (10%) sobre o movimento 
econômico. 

III. Demais itens: 5% (cinco por cento) do valor do serviço. 
 
  Art. 32 - O imposto Sobre Serviços será calculado sobre o preço 
dos serviços definidos no artigo 26 a razão de: 
 
  I. Itens 2, 31, 32, 33, 70 e 97  -  2%;  (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  II. Item 59 - 8%;  (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 
18 de dezembro de 1997)  
 
  III. Itens 93 e 94 - 5% (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2655, 
de 18 de dezembro de 1997) 
 
  IV. os demais itens - 3% (Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 
18 de dezembro de 1997) 
 

Art. 32 – O Imposto Sobre Serviços será calculado sobre o preço 
dos serviços definidos no artigo 26 à razão de: (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 

I. itens 2, 31, 32, 33, 70 e 97 – 2%; (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2699, de 04 de setembro de 1998) 

 
I. Itens 4.02, 4.03, 4.17 a 4.21, 7.02, 7.04, 7.05, 7.17, 8.01, 

8.02, 10.09 e 14.04 – 2% (Redação dada pela Lei Municipal 
n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
I. Itens  4.02, 4.03, 4.17 a 4.21, 7.02, 7.04, 7.05, 7.17, 8.01, 

8.02, 10.09, 14.04 e 17.25 – 2%(Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3499, de 09 de julho de 2008) 
 

II. Itens 12.01 a 12.17, 15.01 a 15.18, 17.22 e 21.01 – 
5%(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de 
dezembro de 2003) 
 

III. Os demais itens – 3%.(Redação dada pela Lei Municipal n.º 
3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
  Art. 33 - O imposto do profissional autônomo será devido 
anualmente, conforme predispõe o Anexo I deste Código. 
 
  Art. 34 - Quando os serviços a que se refere os itens 1, 4, 7, 24, 
51, 87, 88, 89, 90 e 91 da lista constante do artigo 26, forem prestados por 
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sociedade, estes ficarão sujeitos ao imposto na forma do parágrafo 1º deste 
artigo e no valor fixado pela Tabela I do Anexo I. 
 

§1º - As informações individualizadas sobre serviços prestados a 
terceiros, necessários a comprovação dos fatos geradores citados nos itens 94 
e 95 da lista de serviços, serão prestados pelas instituições financeiras na 
forma prescrita pelo inciso II do artigo 197 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 
1966 – Código Tributário Nacional. 

 
  § 1º - As informações individualizadas sobre serviços prestados a 
terceiros, necessários a comprovação dos fatos geradores citados nos itens 93 
e 94 da lista de serviços, serão prestadas pelas instituições financeiras, na 
forma prevista pelo inciso II do art. 197 da Lei 5.172, de 25.10.66. (Redação 
dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  § 2º - Quando os serviços forem prestados por sociedades, o 
imposto devido anualmente será na base do valor fixado na Tabela I, para 
respectiva atividade, multiplicado pelo número de profissionais habilitados, 
sócios, empregados ou não, que lhe prestem serviços em nome da sociedade. 
 

Art. 34- - Quando os serviços a que se refere os itens 4.01, 4.05 a 
4.16, 5.01, 6.01, 6.02, 7.01, 17.14 a 17.21, 27.01 e 30.01 da lista constante do 
artigo 26, forem prestados por sociedade, estes ficarão sujeitos ao imposto na 
forma do parágrafo 2º deste artigo e no valor fixado pela Tabela I do Anexo I. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  § 1º - As informações individualizadas sobre serviços prestados a 
terceiros, necessários a comprovação dos fatos geradores citados nos itens 
15.01 a 15.18 da lista de serviços, serão prestadas pelas instituições 
financeiras, na forma prevista pelo inciso II do art. 197 da Lei 5.172, de 
25.10.66. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 
2003) 
 
  § 2º - Quando os serviços forem prestados por sociedades, o 
imposto devido anualmente será na base do valor fixado na Tabela I, para 
respectiva atividade, multiplicado pelo número de profissionais habilitados, 
sócios, empregados ou não, que lhe prestem serviços em nome da sociedade. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  Art. 35 - Na hipótese de diversas prestações de serviços 
enquadráveis em mais de uma alíquota, o contribuinte deverá apresentar 
escrituração idônea que permita diferenciar as receitas específicas das várias 
atividades, sob pena de o imposto ser calculado pela alíquota de maior valor. 
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  Art. 36 - Considera-se serviço pessoal do próprio contribuinte, o 
simples fornecimento do trabalho profissional, autônomo, com a elaboração de 
um único auxiliar, independente de vínculo empregatício. 
 
  Art. 37 - Preço do serviço é a  importância relativa a receita bruta 
a ele correspondente, sem quaisquer deduções, ainda que a título de serviços, 
frete, despesas ou imposto, salvo os casos especificamente previstos. 
 
  Parágrafo Único - O montante do imposto transferido é 
considerado parcela integrante e indissociável do respectivo preço, constituindo 
o seu destaque nos documentos fiscais simples indicação de controle. 
 
 
  Art. 38 - No cálculo do imposto será considerada: 
 
  I. A receita mensal do contribuinte quando se tratar de prestação 
de serviços em caráter permanente; 
 
  II. A receita correspondente a prestação de serviço descontinuo 
ou isolado; 
 
  III. A receita correspondente ao imposto descontado de terceiros e 
retido em decorrência de serviços prestados à empresa, sujeitos ao 
lançamento , desde que esta não proceda a competente emissão de nota fiscal 
para o recolhimento direto ao município. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, 
de 18 de dezembro de 1997)  
 
  Parágrafo Único - Do tributo retido nos termos do inciso III deste 
artigo, a empresa contribuinte poderá aplicar até 40% do valor retido em 
atividades culturais ou esportivas, no âmbito do município, nos termos da lei 
Municipal 2619/97, com repasse ao Município do 60% remanescente, conforme 
dispuser o regulamento. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de 
dezembro de 1997) 
 
  Art. 39 - Não integram o preço do serviço: 
 
  I. Os descontos ou abatimentos concedidos independentemente 
de qualquer condição: 
 
  II. O valor dos materiais fornecidos pelo prestados fora do local da 
prestação de serviço e o das subempreitadas já tributadas pelo imposto, nos 
casos de serviços definidos nos itens 31, 32 e 33 do artigo 26; 
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III – O valor da alimentação, quando não incluído no preço da 
diária ou mensalidade, nos casos de serviços definidos no item 98, do artigo 
26; 

 
  III. O valor da alimentação, quando não incluída no preço da diária 
ou mensalidade, no caso dos serviços definidos no item 96 do art. 26.(Redação 
dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  IV. O valor das peças ou partes de máquinas e aparelhos 
fornecidos pelo prestador do serviço, nos casos de serviços definidos nos itens 
67, 68 e 69 do artigo 26; 
 
  V. O valor das despesas reembolsáveis, quando devidamente 
comprovadas, assim entendidas as realizadas pelo tomador do serviço e que 
não façam parte da atividade tributada; 
 
  VI. O valor dos repasses de comissões ou participações, já 
tributadas pelo imposto, dentro da mesma atividade desde que se trate da 
mesma operação; 
 
  VII. O valor da aquisição do bilhete de loteria, nos casos definidos 
no item 60 do artigo 26. 
 

Art. 39 - Não integram o preço do serviço:  
 
  I. Os descontos ou abatimentos concedidos independentemente 
de qualquer condição: 
 
  II. O valor dos materiais fornecidos pelo prestador fora do local da 
prestação de serviço e o das subempreitadas já tributadas pelo imposto, nos 
casos de serviços definidos nos itens 7.02, 7.04 e 7.05 do artigo 26; 
   

III. O valor da alimentação, quando não incluída no preço da diária 
ou mensalidade, no caso dos serviços definidos no item 9.01 do art. 26.  
 
  IV. O valor das peças, matérias-primas diretas ou partes de 
máquinas e aparelhos fornecidos pelo prestador do serviço, nos casos de 
serviços definidos nos itens 14.01, 14.03 e 14.04 do artigo 26; 
 

IV. O valor das peças, matérias-primas diretas ou partes de 
máquinas e aparelhos fornecidos pelo prestador do serviço, nos casos de 
serviços definidos nos itens 14.01 e 14.03 do artigo 26; (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3662, de 15 de dezembro de 2009) 
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  V. O valor das despesas reembolsáveis, quando devidamente 
comprovadas, assim entendidas as realizadas pelo tomador do serviço e que 
não façam parte da atividade tributada; 
 
  VI. O valor dos repasses de comissões ou participações, já 
tributadas pelo imposto, dentro da mesma atividade desde que se trate da 
mesma operação; 
 
  VII. O valor da aquisição do bilhete de loteria, nos casos definidos 
no item 19.01 do artigo 26; 
 
  VIII.  O valor repassado por serviços prestados por profissional 
autônomo cooperado de cooperativas médicas, odontológicas, de prestação de 
serviços e similares, com exceção da taxa de administração, a qual será 
tributada, sendo considerado para tal fim o percentual de 20% (vinte por cento) 
da receita. 

(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 

  Art. 40 - Nos casos de preços notoriamente inferiores aos 
correntes no mercado de trabalho local, ou sendo ele desconhecido pela 
autoridade administrativa, este, sem prejuízo das demais cominações cabíveis 
e respeitada a ordem a seguir estabelecida, poderá: 
 
  I. Apurá-los, com base em dados ou elementos em poder do 
sujeito passivo; 
 
  II. Estimá-los, levando em conta a natureza do serviço prestado, o 
valor das instalações e dos equipamentos, a localização do estabelecimento, o 
número de empregados, e as despesas efetuadas e os lançamentos de 
atividades semelhantes; 
 
  III. Arbitrá-los, fundamentalmente, sempre que: 
 
a. Ocorrer fraude ou sonegação de dados, ou elementos julgados 
indispensáveis ao lançamento; 
 
b. O sujeito passivo não exibir ou dificultar o exame de livros ou de documentos 
fiscais de utilização obrigatória     
   

Seção III 
 

Isenções 
 
 
  Art. 41 - São isentos do imposto: 
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  I. As empresas ou entidades promoventes de espetáculos 
teatrais, cinematográficos, exposições, concertos, recitais e similares, 
realizados para fins assistenciais; 
 
  II. Os engraxates e lavadeiras; 
 
  III. As associações culturais. 
 
  Art. 42 - As isenções serão solicitadas em requerimento, 
acompanhado das provas de que o contribuinte preenche os requisitos 
necessários a obtenção do direito. 
 
 

Seção IV 
 

inscrição 
 
  Art. 43 - O contribuinte do imposto deverá promover sua inscrição, 
na repartição fiscal, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início de 
sua atividade, sob pena de inscrição de ofício. 
 
  Parágrafo Único - Os elementos de inscrição deverão ser 
atualizados, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da ocorrência de fatos ou 
circunstâncias que possam alterar o lançamento do imposto. 
 
  Art. 44 - A inscrição, a ser procedida em formulário próprio deverá 
ser efetuada para cada estabelecimento ou local de atividade, salvo em relação 
ao ambulante, que fica sujeito a inscrição única. 
 
  Parágrafo Único - Os estabelecimentos pertencentes a mesma 
pessoa são considerados autônomos quando em locais diversos. 
 
  Art. 45 - A inscrição será nominal, devendo seu número ser 
impresso em todos os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, bem como 
constar de qualquer requerimento dirigido a administração. 
 
  Art. 46 - A transferência, a venda do estabelecimento ou o 
encerramento da atividade no local, deverão ser comunidades pelo contribuinte 
a repartição fiscal, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 
 

Seção V 
 

Lançamento 
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  Art. 47 - O lançamento do Imposto Sobre Serviços será efetuado 
da seguinte forma: 
 
  I. Anual, nas hipóteses dos artigos 34 e 35; 
 
  II. No ato do pedido da licença, para os casos dos itens 31, 32 e 
33, conforme dispuser o regulamento; 
 

II. No ato do pedido da licença, para os casos dos itens 7.02, 7.04 
e 7.05, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
  III. Após a apuração do movimento econômico para o item 59; 

III. Após a apuração do movimento econômico para o item 9.01; 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  IV. Mensal, nos demais casos. 
 
  Parágrafo Único - O valor calculado no Imposto Sobre Serviço 
para o exercício será lançado em URMFB (UNIDADE DE REFERÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO), procedendo-se as correções com 
base na variação mensal do IGP-M fixado pela Fundação Getulio Vargas, 
exceto dos que tem sua base de cálculo fixada no movimento econômico 
mensal. 
 
  Art. 48 - O Poder Executivo definirá os modelos de livros, notas 
fiscais e demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelo 
contribuinte, mantida a escrituração fiscal em cada um de seus 
estabelecimentos ou na falta destes, em seu domicílio. 
 
  Parágrafo Único - A autoridade administrativa, a vista da natureza 
do serviço prestado, poderá autorizar a dispensa ou obrigar a manutenção de 
determinados livros, permitir a emissão de certos documentos e admitir o uso 
de documentos equivalentes. 
   

Secão VI 
 

Arrecadação 
    
  Art. 49 - O pagamento do imposto será feito mensalmente, por 
guia, até o dia 15 do mês seguinte ao da prestação de serviços, quando incidir 
no movimento econômico. 

Art. 49 - O pagamento do imposto será feito mensalmente, por 
guia, até o dia 20 do mês seguinte ao da prestação de serviços, quando incidir 
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no movimento econômico. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3837, de 20 
de junho de 2011) 
 
  § 1º - O recolhimento do imposto retido na fonte far-se-á em nome 
do responsável pela retenção, com a indicação do contribuinte, até o dia 15 do 
mês seguinte da retenção. 

 
§ 1º - O recolhimento do imposto retido na fonte far-se-á em nome 

do responsável pela retenção, com a indicação do contribuinte, até o dia 20 do 
mês seguinte da retenção. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3837, de 20 
de junho de 2011) 

 
  § 2º - Qualquer diferença do valor do imposto apurada em 
levantamento fiscal  será recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da notificação. 
 
  § 3º - O pagamento do imposto será efetuado anualmente, nas 
datas a serem fixadas por Decreto, consignadas no respectivo aviso, nas 
hipóteses previstas nos artigos 34 e 35. 
 
  § 4º - Para o caso dos itens 31, 31 e 33 o pagamento deverá ser 
efetuado mensalmente de acordo com a duração das obras. 

§ 4º - Para o caso dos itens 7.02, 7.04 e 7.05 o pagamento deverá 
ser efetuado mensalmente de acordo com a duração das obras. (Redação 
dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  § 5º - No caso do item 59, o pagamento deverá ser efetuado da 
seguinte forma: 
 

§ 5º - No caso do item 12.01 a 12.17, o pagamento deverá ser 
efetuado da seguinte forma: (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 
de dezembro de 2003) 

 
  I. mensalmente, por guia, até o dia 15 do mês seguinte ao da 
prestação do serviço para empresas estabelecidas no Município; 
 

I. mensalmente, por guia, até o dia 20 do mês seguinte ao da 
prestação do serviço para empresas estabelecidas no Município; (Redação 
dada pela Lei Municipal n.º 3837, de 20 de junho de 2011) 
 
  II. Diário, por guia, no primeiro dia útil após a prestação do 
serviço, para as empresas de caráter eventual. 
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  Art. 50 - O recolhimento do imposto poderá ser autorizado por 
estimativa, a requerimento do interessado e sem prejuízo para o Município, na 
forma do artigo subsequente. 
 
  Art. 51 - Quando o volume ou a modalidade da prestação de 
serviço aconselhar tratamento fiscal mais adequado a autoridade tributária 
poderá exigir o recolhimento do imposto por estimativa. 
 
  § 1º - O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa 
poderá ser feito individualmente, por categoria de estabelecimento ou por 
grupos de atividades. 
 
  § 2º - O regime de estimativa poderá ser suspenso pela 
autoridade administrativa, mesmo quando não findo o exercício ou período, 
seja de modo geral ou individual, seja quanto a qualquer categoria de 
estabelecimento, grupos ou setores de atividades. 
 
  § 3º - A administração poderá rever os valores estimados, a 
qualquer tempo, reajustando as parcelas do imposto, ou restituir as diferenças 
se houver. 
 
  § 4º - Na hipótese de contribuinte sonegar ou destruir documentos 
necessários a fixação da estimativa, esta será arbitrada, sem prejuízo das 
demais penalidades ou cominações cabíveis. 
 
  Art. 52 - Quando não puder ser conhecido o valor efetivo da 
receita bruta ou ainda quando os registros relativos ao imposto não merecerem 
fé, o imposto será calculado sobre a receita bruta arbitrada, a qual não poderá 
em hipótese alguma, ser inferior ao total das seguintes despesas: 
 
  I. Valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais 
consumidos ou aplicados no período; 
 
  II. Folhas de salários pagos durante o período adicionadas de 
todos os rendimentos pagos no período, inclusive honorários de diretores e 
retirada de proprietários, sócios ou gerentes, bem como obrigações trabalhistas 
ou sociais; 
 
  III. 1/120 (um cento e vinte avos) do valor do imóvel, das 
máquinas e equipamentos utilizados na prestação do serviço computados ao 
mês ou fração; 
 
  IV. Despesas com água, luz, telefone e demais encargos mensais 
obrigatórios do contribuinte. 
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Seção VII 
 

Penalidades 
 

 
  Art. 53 - Aos infratores serão aplicadas as seguintes multas: 
 
  I.  De importância igual a  02 (duas) vezes o valor do tributo ao 
que deixar de recolher, total ou parcialmente o imposto retido na fonte; 
 
  II. De importância igual a 01 (uma) vez o valor do imposto devido, 
que não será inferior a 180% (cento e oitenta por cento) do Valor da Unidade 
de Referência: 
 
a. Ao que omitir dados ou destruir documentos necessários a fixação da 
estimativa; 
 
b. Ao que omitir dados ou destruir documentos necessários a apuração do 
imposto; 
 
c. Ao que deixar de emitir nota fiscal; 
 
d. Ao que não possuir livros ou documentos fiscais; 
 
e. Pela diferença, ao que consignar em documento fiscal importância diversa 
do efetivo valor da receita auferida; 
 
f. Pela Diferença, ao que preencher guias de recolhimento do imposto com 
omissão ou incorreção, que implique em alteração de lançamento; 
 
  III. De importância igual a 02 (duas) vezes o imposto devido que 
não poderá ser inferior a 10 (dez) vezes o valor da Unidade de Referência do 
Município. (lei 2282/94). 
 
  IV. De até 20 (vinte) vezes o valor da Unidade de Referência, com 
50% (cinqüenta por cento) de redução quando o pagamento seja efetuado 
dentro do prazo estabelecido no auto de infração, conforme discipline o 
Regulamento, quando:  (lei 2284/94). 
 
a. Deixar de promover a inscrição ou sua atualização; 
 
b. Deixar de comunicar a transferência, a venda do estabelecimento ou o 
encerramento da atividade no local; 
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c. Se recusar a apresentar livros ou documentos exigidos pela autoridade 
administrativa; 
 
d. Embaraçar ou ilidir a ação fiscal; 
 
e. Deixar de apresentar a declaração anual de dados ou apresentá-la com 
incorreção; 
 
Art. 53 - Aos infratores serão aplicadas as seguintes multas: 
 
  I. De importância igual a  02 (duas) vezes o valor do tributo ao que 
deixar de recolher, total ou parcialmente o imposto retido na fonte; 
 
  II. De importância igual a 10 (Dez) URMFB (Unidade de 
Referência do Município de Francisco Beltrão), com redução de 50% 
(Cinqüenta por Cento) de redução quando o pagamento seja efetuado dentro 
do prazo estabelecido no auto de infração, conforme discipline o Regulamento, 
quando: 
a) Deixar de promover a inscrição ou sua atualização; 
   b) Deixar de comunicar a transferência ou venda de 
estabelecimento e encerramento ou mudança de ramo de atividade;  
   c) Emitir documento fiscal sem autorização da repartição 
competente; 
  d) Omitir o número de inscrição municipal nos documentos fiscais. 
 
III. De importância igual a 20 (Vinte) URMFB (Unidade de Referência do 
Município de Francisco Beltrão), quando: 
   a) Recusar a apresentar livros ou documentos exigidos pela 
autoridade administrativa e ou Fiscalização; 
  b) Negar-se a prestar informações, tentar dificultar a ação dos 
Fiscais do Município ou deixar de atender dentro do prazo legal, as notificações 
do Fisco Municipal; 
  c) Fornecer, manter posse ou guarda de documentos fiscais em 
desacordo com a legislação própria; 
  d) Adulterar ou constituir de outros vícios que influenciem a 
apuração do crédito fiscal; 
   e) Deixar de apresentar a declaração anual de dados ou 
apresentá-la com incorreção. 
 
  IV. De importância igual a 50% (Cinqüenta por Cento) do imposto 
devido, não podendo o valor ser inferior a 2,0 (Duas) URMFB (Unidade de 
Referência do Município de Francisco Beltrão), quando: 
  a) Omitir dados, inutilizar, extraviar, perder ou não conservar livros 
e documentos por prazo legal, necessários à apuração do imposto; 



46 

 

  b) Omitir dados ou destruir documentos necessários à fixação da 
estimativa; 
  c) Deixar de emitir documento fiscal obrigatório; 
  d) Pela diferença, ao que consignar em documento fiscal 
importância diversa do efetivo valor da receita auferida; 
  e) Pela Diferença, ao que preencher guias de recolhimento do 
imposto com omissão ou incorreção, que implique em alteração de lançamento. 

(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 

   Parágrafo Único: O Contribuinte reincidente poderá 
ser submetido a sistema especial de fiscalização. (Incluído pela Lei Municipal 
n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  Art. 54 - A reincidência da infração será punida com multa em 
dobro e a cada reincidência subsequente aplicar-se-á essa pena acrescida de 
20% (vinte por cento) sobre o seu valor. 
 
  Parágrafo Único - O contribuinte reincidente poderá ser submetido 
a sistema especial de fiscalização. 
 
  Art. 55 - A penalidade não será aplicada ao contribuinte que 
espontaneamente, antes de qualquer procedimento fiscal, denunciar a 
administração as irregularidades verificadas no cumprimento de qualquer 
obrigação acessória observada a regra do artigo 152. 
 
  Parágrafo Único - O contribuinte que, ao receber a notificação 
fiscal, recolher as diferenças constatadas por infração da letra “f”do inciso II, do 
artigo 53, no prazo de 30 dias contados da data da lavratura do auto de 
infração, terá reduzido o valor da multa em até 50% (cinqüenta por cento) - 
calvo nos casos de reincidência, conforme discipline o Regulamento. (lei 
2282/94). 
 

Parágrafo Único - O contribuinte infrator do inciso IV do artigo 53, 
que parcelar ou efetuar o pagamento do imposto devido, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da data da lavratura do auto de infração, terá o valor da multa 
reduzido em até 60% (Sessenta por Cento) - salvo nos casos de reincidência, 
conforme discipline o Regulamento. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
 

CAPÍTULO III 
 

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 
 

Seção I 
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Fato Gerador 

 
 
  Art. 56 - O imposto de competência do Município de Francisco 
Beltrão sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, 
conforme o disposto no artigo 156 - II da Constituição Federal, tem como fato 
gerador: 
 
  I. A transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direito real sobre eles, bem como 
cessão de direitos e sua aquisição. 
 
  Parágrafo Único - Para os efeitos desta lei é adotado o conceito 
de imóvel e de cessão constante na lei civil. 
 

Seção II 
 

Modalidade de Operações Tributárias 
 
   
  Art. 57 - O imposto sobre Transmissão assenta sobre as 
seguintes e principais modalidades de operações tributárias: 
 
  I. Incorporação de Imóveis ao patrimônio de pessoas jurídicas nos 
casos admitidos pela Constituição e leis federais; 
 
  II. Transferência de imóvel do patrimônio de pessoa jurídica para 
o que qualquer de seus sócios ou acionistas ou de respectivos sucessores 
quando as operações se procederem “inter-vivos”; 
 
  III. Aquisição de imóvel por usucapião; 
 
  IV. Tornas ou reposições que ocorrerem; 
 
  V. Aquisição de imóvel por compra, venda ou permuta; 
 
a. Nas partilhas efetuadas em virtude de falecimento e separação judicial, 
quando o cônjuge receber dos imóveis situados no Município quota-parte, cujo 
valor seja maior do que o valor de sua meação da totalidade dos citados 
imóveis; 
 
b. Nas partilhas efetuadas em virtude de falecimento, quando o herdeiro 
receber dos imóveis situados no Município quota-parte, cujo valor seja maior do 
que o valor do seu quinhão, da totalidade dos citados imóveis; 
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c. Nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando foi recebida 
por qualquer condômino quota-parte material, cujo valor seja maior do que a 
sua quota-parte ideal; 
 
  V. Cessão de direito do arrematante ou adjudicante depois de 
assinado o auto de arrematação ou adjudicação; 
 
  VI. Cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de 
cessão relativa a imóveis, mesmo quando se tenha atribuição ao promitente 
comprador ou ao permitente cessionário o direito de indicar terceiros para 
receber a escritura da promessa; 
 
  VII. Cessão dos direitos de opção de venda de imóvel, desde que 
o optante tenha direito a diferença de preço e não simplesmente a comissão; 
 
  VIII. Transferência ainda que por desistência ou renúncia de 
direito e ação e legado de bem imóvel situado no Município; 
 
  IX. Cessão de direito a ação que tenha por objeto bem imóvel; 
 
  X. Compromisso de compra e venda na forma especificada em 
instrução da Secretaria Municipal de Finanças. 
 
  § 1º - Não se considera existir transferência de direito a renúncia 
a herança ou legado desde que qualquer delas se efetive dentro das seguintes 
circunstâncias decorrentes: 
 
a. Seja feita sem ressalva em benefício do monte; 
 
b. Seja efetivada dentro de 90 (noventa) dias contados da data de falecimento 
do “de-cujus”; 
 
c. Não tenha o renunciante praticado, dentro do prazo estabelecido no inciso 
anterior, qualquer ato que demonstre intenção de aceitar a herança ou legado; 
 
  § 2º - É necessário para o nascimento da obrigação de pagar o 
imposto que a aquisição do bem ou direito seja a título oneroso. 
 

Seção III 
 

Da não Incidência Tributária 
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  Art. 58 - Ressalvado o disposto no artigo seguinte e além dos 
demais casos previstos na Constituição, o imposto não incide sobre a 
transmissão dos bens e direitos referidos no artigo anterior. 
 
  I. Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de 
pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; 
 
  II. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma 
pessoa jurídica por outra ou com outra; 
 
  Parágrafo Único - O imposto não incide sobre a transmissão aos 
mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa 
jurídica a quem forem conferidos. 
  Art. 59 - O disposto no artigo anterior não se aplica quando a 
pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos a sua 
aquisição. 
  § 1º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante 
referida neste artigo, quando mais de 50% (cinqüenta por cento da receita 
operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores 
decorreu de transações mencionadas neste artigo. 
 
  § 2º - Verificada a preponderância referida neste artigo tornar-se-á 
devido o imposto, nos termos da lei vigente a data da aquisição sobre o valor 
do bem ou direito nesta data. 
 
  § 3º - O disposto neste artigo não se aplica a transmissão de bens 
ou direitos, quando realizados em conjunto com a totalidade do patrimônio da 
pessoa alienante.  

Seção IV 
 

Das Isenções 
 

  Art. 60 - Fica isenta do pagamento de imposto quando ocorrer: 
 
  I. Aquisição por estado estrangeiro destinado exclusivamente a 
uso de sua missão diplomática ou consular; 
 
  II. A transação na qual seja comprador ou cessionário qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno; 
 
  III. Quando ocorrer usucapião especial. 
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NOTA: Sobre os imóveis destinados ao incentivo à industria, nos termos do art. 16 da lei 
2629/97, de 10.09.97. 

 
 
 
 
 

Seção V 
 

Sujeito Passivo 
 
  Art. 61 - O sujeito passivo da obrigação tributária é o adquirente 
dos bens ou direitos. 
 

Seção VI 
 

Local do Pagamento 
 

  Art. 62 - O imposto é pago em qualquer estabelecimento de 
crédito indicado pelo Município na forma como dispuser o regulamento. 
 

Seção VII 
 

Da Época de Pagamento 
 
  Art. 63 - O imposto é pago quando da ocorrência do fato gerador, 
ressalvado os casos previstos na lei. 
 

Secção VIII 
 

Da Alíquota 
 

  Art. 64 - A alíquota do imposto é: 
 
  I. Nas transações compreendidas no sistema financeiro de 
habitação a que se refere a lei federal nº 4.380, de 21 de agosto de 1964 e 
legislação complementar: 
 
a. Sobre o valor efetivamente financiado - 0,5% (zero vírgula cinco por cento); 
 
b. Sobre o valor restante da transação - 2% (dois por cento); 
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  II. Sobre as demais transações - 2% (dois por cento). 
 

Seção IX 
 

Base de Cálculo 
 
 
  Art. 65 - A base de cálculo do imposto é o valor mensal dos bens 
ou direitos no ato da ocorrência do fato gerador. 
 
  § 1º - Em se tratando de usufruto, havendo pluralidade de 
usufrutuário, o valor do imposto e o de sua propriedade serão baseados na 
parte conferida a cada um deles. 
 
  § 2º - Na instituição do usufruto temporário, por cláusula 
testamentária, o usufrutuário pagará o imposto sobre 4/5 e nu proprietário 
sobre 1/5 da propriedade plena. 
 
  § 3º - Nos compromissos de compra e venda de unidade 
autônoma que se constituem em casas térreas, assobradas e divididas em 
planos horizontais, vinculadas a contrato de construção, o imposto será 
calculado sobre o total declarado, se no contrato não constar, separadamente, 
o valor da fração do terreno e o preço da construção. 
 
  § 4º - Havendo inexatidão sobre o valor declarado a que se refere 
o parágrafo anterior, o imposto será arbitrado  pelo fisco da municipalidade. 
 

Seção X 
 

Da forma de Recolhimento do Imposto 
 
  Art. 66 - O pagamento de imposto, nas transmissões por ato 
“inter-vivos” far-se-á: 
 
  I. Nas transmissões por escritura pública, antes de lavrada esta, 
mediante guia, expedida no mínimo em 4 (quatro) vias pelo escrivão de notas 
ou tabelião na qual constará: 
 
a. Nome do adquirente e do transmitente; 
 
b. Declaração de ser a transação parcial ou total; 
 
c. Denominação do imóvel e sua localização; 
 
d. Valor total atribuído pela parte; 
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e. Área em metros quadrados do terreno, construção e benfeitorias, em se 
tratando de imóvel urbano; 
 
f. Área em hectares e seu valor, separadamente por glebas de cultura, 
pastagens, minérios e outras espécies que acompanham o imóvel, quando for 
o caso; 
 
g. Discriminação das benfeitorias ou acessórios e seu valor; 
 
  II. Nas transmissões por instrumento particular quando da 
apresentação deste a fazenda pública municipal; 
 
  III. Nas transmissões efetuadas por meio de procuração em causa 
própria, antes de lavrado o respectivo instrumento, mediante guia em 4 (quatro) 
vias, no mínimo, do tabelião; 
 
  IV. Na arrematação, adjudicação, remissão ou usucapião, 
mediante guia de escrivão do feito, até 30 (trinta) dias após o fato; 
 
  V. Nas incorporações de bens imóveis ao capital, de sociedade 
que se dedica a venda e locação de propriedades imobiliárias, até 30 (trinta) 
dias do ato ou contrato; 
 
  VI. Nas aquisições por escritura pública lavradas fora do 
Município ou em virtude de título, deverá ser apresentado  a Secretaria 
Municipal de Finanças para cálculo do imposto devido, e no qual será anotado. 
 

Seção XI 
 

Das Avaliações 
 
  Art. 67 - Toda a avaliação considerada inexata e que não tenha 
sido realizada avaliação judiciária, na forma da lei civil poderá ser revista pela 
autoridade fazendária do município, hipótese em que prevalecerá esta para fins 
de lançamento tributário. 
 
  Art. 68 - Cabe o direito ao interessado de pedido de avaliação 
contraditória quando não aceita a estimada pela autoridade fiscal, observando 
a prescrição dos seguintes parágrafos. 
 
  § 1º - A avaliação será procedida de termo de compromisso no 
qual a autoridade fiscal e o contribuinte mencionam os valores que, 
respectivamente atribuem ao imóvel, indicando cada qual um perito e um 
suplente, juridicamente capazes e habilitados para tal fim, com competência 
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para eleger, no caso de laudos discordantes um terceiro com poder decisório 
de avaliação. 
 
  § 2º - A avaliação deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, 
sendo submetida a homologação do representante da fazenda pública 
municipal, prevalecendo pelo prazo de 30 (trinta) dias. 
 
  § 3º - Em se tratando de bens que exijam conhecimentos 
técnicos, para garantir a segurança da avaliação, os peritos indicados pelas 
partes deverão ser profissionais do ramo. 
  § 4º - Somente se negará homologação a avaliação se ocorrer 
vício no seu procedimento ou flagrante desacordo entre os valores atribuídos 
pelos árbitros e os achados em transmissão de bens da mesma espécie e 
categoria. 
  § 5º - Na hipótese prevista do parágrafo anterior prevalecerá o 
arbitramento da municipalidade que examinará da conveniência das medidas 
administrativas e judiciais responsabilizando os peritos no caso de dolo ou má-
fé. 

Secão XII 
 

Das Penalidades e Processo Administrativo Fiscal 
  

  Art. 69 - Na aquisição por ato “inter-vivos” o contribuinte que de 
qualquer forma violar as disposições da presente lei ficará sujeito a multa de 
30% (trinta por cento) do imposto devido e a atualização do débito que deverá 
ser reconhecido com base na atualização monetária. 
 
  Art. 70 - Cabe a fazenda pública municipal, além do lançamento 
do débito fiscal em dívida ativa para fins de execução sobre o tributo não pago 
socorrer-se também nas demais disposições legais, em especial com a ação 
de sonegados de acordo com o disposto nos artigos nº 1782 e seguintes do 
Código Civil. 
  Art. 71 - O procedimento relativo ao lançamento de ofícios é o 
estabelecimento pelo rito e forma prevista no Código Tributário Municipal. 
 
  Art. 72 - Aplica-se ao imposto de transmissão de bens imóveis e 
dos direitos a eles relativos a atualização monetária e juros de mora não 
capitalizados de 1% (um por cento) ao mês ou sua fração. 
 
  Parágrafo Único - Considerar-se-á termo inicial para o cálculo da 
correção monetária e dos juros de mora o mês subsequente ao que expirar o 
prazo de pagamento. 

Seção XIII 
 

Da Fiscalização 
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  Art. 73 - A fiscalização do Imposto será procedida pelo Serviço 
Municipal de Finanças. 

CAPÍTULO IV 
 

IMPOSTO SOBRE A VENDA DE COMBUSTÍVEIS 
 LÍQUIDOS E GASOSOS A VAREJO 

 
Art. 74 – O Imposto Municipal sobre combustíveis Líquidos e 

Gasosos – IVV, tem como fato gerados a venda a varejo efetuada por 
estabelecimento que promova a sua comercialização. (Revogado pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Parágrafo Único – Consideram-se a varejo, as vendas de 

qualquer quantidade, efetuadas ao consumidor final. (Revogado pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Art. 75 – O IVV não incide sobre a venda a varejo de óleo diesel. 

(Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
Art. 76 – Considera-se local da operação aquele onde se 

encontrar o produto no momento da venda. (Revogado pela Lei Municipal n.º 
2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Art. 77 – Contribuinte do imposto é o estabelecimento comercial 

ou industrial que realizar as vendas descritas no artigo 74. (Revogado pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Parágrafo primeiro – Considera-se estabelecimento o local, 

construído ou não, onde o contribuinte exerce sua atividade em caráter 
permanente ou temporário, de comercialização a varejo dos combustíveis 
sujeito ao imposto. (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro 
de 1997) 

 
Parágrafo segundo – para efeito de cumprimento da obrigação, 

será considerado autônomo cada um dos estabelecimentos, permanentes ou 
temporários, inclusive os veículos utilizados no comércio ambulante. 
(Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Parágrafo terceiro – o disposto no parágrafo anterior não se aplica 

aos veículos utilizados para simples entrega de produtos a destinatários certos, 
em decorrência de operação já tributada. (Revogado pela Lei Municipal n.º 
2655, de 18 de dezembro de 1997) 
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Art. 78 – Considera-se também contribuintes: (Revogado pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
I – Os estabelecimentos da sociedade de fins não econômicos, 

inclusive cooperativas, que pratiquem com habitualidade operações de vendas 
a varejo de combustíveis líquidos e gasosos; (Revogado pela Lei Municipal n.º 
2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
II – O estabelecimento de órgão da administração pública direta, 

da autarquia ou de empresa pública, federal, estadual ou municipal, que venda 
a varejo produtos sujeitos ao imposto, ainda que a compradores de 
determinada categoria profissional ou funcional. (Revogado pela Lei Municipal 
n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Art. 79 – São sujeitos passivos, por substituição, o produtor, o 

distribuidor e o atacadista de produtos combustíveis relativamente ao imposto 
devido pela venda a varejo promovida por contribuinte, por microempresa ou 
por contribuinte isentam. (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de 
dezembro de 1997) 

 
Art. 80 – São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do 

imposto devido: (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 
1997) 

 
I – O transportador, em relação a produtos transportados e 

comercializados no varejo durante o transporte; (Revogado pela Lei Municipal 
n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
II – O armazém ou o depósito que mantenha sob sua guarda, em 

nome de terceiros, produtos destinados a venda direta a consumidor final. 
(Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Art. 81 – A base de cálculo do imposto é o valor de venda do 

combustível líquido ou gasoso no varejo, incluídas as despesas adicionais 
debitadas pelo vendedor ao comprador. (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, 
de 18 de dezembro de 1997) 

 
Parágrafo único – O montante do imposto integra a base de 

cálculo a que se refere este artigo, constituindo o respectivo destaque mera 
indicação para fins de controle. (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 
de dezembro de 1997) 

 
Art. 82 – A autoridade fiscal poderá arbitrar base de cálculo, 

sempre que: (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 
1997) 
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I – Não forem exibidos ao fisco os elementos necessários a 

comprovação de valor das vendas, inclusive nos casos de perda, extravio ou 
atraso na escrituração de livros e documentos fiscais; (Revogado pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
II – Houver fundada suspeita de que os documentos fiscais não 

refletem o valor real das operações de venda; (Revogado pela Lei Municipal n.º 
2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
III – Estiver ocorrendo venda ambulante, a varejo, de produtos 

desacompanhados de documentos fiscais. (Revogado pela Lei Municipal n.º 
2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Art. 83 – As alíquotas do imposto São: (Revogado pela Lei 

Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
I – Gasolina ...............................................................3% 
II – Querosene iluminante...........................................3% 
III – Álcool hidratado....................................................3% 
IV – Gás liquifeito........................................................3% 
V – Gasolina de aviação...............................................3% 
(Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 

1997) 
 
Art. 84 – O valor do imposto a recolher será apurado a cada 10 

dias e pago pelo valor de venda efetivamente colocado a disposição do 
consumidor no dia do recolhimento através de guia preenchida pelo 
contribuinte em modelo aprovado pela Secretaria de Finanças do Município, na 
forma e nos prazos previsto em regulamento. (Revogado pela Lei Municipal n.º 
2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Parágrafo primeiro – A eliminação do imposto sobre vendas a 

varejos de combustível líquidos e gasosos, decorrente da emenda 
constitucional n. 3, de 17 de março de 1993, somente produzirá efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo menos 
a um e meio por cento no exercício financeiro de 1995. (Revogado pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Parágrafo segundo – O regulamento devera disciplinar os casos 

de recolhimento efetuado por contribuinte ou responsável não inscritos. 
(Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Art. 85 – O poder executivo poderá celebrar convênio com 

Estados e Municípios, objetivando a implementação de normas e 
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procedimentos que se destinem a cobrança e a fiscalização de tributo. 
(Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Parágrafo único – O convênio poderá disciplinar a substituição 

tributaria em caso de substituto sediado em outro município. (Revogado pela 
Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
Art. 86 – O crédito não liquidado nas épocas próprias fica sujeito a 

atualização monetária do seu valor. (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 
18 de dezembro de 1997) 

 
Parágrafo único – As multas devidas será sobre o valor do 

imposto corrigido. (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro 
de 1997) 

 
Art. 87 – O descumprimento das obrigações principais e 

acessórias sujeitará o infrator as seguintes penalidades, sem prejuízo da 
exigência do imposto: (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de 
dezembro de 1997) 

 
I – Falta de recolhimento do tributo – multa de 100% (cem por 

cento) do valor do imposto; (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de 
dezembro de 1997) 

 
II – Falta de emissão de documento fiscal em operação não 

escriturada – multa de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto; 
(Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
III – Emitir documento fiscal consignando importância diversa do 

valor da operação ou com valores diferentes nas respectivas vias, com o 
objetivo de reduzir o valor do imposto a pagar – multa de 200% (duzentos por 
cento) do valor do imposto não pago; (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, 
de 18 de dezembro de 1997) 

 
IV – Deixar de emitir documento fiscal , estando a operação 

devidamente registrada – multa de 10% (dez por cento) do valor da URMFB; 
(Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
V – Transportar, receber ou manter em estoque ou depósito, 

produtos sujeitos ao imposto, sem documento fiscal ou acompanhados de 
documento fiscal inidôneo – multa de 200% (duzentos por cento) do valor do 
imposto; (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
VI – Recolher o imposto após o prazo regulamentar antes de 

qualquer procedimento fiscal, atualização monetária mais multa de 40% do 
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valor do imposto corrigido. (Revogado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de 
dezembro de 1997) 

 
VII – Deixar de reter na fonte o imposto devido, na condição de 

contribuinte substituto – multa de 40% do valor do imposto; (Revogado pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
VIII – Deixar de recolher o imposto retido na fonte como 

contribuinte substituto – multa de 200% do valor do imposto. (Revogado pela 
Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

 
  

 
TÍTULO III 

 
TAXAS 

 
CAPÍTULO I 

 
TAXAS DE LICENÇA 

 
Seção I 

 
Incidência 

 
  Art. 88 - As taxas de licença são devidas pelo exercício regular do 
poder de policia administrativa do Município. 
 
  § 1º - O poder de polícia administrativa será exercido em relação 
a quaisquer atividades lucrativas ou não, e a quaisquer atos a serem exercidos 
ou praticados no território do município, dependente, nos termos deste Código, 
de prévio licenciamento da prefeitura. 
   
  § 2º - O Município não exerce poder de polícia sobre as atividades 
desenvolvidas ou sobre atos praticados em seu território mas legalmente 
subordinados ao poder de polícia administrativa da União ou do Estado. 
 
  Art. 89 - As taxas de licença compreendem: 
 
  I. Taxa de localização de estabelecimentos de qualquer natureza; 
 
  II. Taxa de verificação regular de estabelecimentos comerciais e 
atividades prestadoras de serviços; 
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  III. Taxa de execução de arruamentos, loteamentos e obras 
particulares;   
  IV. Taxa de ocupação de áreas em vias e logradouros públicos; 
 
  V.  Taxa de utilização de meios de publicidade; 
 
  VI. Taxa de licença para o exercício de comércio e prestação de 
serviços eventuais e ambulantes; 
 
   
  VII. Taxa de vigilância sanitária; 
 
  VIII. Taxa de vistoria de segurança contra incêndio; 
 
  IX. Taxa de combate e prevenção contra incêndio. 
 
  § 1º - As licenças iniciais serão concedidas sob forma de alvará. 
 
  § 2º - Deverá ser requerida nova licença toda vez que ocorrerem 
modificações nas características do estabelecimento ou mudança do ramo de 
atividade nele exercida, ou mudança de local. 
 
  § 3º - A licença do inciso V será válida para o exercício em que for 
concedida, ficando sujeita a renovação no exercício seguinte. 
 
  § 4º - A taxa de utilização de meios de publicidade será recolhida 
quando da licença da atividade, quando da verificação e controle da mesma 
atividade e incidirá em alíquota fixa, conforme anexo II p Tabela VI deste 
Código. 
  § 5º - As taxas de licença para exercício  do comércio e prestação 
de serviços eventuais e ambulantes serão concedidas mediante requerimento e 
previamente cobradas por dia, atividade, e por meio de pessoas que os 
exercerem, de acordo com o Anexo II, desta lei. 
 
  § 6º - A taxa de Análise de Projetos será recolhida quando do 
requerimento que solicitar análise de projeto arquitetônico quanto as normas de 
segurança contra incêndios. 
 
  § 7º - A taxa de Análise de Projetos será calculada de acordo com 
a Tabela X, Anexo II, deste CTM.  
 
 

Seção II 
Cálculo 
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  Art. 90 - As taxas de licença serão calculadas de acordo com a 
Tabela I, Anexo II deste código. 
 
  Parágrafo Único - Para efeito de cálculo e lançamento serão 
desprezadas as metragens que ultrapassarem a 1.000 m2 (um mil metros 
quadrados). 

Seção III 
 

Inscrição 
 
  Art. 91 - Ao solicitar a licença o contribuinte deverá fornecer à 
Prefeitura os elementos necessários a sua inscrição no Cadastro. 
 
 

Seção IV 
 

Lançamento 
 
  Art. 92 - As taxas de licença podem ser lançadas isoladamente ou 
em conjunto cm outros tributos. 
 

Seção V 
 

Arrecadação 
 
  Art. 93 - As taxas de licença serão arrecadadas nos prazos 
fixados em regulamento, baixado por decreto do Executivo Municipal. 
 
  Art. 94 - O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou 
praticar quaisquer atos sujeitos a licença, sem o pagamento da respectiva taxa, 
ficará sujeito a  multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do tributo devido, 
nunca inferior a 160% (cento e sessenta por cento) do Valor da Unidade de 
Referência 
 
 

CAPÍTULO II 
 

TAXA DE VERIFICAÇÃO REGULAR DE ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS E ATIVIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO 

 
Seção I 

Incidência 
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  Art. 95 - A Taxa de Controle e Verificação Regular de 
Estabelecimentos e Atividades Prestadoras de Serviço incide sobre todo e 
qualquer estabelecimento comercial, industrial e prestador de serviços, 
devidamente inscrito no Cadastro Fiscal do Município e tem por fato gerador o 
exercício do poder de polícia administrativa do Município ao qual incumbe a 
tarefa de exame e controle permanente das atividades propostas pelas 
empresas ou prestadores de serviço, visando apurar principalmente: 
  I. A exata destinação do fim proposto; 

II – As condições de higiene, segurança e salubridade.  
  II. As condições de  segurança; (Redação dada pela Lei Municipal 
n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 

  III. Os aspectos estéticos e outros que interessem ao Poder 
Público. 
 

Seção II 
 

Cálculo 
 
   
  Art. 96 - A taxa prevista neste capítulo será calculada de acordo 
com a atividade, por número de empregados ou por atividades, conforme 
dispuser a Tabela II do Anexo II deste Código. 
 

Parágrafo Único – Excetuam-se ao disposto no Caput, as 
atividades econômicas, comprovadamente exploradas em regime de economia 
familiar, que sejam exploradas na própria residência ou anexas, e que 
possuam faturamento bruto mensal de, no máximo, 30 URMFB (Trinta 
Unidades de Referência do Município de Francisco Beltrão), as quais ficarão 
sujeitas ao recolhimento anual de 01  URMFB (Uma Unidade de Referência do 
Município de Francisco Beltrão) a título de Taxa de Verificação Regular de 
Estabelecimentos e Atividades Prestadoras de Serviços. (Incluído pela Lei 
Municipal n.º 2872, de 19 de dezembro de 2001)  
 
 
  Art. 97 - Considera-se empregado, para efeito do artigo anterior, 
qualquer pessoa que desempenhe atividade no estabelecimento, independente 
de veículos empregatícios. 
 

  Parágrafo Único - A base de cálculo para efeito do tributo 
mencionado neste artigo, será o número de pessoas que exercerem atividades 

na empresa, verificados no ato da vistoria. 
 

Seção III 
Lançamento e Arrecadação 
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  Art. 98 - O lançamento e a arrecadação do tributo far-se-á 
mediante prévia vistoria fiscal, no exercício tributável, conforme dispuser o 
regulamento. 
 
  Art. 99 - Da vistoria se fornecerá ao contribuinte certificado, desde 
que atendidas as disposições legais para o funcionamento, ficando o 
contribuinte sujeito ao recolhimento do tributo em uma só vez para cada 
exercício tributável, em época a ser fixada em regulamento. 
 
  Art. 100 - Não incidem na taxa prevista neste capítulo, as 
atividades licenciadas no município, no exercício tributável. 
 

CAPÍTULO III 
 

TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

Seção I 
 

Incidência 
 
 

Art. 101 – A taxa de Vigilância Sanitária é devida pela vistoria nos 
estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, 
devidamente licenciados pelo Município, quanto a higiene, o prazo de validade, 
as condições dos produtos expostos. 
 
  Art. 101 - A Taxa de vigilância Sanitária é devida pela vistoria dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, 
devidamente licenciados pelo Município, para apurar as condições de higiene, 
salubridade e as condições de conservação dos produtos expostos ao uso 
particular ou de terceiro ou à comercialização. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  § 1º - Será devida a taxa de vigilância sanitária sobre as 
edificações, quando da solicitação do habite-se, conforme tabela anexa. 
 

§ 2º - A Taxa de Vigilância Sanitária pode ser lançada isolada ou 
em conjunto com outros tributos, a ser definida por decreto do Executivo. 
 
  § 2º - A Taxa de vigilância Sanitária será cobrada também 
anualmente, desde que procedida a competente vistoria do estabelecimento ou 
serviços, pela Secretaria Municipal da Saúde, concomitantemente com as 
demais vistorias do estabelecimento, em épocas definidas em regulamento. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
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Seção II 
 

Cálculo 
 
  Art. 102 - A Taxa de Vigilância Sanitária será calculada 
anualmente, conforme Tabela nº VIII e IX desta lei. 
 

Parágrafo Único – Excetuam-se ao disposto no Caput, as 
atividades econômicas, comprovadamente exploradas em regime de economia 
familiar, que sejam exploradas na própria residência ou anexas, e que 
possuam faturamento bruto mensal de, no  máximo, 30 URMFB (Trinta 
Unidades de Referência do Município de Francisco Beltrão), as quais ficarão 
sujeitas ao recolhimento anual de 01  URMFB (Uma Unidade de Referência do 
Município de Francisco Beltrão)  a título de Taxa de Vigilância Sanitária. 
(Incluído pela Lei Municipal n.º 2872, de 19 de dezembro de 2001) 
 

Seção III 
 

Lançamento e Arrecadação 
 

  Art. 103 - O lançamento e a arrecadação do tributo far-se-á 
mediante prévia vistoria fiscal, no exercício tributável, conforme dispuser em 
regulamento. 
 
  Art. 104 - Da vistoria se fornecerá ao contribuinte certificado, 
desde que atendidas as disposições legais par ao funcionamento, ficando o 
contribuinte sujeito ao recolhimento do tributo em uma só vez para cada 
exercício tributável, em época a ser fixada em regulamento. 
   

CAPÍTULO IV 
 

DA TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS  
(Capítulo incluído pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 

TAXA DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
(Capítulo alterado pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
CAPÍTULO V 

 
DA TAXA  DE COMBATE  E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  

(Capítulo alterado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 

TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
(Título alterado pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
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  Art. 105 - A Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios incidirá 
sobre todas as edificações sujeitas ao pagamento do IPTU (Imposto predial e 
territorial urbano) e será cobrada: 
 
  I. Do imóvel edificado cujo valor venal for inferior a 400 
(quatrocentas) unidades de referência do Município - 20% do valor da Unidade 
de Referência; 
 

  II. Do imóvel edificado cujo valor venal for superior de 401 a 700 
unidades de referência do Município - 40% do valor da Unidade de Referência. 
 
  III. Do imóvel edificado cujo valor venal for superior de 701 a 1100 
Unidades de Referência do Município - 70% do valor da Unidade de 
Referência. 

 
III. Do imóvel edificado cujo valor venal for superior de 701 

(setecentos e uma) a 1100 (mil e cem) Unidades de Referência do Município - 
60% (sessenta por cento) do valor da Unidade de Referência; (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
  IV. Do imóvel edificado cujo valor venal for superior de 1101 a 
a500 Unidades de Referência do Município - 100% do valor da Unidade de 
Referência; 
 

IV. Do imóvel edificado cujo valor venal for superior de 1101 (mil 
cento e uma) a 1500 (mil e quinhentas) Unidades de Referência do Município - 
80% (oitenta por cento) do valor da Unidade de Referência; (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
  V. Do imóvel Edificado cujo valor venal for superior de 1501 
Unidades de Referência do Município - 180% do Valor da Unidade de 
Referência. 
 

V. Do imóvel Edificado cujo valor venal for superior de 1501 (mil 
quinhentos e uma) Unidades de Referência do Município - 100% (cem por 
cento) do Valor da Unidade de Referência. (Redação dada pela Lei Municipal 
n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 

Parágrafo Único – Aos contribuintes que se enquadrarem ao 
disposto nos incisos  VI e VII do artigo 13 desta Lei, será concedida redução de 
50% (cinqüenta por cento) no valor da taxa prevista no caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei Municipal n.º 2872, de 19 de dezembro de 2001) 
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  Art. 106 - A taxa de vistoria de segurança contra incêndios incidirá 
sobre todos os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de 
serviços, agremiações, edifícios com mais de 3 (três) pavimentos ou com área 
superior a 750 metros quadrados, licenciados no Município e tem como fato 
gerador a vistoria técnica exercida pelo Corpo de Bombeiros e realizada 
anualmente. 
 
  § 1º - A cobrança da taxa anual de vistoria e segurança contra 
incêndios incide sobre os grupos de estabelecimentos conforme tabela anexa, 
tendo por base a URMFB fixada para o exercício. 
 
  § 2º - Os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores 
de serviços previstos ou não nos grupos da tabela anexa, serão neles 
classificados pelo Corpo de Bombeiros, pela maior similitude ou pelo risco 
predominante. 
 
  § 3º - Sobre os valores fixados na tabela nº X incidirá um fator de 
correção, calculado em função da área de risco, conforme tabela nº XI deste 
Código. 
 

§ 4º Excetuam-se ao disposto no Caput, as atividades 
econômicas, comprovadamente exploradas em regime de economia familiar, 
que sejam exploradas na própria residência ou anexas, e que possuam 
faturamento bruto mensal de, no máximo, 30 URMFB (Trinta Unidades de 
Referência do Município de Francisco Beltrão),  as quais ficarão sujeitas ao 
recolhimento anual de 01 URMFB (Uma Unidade de Referência do Município 
de Francisco Beltrão) a título de Taxa de Vistoria de Segurança contra 
Incêndio, desde que não configurem atividade de alto risco, conforme 
classificação do Corpo de Bombeiros. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2872, de 
19 de dezembro de 2001) (Revogado pela Lei Municipal n.º 3139, de 28 de 
dezembro de 2004) 
  
 

CAPÍTULO III 
 

TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
 TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS 

(Alterado pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
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  Art. 107 -  As taxas de serviços urbanos compreendem: 
   
  I. Taxa de Coleta de Lixo; 
 
  II. Taxa de Iluminação Pública; (Revogado pela Lei Municipal n.º 
3066, de 23 de dezembro de 2003) 
 
  III. Taxa de Conservação de Vias Pavimentadas; (Revogado pela 
Lei Municipal 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  IV. Taxa de Limpeza Pública; (Revogado pela Lei Municipal 3059, 
de 16 de dezembro de 2003) 
 
  Parágrafo Único - As taxas são devidas pela utilização efetiva ou 
simples disponibilidade, de quaisquer dos serviços mencionados neste artigo. 
 
  Art. 108 - O contribuinte das taxas é o proprietário, o titular do 
domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóveis situados em vias ou 
logradouros públicos ou particulares, onde a Prefeitura mantenha quaisquer 
dos serviços referidos no artigo anterior. 
 

Parágrafo Único – Aos contribuintes que se enquadrarem ao 
disposto nos incisos  VI e VII do artigo 13 desta Lei, será concedida redução de 
50% (cinqüenta por cento) no valor das taxas previstas nos incisos I; III e IV do 
artigo anterior. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2872, de 19 de dezembro de 
2001) 

Parágrafo Único – Aos contribuintes que se enquadrarem ao 
disposto nos incisos VI e VII do artigo 13 desta Lei, será concedida redução de 
50% (cinqüenta por cento) no valor da taxa prevista no inciso I do artigo 
anterior. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 
2003) 

 
 
  Art. 109 - As taxas serão calculadas nas seguintes bases anuais: 
 
  I. Coleta de lixo: 
 
a. Imóveis residência e industriais  - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da 
Unidade de Referência por metro quadrado de área construída, multiplicado 
pelo número de vezes que é coletado por semana; 
 
b. Imóveis comerciais e prestadores de serviços - 1% (um por cento) da 
Unidade de Referência por metro quadrado de área construída, multiplicado 
pelo número de vezes que é coletado por semana; 
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  II. Iluminação: (Revogado pela Lei Municipal n.º 3066, de 23 de 
dezembro de 2003) 
 
 
a. Sobre terrenos baldios - 6% (seis por cento) da URMFB por metro linear da 
testada, na época e forma prevista em regulamento; 
 
b. Os terrenos edificados, conforme os dispositivos constantes nos artigos 114 
a 118 deste código; 
 
  III. Conservação de vias: 
 
a. Pavimentação - 4% (quatro por cento da Unidade de Referência por metro 
linear da testada; 
 
  IV. Limpeza Pública - 5% (cinco por cento) da Unidade de 
Referência por metro linear de testada. 
 

Art. 109 - As taxas serão calculadas nas seguintes bases anuais: 
 
  I. Coleta de lixo: os imóveis edificados incidirão na 
percentualidade de 1,1% (um vírgula um por cento) da Unidade de Referência, 
por metro quadrado de área construída, multiplicado pelo número de vezes de 
coleta por semana; (Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro 
de 1998) 
 
   II. Iluminação: (Revogado pela Lei Municipal n.º 3066, de 23 de 
dezembro de 2003) 
 
 
   a. Sobre terrenos baldios - 6% (seis por cento) da URMFB 
(Unidade de Referência do Município de Francisco Beltrão) por metro linear da 
testada, na época e forma prevista em regulamento; 

(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
     (Revogado pela Lei Municipal n.º 3066, de 23 de dezembro de 2003) 

 
III – Conservação de vias: 
 
a) em vias pavimentadas com emulsão asfáltica 10% (dez por 
cento) da Unidade de Referência por metro linear de testada; 
b) em vias pavimentadas com pedras irregulares 4% (quatro 

por cento) da Unidade de Referência por metro linear de testada. (Incluído pela 
Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
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Parágrafo Único – A taxa mínima prevista nos incisos I e III deste 
artigo é de 1 (uma) Unidade de Referência anual. (Incluído pela Lei Municipal 
n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
   Parágrafo Único - A taxa mínima prevista nos inciso I deste artigo 
é de 1 (Uma) URMFB  (Unidade de Referência do Município de Francisco 
Beltrão). (Incluído pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
 
  Art. 110 - A taxa de Coleta de Lixo incidirá até o máximo de 1.000 
m2 (hum mil metros quadrados) de área, por economia. 

 
Art. 110 - A taxa de Coleta de Lixo incidirá até o máximo de 500 

m2 (Quinhentos metros quadrados) de área, por economia. (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 

 
 
  Art. 111 - As taxas de serviços urbanos incidirão sobre cada uma 
das economias autônomas e distintas pelos referidos serviços. 
 
  Art. 112 - As taxas poderão ser lançadas isoladamente ou em 
conjunto com outros tributos. 
 
  Art. 113 - As taxas de limpeza e conservação de pavimentação 
pública, coleta de lixo, iluminação pública, poderão ser lançadas juntamente 
com o imposto imobiliário, obedecidas as normas do artigo 21. 
 

Art. 113 - A taxa de coleta de lixo poderá ser lançada juntamente 
com o imposto imobiliário, obedecidas às normas do artigo 21. (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 16 de dezembro de 2003) 

 
Art. 113 – a Taxa de Coleta de Lixo poderá ser lançada 

juntamente com o Imposto Imobiliário, obedecidas as normas do art. 21 do 
presente Código, ou em parcelas mensais, juntamente com a conta de água ou 
energia elétrica, mediante convênio que venha a ser firmado com a SANEPAR 
ou a COPEL. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3139, de 28 de dezembro 
de 2004) 
 
  Art. 114 - A arrecadação das taxas será feita nas épocas e nos 
locais conforme dispuser o regulamento. 
 
  Art. 115 - A taxa de iluminação pública será devida pelos 
proprietários, titulares de domínio útil ou ocupantes de imóveis urbanos, 
beneficiados ou que venham a beneficiar-se, direta ou indiretamente, com os 
serviços de iluminação pública. (Revogado pela Lei Municipal n.º 3066, de 23 
de dezembro de 2003) 
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  Parágrafo Único - Ficam excluídos da cobrança da taxa, os 
consumidores rurais e os órgãos municipais. (Revogado pela Lei Municipal n.º 
3066, de 23 de dezembro de 2003) 
 
  Art. 116 - A base de cálculo do tributo será a unidade de valor 
para o custeio - UVC, importância estabelecida como referencial para rateio 
entre os contribuintes das despesas realizadas com a manutenção dos 
serviços. (Revogado pela Lei Municipal n.º 3066, de 23 de dezembro de 2003) 
 
  Art. 117 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante 
decreto a: (Revogado pela Lei Municipal n.º 3066, de 23 de dezembro de 2003) 
 
  I. atualizar mensalmente a Unidade de Valor de Custeio - UVC, no 
mesmo percentual de aumento da tarifa de iluminação pública verificado no 
mês anterior; (Revogado pela Lei Municipal n.º 3066, de 23 de dezembro de 
2003) 
 
  II. Rever o valor da UVC - Unidade de valor de custeio, sempre 
que ela apresentar uma distorção superior a 5% (cinco por cento) em relação 
ao seu valor real, independente dos reajustes a que se refere o item anterior. 
(Revogado pela Lei Municipal n.º 3066, de 23 de dezembro de 2003) 
 
  Art. 118 - A arrecadação da taxa de iluminação pública sobre 
imóveis ligados diretamente a rede de distribuição de energia elétrica, será feita 
pela Companhia Paranaense de Energia - Copel, através de parcelas mensais, 
conforme convênio firmado com a referida companhia. (Revogado pela Lei 
Municipal n.º 3066, de 23 de dezembro de 2003) 
 

CAPÍTULO VII 
 

PREÇO PÚBLICO 
 
 
  Art. 119 - Os preços públicos compreendem: 
 
  I. Preço de expediente; 
   
  II. Preço de numeração de prédios; 
 
  III. Preço de apreensão de bens e semoventes; 
  
  IV. Preço de vistoria de edificações; 
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  V. Preço de cemitérios. 
 
 
  Parágrafo Único - Os serviços são devidos pela utilização efetiva 
ou simples disponibilidade de qualquer dos serviços mencionados neste artigo. 
 
  Art. 120 - O contribuinte dos serviços é a pessoa física ou jurídica 
interessada na prestação dos serviços referidos no artigo anterior. 
 
  Art. 121 - Os serviços serão calculados de acordo com as tabelas 
e anexos deste código. 
 
  Art. 122 - O lançamento e a arrecadação dos serviços serão 
efetuados antecipadamente ou posteriormente, a critério da repartição. 
 

TÍTULO IV 
 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

Seção I 
 

Incidência 
 

  Art. 123 - A Contribuição de Melhoria é devida pela valorização de 
bem imóvel, de propriedade privada, localizado na área direta ou indiretamente 
beneficiada por obra pública. 
 
  Art. 124 - Para efeito de incidência da contribuição de melhoria 
considera-se obra pública a de: 
 
  I. Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, 
esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas; 
  II. Construção e ampliação de parques, campos de desportos, 
pontes, túneis e viadutos; 
 
  III. Construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, 
inclusive todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento do 
sistema; 
  IV. Serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, 
instalações de redes elétricas, telefônicas, comunicações, transportes em geral 
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ou suprimento de gás, funiculares, ascensores e instalações de comodidades 
públicas; 
 
  V. Proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas de 
saneamento e drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, 
portos e canais, retificação e regularização de cursos d’agua e irrigação; 
 
  VI. Construção,  pavimentação e melhoramentos de estradas de 
rodagem; 
  VII. Construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos; 
  VIII. Aterros a realizações de estabelecimentos em geral, inclusive 
desapropriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico; 
 
  Art. 125 - Contribuinte é o proprietário, o titular de domínio útil ou 
o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel valorizado, diretamente, pela obra 
pública. 
 
  Parágrafo Único - Responde também pelo pagamento da 
Contribuição de Melhoria, no todo ou em parte, o adquirente do bem imóvel, 
salvo se apresentar, por instrumento público, prova de que o antecessor, 
responsabilizando-se pela totalidade do débito em questão, ofereceu a 
respectiva garantia a Administração. 
   

Seção II 
 

Cálculo 
 
 
  Art. 126 - A contribuição de melhoria será calculada levando-se 
em conta o custo total ou parcial da obra pública rateado entre os imóveis. 
 
  Art. 127 - A contribuição de melhoria será arrecadada dos 
proprietários dos imóveis beneficiados pela obra e terá como limite total a 
despesa realizada. 
 
  Art. 128 - Correrão por conta da Prefeitura as quotas relativas a 
bem imóvel beneficiado pela obra, quando pertencente a pessoas não 
incidentes na Contribuição de Melhoria. 
 
  Art. 129 - No custo da obra serão computadas as despesas 
globais com estudos, projetos, fiscalização, desapropriação, administração, 
execução, financiamento e demais investimentos a ela imprescindíveis. 
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  Parágrafo Único - O custo da obra terá sua expressão monetária 
atualizada a época do lançamento, mediante a aplicação de coeficiente de 
correção monetária de débitos fiscais. 
 

Seção III 
 

Lançamento e Arrecadação 
 
  Art. 130 - Para cobrança da contribuição de melhoria a autoridade 
administrativa deverá publicar edital contendo, entre outros, os seguintes 
elementos: 
 
  I. Memorial descritivo do projeto; 
 
  II. Orçamento total ou parcial do custo da obra; 
 
  III. Delimitação da área beneficiada, direta ou indiretamente, pela 
obra e os bens imóveis abrangidos; 
 
  IV. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada 
pela contribuição de melhoria e a forma de sua gradual distribuição entre os 
contribuintes. 
 
  Parágrafo Único - O edital fixará o prazo de 30 (trinta) dias para 
eventual impugnação pelos interessados e as normas do respectivo 
procedimento de instrução e julgamento. 
 
  Art. 131 - A impugnação ou reclamação não suspende o início do 
procedimento da obra e sua decisão somente terá efeito para o recorrente. 
 
  Art. 132 - O lançamento será procedido quando executada a obra 
na sua totalidade ou em parte suficiente para justificar a exigência do tributo em 
nome do contribuinte, aplicadas, no que couber, as normas estabelecidas para 
o imposto sobre a propriedade imobiliária urbana. 
 
  Parágrafo Único - Entregue a obra gradativamente ao público, a 
contribuição de melhoria, a juízo da autoridade administrativa, poderá ser 
exigida proporcionalmente ao custo da parte já concluída. 
 
  Art. 133 - A contribuição de melhoria incidente sobre imóveis que 
venham a receber melhoramentos será calculada e lançada com base nas 
disposições desta lei. 
 



73 

 

  Parágrafo Único - O valor da contribuição de melhoria a ser 
lançado será o equivalente ao custo a obra, efetuado o respectivo rateio para 
cada imóvel beneficiado. 
 

Parágrafo único - A percentagem do custo da obra a ser cobrada 
como contribuição de melhoria será fixada tendo em vista a natureza da obra, 
os benefícios para os usuários, as atividades econômicas predominantes e o 
nível de desenvolvimento da região. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
3127, de 18 de novembro de 2004) 
 
  Art. 134 - A contribuição de Melhoria será lançada para 
pagamento a vista ou parcelado. 
 
  Art. 135 - O parcelamento será efetuado na seguinte forma, 
conforme as disposições dos parágrafos deste artigo. 
 
  § 1º - Em até vinte e quatro parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, lançado em URMFB (Unidade de Referência do Município de 
Francisco Beltrão). 
 

Art. 136 – A Contribuição de Melhoria poderá ser paga à vista, 
dentro dos primeiros 30 (trinta) dias da data de lançamento, gozando o 
contribuinte do desconto de 20% (vinte por cento). 

 
  Art. 136 - A contribuição de melhoria poderá ser paga a vista, 
dentro dos primeiros 30 (trinta) dias do lançamento e notificação, gozando o 
contribuinte, neste caso, o desconto de 10% sobre o total do lançamento. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2655, de 18 de dezembro de 1997) 
 
  Parágrafo Único - O atraso no recolhimento da contribuição de 
melhoria lançada a vista importará na perda do desconto, sujeitando o 
contribuinte as cominações legais pertinentes. 
 
  Art. 137 - Os débitos vencidos referentes a contribuição de 
melhoria poderão, a critério do órgão fazendário, ser parcelados em até 24 
(vinte e quatro) pagamentos mensais, iguais e consecutivos, na fase amigável 
da cobrança. 
 
  § 1º - O parcelamento somente será deferido mediante 
requerimento do interessado, o que implicará no recolhimento do débito. 
 
  § 2º - O atraso de qualquer das prestações fixadas no respectivo 
acordo implicará na imediata cobrança judicial, sendo que não poderá ser 
concedido novo parcelamento sobre o mesmo débito. 
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  Art. 138 - A contribuição de melhoria incidente sobre imóveis que 
possuem 2 (duas) ou mais testadas, relativamente a pavimentação - 
calçamento com pedras irregulares, asfalto, passeio, rede de água e rede de 
esgotos será calculada levando-se em consideração as testadas dos imóveis e 
o preço da construção será lançado obedecendo os seguintes critérios: 
 
  I. Imóvel com 2 (duas) testadas: divide-se a testada maior por (2) 
dois e o resultado adiciona-se a testada menor; 
 
  II. Imóvel com 2 (duas) testadas iguais: divide-se uma testada por 
2 (dois) e o resultado adiciona-se a outra testada; 
 
  III. Imóvel com 3 (três) testadas: conceder-se-á o desconto de 
30% (trinta por cento) do custo lançado; 
 
  IV. Os imóveis com uma única testada e que possuem uma 
extensão superior a 44 (quarenta e quatro) metros lineares, obedecerão os 
seguintes critérios: 
 
a. 40% (quarenta por cento) de desconto sobre o excedente dos 44 metros 
lineares, até 20 m lineares de testada; 
 
b. 50% (cinqüenta por cento) de desconto sobre o excedente dos 20 metros 
lineares de testada previstos na letra “a” deste inciso; 
 
c. 60% (sessenta por cento) de desconto sobre o excedente do previsto nas 
letras “a” e “b” deste inciso. 
 
Parágrafo Único - Somente serão beneficiados com os critérios do presente 
artigo, imóveis que venham a receber obras em todas as testadas num mesmo 
projeto. 

 
Art. 138. O cálculo da contribuição de melhoria será procedido da 

seguinte forma: (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3127, de 18 de 
novembro de 2004) 
 
I - A administração decidirá sobre a obra ou sistema de obras a serem 
ressarcidas, mediante a cobrança da contribuição de melhoria; (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 3127/2004) 
II - A administração elaborará o memorial descritivo da obra e o seu orçamento 
de custo; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3127, de 18 de novembro de 
2004) 
III - O órgão competente relacionará em lista própria todos os imóveis que se 
encontrarem dentro da área beneficiada; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
3127, de 18 de novembro de 2004) 



75 

 

IV - Será fixado, através de avaliação subjetiva, o valor dos imóveis constantes 
da relação a que se refere o inciso anterior, podendo a administração, a seu 
critério, fazer uso  dos valores que constarem do cadastro imobiliário fiscal; 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 3127, de 18 de novembro de 2004) 
V - Será estimado, através de novas avaliações subjetivas, o valor dos imóveis 
após a execução da obra, levando em conta a hipótese de que a obra já 
estivesse concluída ou em condições de influenciar no processo de formação 
do valor do imóvel; (Incluído pela Lei Municipal n.º 3127, de 18 de novembro de 
2004) 
VI - Serão lançados, na relação a que se refere o inciso III, em duas colunas 
separadas e na linha correspondente à identificação de cada imóvel, os valores 
fixados na forma do inciso IV e os valores estimados na forma do inciso V; 
(Incluído pela Lei Municipal n.º 3127, de 18 de novembro de 2004) 
VII - Será lançada, na relação a que se refere o inciso III, em outra coluna na 
linha correspondente à identificação de cada imóvel, a valorização presumida 
em decorrência da execução da obra pública, assim entendida a diferença, 
para cada imóvel, entre o valor estimado na forma do inciso V  e o fixado na 
forma do inciso IV; (Incluído pela Lei Municipal n.º 3127, de 18 de novembro de 
2004) 
VIII - Serão somadas as quantias correspondentes a todas as valorizações 
presumidas, obtidas na forma do inciso anterior; (Incluído pela Lei Municipal n.º 
3127, de 18 de novembro de 2004) 
IX - A administração decidirá qual a proporção do valor da obra a ser 
recuperada através de cobrança da contribuição de melhoria; (Incluído pela Lei 
Municipal n.º 3127, de 18 de novembro de 2004) 
X - O órgão competente calculará o valor da contribuição de melhoria devida 
por parte de cada um dos imóveis constantes da relação a que se refere o 
inciso III, através de um sistema de proporção simples (regra de três), no qual o 
somatório das valorizações (inciso VIII) está para cada valorização (inciso VII) 
assim como a parcela do custo a ser recuperada (inciso IX) está para cada 
contribuição de melhoria; (Incluído pela Lei Municipal n.º 3127, de 18 de 
novembro de 2004) 
XI - Correspondendo a uma simplificação matemática do processo estabelecido 
no inciso anterior, o valor de cada contribuição de melhoria poderá ser 
determinado multiplicando-se o valor de cada valorização (inciso VII) por um 
índice ou coeficiente correspondente ao resultado da divisão da parcela do 
custo a ser recuperada (inciso IX) pelo somatório das valorizações (inciso X), 
conforme fórmula abaixo:. 
 
CM = VI x VTO    onde: 
                 SVI 
 
CM  = Contribuição de Melhoria 
VI    = Valorização do Imóvel 
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VTO=  Valor Total da Obra a ser recuperado (parcela do custo a ser 
recuperada) 
SVI = Soma da Valorização de todos os imóveis beneficiados. (Incluído pela 
Lei Municipal n.º 3127, de 18 de novembro de 2004) 
 
  Parágrafo Único – Independente da possibilidade de utilização 
dos valores constantes do cadastro imobiliário fiscal do Município para fins de 
avaliação fixada na forma do inciso IV, as avaliações os imóveis localizados na 
área beneficiada pela obra pública, a que se referem os incisos IV e V deste 
artigo, serão realizadas por comissão especial, designada por Decreto do 
Poder Executivo e composta por no mínimo três membros, que deverão ser 
servidores públicos municipais ocupantes de cargo efetivo. (Redação dada pela 
Lei Municipal n.º 3127, de 18 de novembro de 2004) 
 
  Art. 139 – Os imóveis que já tenham pavimentação em uma 
testada obedecerão os seguintes critérios: imóveis com duas testadas, tendo 
uma já pavimentada, conceder-se-á desconto de 50% ( inquenta pôr cento) do 
custo da testada a pavimentar; imóvel com três testadas, tendo uma já 
pavimentada conceder-se-á desconto de 30% (trinta pôr cento) das testadas a 
pavimentar; imóvel cm três testadas, tendo duas já pavimentadas conceder-se-
á desconto de 50% ( inquenta por cento) da testada a pavimentar. (Revogado 
pela Lei Municipal 3127, de 18 de novembro de 2004) 
 
  Art. 140 - O beneficio ora concedido estender-se-á a qualquer 
imóvel nas condições referidas nesta lei, desde que a operação de cobrança 
esteja sendo procedida, referente a projetos lançados ou a lançar. 
 

TÍTULO V 
 

NORMAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÃO GERAL 
 
 
  Art. 141 - Aplicam-se as relações entre  Fazenda Municipal e as 
pessoas obrigadas ao pagamento dos tributos municipais ou penalidades 
pecuniárias, as normas gerais de direito tributário constantes do Código 
Tributário Nacional e de leis complementares e Constituição Federal. 
 

CAPÍTULO II 
 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS 
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  Art. 142 - O pagamento de tributo será efetuado pelo contribuinte, 
responsável ou terceiro, em moeda corrente, na forma e prazos fixados na 
legislação tributária. 
 
 
  Parágrafo Único - No pagamento por meio de cheque só é 
considerado extinto o crédito da Fazenda após o recebimento do valor pela 
fazenda pública municipal. 
 
  Art. 143 - O pagamento será feito nos estabelecimentos de crédito 
autoridades pela administração. 
 
  Art. 144 - Expirado o prazo para pagamento, ficam os 
contribuintes sujeitos aos seguintes acréscimos: 
 
  (ver texto iriginal) I. multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por 
cento) ao dia corrido, até alcançar o percentual máximo de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do tributo corrigido. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
2613, de 26 de junho de 1997)  
 
  II. juros de mora, a razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração 
de mês, devidos a partir do mês imediato ao vencimento, sobre o valor do 
tributo corrigido; 
 
  III. Atualização monetária, na forma e aplicação dos coeficientes 
de variação da URMFB. 
 
  Parágrafo Único - A correção monetária somente será calculada 
sobre a parcela do tributo, não se aplicando ao valor da multa e juros. (Incluído 
pela Lei Municipal n.º 2613, de 26 de junho de 1997) 
 
  Art. 145 - O débito não pago no seu vencimento permanecerá em 
cobrança amigável pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, sendo a seguir 
inscrito como dívida ativa, para efeito de cobrança judicial, ainda que no 
mesmo exercício que corresponde o tributo. 
 
  Parágrafo Único - Ao encerrar-se o exercício, todos os débitos 
serão inscritos para cobrança judicial, antes mesmo de extinguir o prazo 
estabelecido neste artigo. 
 
  Art. 146 - O recolhimento de tributo não importa em presunção por 
parte da Prefeitura, para quaisquer fins, de legitimidade da propriedade, do 
domínio útil ou da posse de bem imóvel, nem do regular exercício da atividade 
exercida, ou da normalidade das condições do respectivo local. 
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  Art. 147 - O contribuinte tem direito a restituição total ou parcial do 
tributo, observados os casos e regras estabelecidas pelo Código Tributário 
Nacional. 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 
 
 

  Art. 148 - É vedado ao Município, de acordo com o artigo 150 da 
Constituição Federal: 
 
  I. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
 
  II. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por ele exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
 
  III. Cobrar tributos; 
 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que 
houver instituído ou aumentado; 
 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o 
instituiu ou aumentou; 
 
  IV. Utilizar tributo com efeito de confisco; 
 
  V. Estabelecer limitação ao trafego de pessoas ou bens, por meio 
de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo Poder Municipal; 
 
  VI. Instituir impostos sobre: 
 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
 
b) templo de qualquer culto; 
 
c) patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 
das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
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  Art. 149 - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria 
tributária ou previdenciária do Município só poderá ser concedida através de lei 
específica municipal. 
 
  Art. 150 - A imunidade condicionada será reconhecida mediante 
comprovada a condição da pessoa, seu patrimônio ou seus serviços. 
 
  Parágrafo Único - Tratando-se de partido político e de instituição 
de educação ou de assistência social, o reconhecimento da imunidade 
dependerá de prova de que a entidade: 
 
  I. Não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; 
 
  II. Aplica integralmente, no País, os seus recursos, na 
manutenção de seus objetivos constitucionais; 
 
  III. Mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. 
 
  Art. 151 - A pessoa imune deverá cumprir as obrigações 
acessórias previstas nesta lei, salvo as de ter livros fiscais e de emitir 
documentos fiscais, sob pena de ficar sujeita as respectivas penalidades ou 
cominações. 
 
  Parágrafo Único - O disposto neste artigo não inclui a pessoa 
imune da dispensa da prática do ato, previsto em lei, assecuratório do 
cumprimento de obrigação tributária por terceiros. 
 
  Art. 152 - Aos pedidos de reconhecimento de imunidade serão 
aplicadas, no que couber, as disposições relativas a isenção fiscal. 
 
  Art. 153 - A isenção não desobriga o sujeito passivo tributário do 
cumprimento das obrigações acessórias. 
 
  Art. 154 - A isenção deverá ser requerida mediante petição 
devidamente instruída com a prova quanto ao atendimento dos requisitos ou 
condições. 
  Art. 155 - Ficam isentos de qualquer serviço de expediente os 
servidores municipais, na ativa ou não, relativamente a matérias atinentes as 
respectivas funções. 
 

CAPÍTULO IV 
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INFRAÇÕES 
 
  Art. 156 - Constitui infração fiscal toda a ação ou omissão que 
importe em inobservância, por parte do contribuinte,  responsável ou terceiro, 
das normas estabelecidas na lei tributária. 
  Parágrafo Único - A responsabilidade por infrações da legislação 
tributária, salvo exceções previstas, independem da intenção do agente ou do 
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
 
  Art. 157 - Reincidência é a nova infração, violando a mesma 
norma tributária cometida pelo sujeito passivo, dentro do prazo de 5 (cinco) 
anos contados da data em que se tornar definitiva a penalidade relativa a 
infração anterior. 
 
  Art. 158 - Respondem pela infração, em conjunto ou 
isoladamente, as pessoas que, de qualquer forma concorrerem para a sua 
prática ou delas se beneficiam. 
 
  Parágrafo Único - A responsabilidade será pessoal do agente na 
hipótese de infração que decorra direta e exclusivamente de dolo específico. 
 
  Art. 159 - Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o inicio de procedimento administrativo ou medidas de fiscalização 
relacionadas com a infração. 
 
  Art. 160 - A lei tributária que define infração ou lhe comine 
penalidades aplica-se a fatos anteriores a sua vigência em relação a ato não 
definitivamente julgado, quando: 
 
  I. Exclua a definição de determinado fato como infração; 
 
  II. Comine penalidade menos severa que a anteriormente prevista 
para o fato; 
 
   

CAPÍTULO V 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
 

Seção I 
 

Procedimento Contencioso 
 

 
  Art. 161 - O procedimento administrativo tributário terá início com: 
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  I. A lavratura de auto de infração; 
 
  II. A lavratura de termo de apreensão de livros e documentos 
fiscais; 
 
  III. A reclamação, pelo sujeito passivo, contra lançamento ou ato 
administrativo dele decorrente; 
 
  Art. 162 - O início do procedimento tributário exclui a 
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, 
independentemente de intimação, a das demais pessoas envolvidas nas 
infrações verificadas. 
 
  Art. 163 - O auto de infração, lavrado pro servidor público 
competente, conterá: 
 
  I. O local e a data da lavratura; 
 
  II. O nome e o endereço do infrator; 
 
  III. A descrição clara e precisa do fato que constitui a infração e, 
se necessário, as circunstâncias pertinentes; 
 
  IV. A capitalização do fato, com citação expressa do dispositivo 
legal infringido e do que lhe comine penalidade; 
 
  V. A  intimação para apresentação de defesa ou pagamento do 
tributo, com os acréscimos legais, dentro do prazo de 30 (trinta) dias; 
 
  VI. A assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou 
função; 
 
  VII. A assinatura do sujeito passivo ou representante legal ou a 
menção da circunstância de que o mesmo não pode ou se recusa a assinar. 
 
  § 1º - A assinatura do autuado não importa em confissão, nem a 
falta ou recusa de sua assinatura no auto agrava a infração. 
 
  § 2º - As omissões ou incorreções do auto de infração não o 
invalidam, quando do processo constem elementos suficientes para a 
determinação da infração e da pessoa do infrator. 
 
  Art. 164 - Da lavratura do auto de infração será intimado o 
autuado; 
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  I. Pessoalmente, mediante entrega de cópia do auto de infração 
ao próprio autuado, seu representante ou mandatário, contra assinatura recibo 
datado no original; 
 
  II. Por via postal, acompanhada de cópia do auto de infração, com 
aviso de recebimento datado e firmado pelo destinatário ou pessoa de seu 
domicílio; 
 
  III. Por publicação, no órgão do Município, ou meio de divulgação 
local, na sua íntegra ou de forma resumida, quando resultarem improfícuos os 
meios referidos nos incisos anteriores. 
 
  Art. 165 - A notificação de lançamento conterá: 
 
  I. Nome do sujeito passivo; 
 
  II. O valor do crédito tributário, quando for o caso, os elementos 
de cálculo do tributo; 
 
  III. O prazo para recolhimento do tributo. 
 
  Art. 166 - O sujeito passivo poderá reclamar da exigência 
independente de prévio depósito, dentro do prazo de  30 (trinta) dias, contados 
da notificação do lançamento, da lavratura do auto de infração ou do termo de 
apreensão, mediante defesa por escrito, alegando de uma só vez toda a 
matéria que entender útil e juntando os documentos comprobatórios de suas 
razões. 
 
  Parágrafo Único - A reclamação que terá efeito suspensivo, 
instaura a fase contraditória do procedimento. 
 
  Art. 167 - A autoridade administrativa determinará, de ofício ou a 
requerimento do sujeito passivo, a realização de diligências quando entendê-
las necessárias, fixando-lhes prazo, e identificará as que considerar 
prescindíveis, impraticáveis ou protelatórias. 
 
  Parágrafo Único - Se da diligência resultar oneração para o sujeito 
passivo relativamente ao valor impugnado, será reaberto o prazo para 
oferecimento de nova reclamação ou aditamento da primeira. 
 
  Art. 168 - Preparado o processo para decisão a autoridade 
fazendária proferirá despacho, por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
que resolverá todas as questões debatidas e pronunciará a procedência ou 
improcedência do auto de infração ou da reclamação. 
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  Parágrafo Único - Do despacho será notificado o sujeito passivo 
ou autuado, observadas as regras contidas no art. 164. 
 
  Art. 169 - Do despacho da autoridade julgadora caberá recurso 
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, ao prefeito Municipal, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua notificação. 
 
  § 1º - O recurso, ainda que interposto fora do prazo, será  
encaminhado ao Prefeito, que decidirá quanto a tempestividade. 
 
  § 2º - Com o recurso poderá ser oferecida prova documental. 
 
  Art. 170 - A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício, 
mediante declaração ao próprio despacho, quando este exonerar, total ou 
parcialmente o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa, de valor 
originário, não corrigido monetariamente, superior a uma Unidade de 
Referência. 
 
  Art. 171 - A decisão será proferida no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados da data do recebimento do processo pelo Prefeito. 
 
  Art. 172 - São definitivas as decisões do Prefeito ou de instância 
inferior, se esgotado o prazo legal para interposição de recurso, salvo se sujeito 
a recurso de ofício. 
 
  Art. 173 - Expirados os prazos de vencimento do tributo, ou das 
prestações em que se decomponha, o sujeito passivo deverá efetuar os 
pagamentos respectivos sob pena de, salvo se fizer prévio depósito, ser o 
débito exigido com os acréscimos desta lei. 
 
  Art. 174 - É incabível pedido de reconsideração nas instâncias 
administrativas. 
  

Seção II 
 

Processo de Consulta 
 

  Art. 175 - Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito 
de consulta sobre interpretações e aplicações da legislação tributária, desde 
que feita antes da ação fiscal e em obediência as normas estabelecidas. 
 
  Art. 176 - A consulta será dirigida ao órgão fazendário com a 
apresentação clara e precisa do caso concreto e de todos os elementos 
indispensáveis ao entendimento da situação do fato, indicados os dispositivos 
legais, instruída, se necessário, com a juntada de documentos. 
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  Parágrafo Único - Nenhum procedimento fiscal será promovido 
em relação a espécie consultada contra o sujeito passivo: 
  
a. Durante a tramitação da consulta; 
 
b. Posteriormente quando proceda em estrita observância a solução dada; 
 
  Art. 179 - A resposta a consulta será vinculada para a 
administração, salvo se obtida mediante elementos inexatos fornecidos pelo 
consulente. 

 
CAPÍTULO VI 

(Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 

Art. 180 - Os livros obrigatórios de escrituração fiscal e comercial 
e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados deverão ser conservador 
por quem deles tiver feito uso, enquanto não extintos os respectivos créditos 
tributários.  

 
Art. 180 – A Fazenda Municipal providenciará a inscrição dos 

débitos  não pagos no exercício ou vencidos a partir de 120 (cento e vinte) dias 
da data de vencimento, na Dívida Ativa do Município. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
Art. 181 - A autoridade administrativa terá ampla faculdade de 

fiscalização, podendo especialmente:  
 
  I. Exigir do contribuinte ou responsável a exibição de livros 
comerciais e fiscais, ainda que não obrigatórios, e documentos em geral, bem 
como solicitar seu comparecimento perante a autoridade administrativa para 
apresentar informações ou declarações; 
 
  II. Apreender livros e documentos fiscais, mediante termo de 
depósito. 

 
Art. 181 – Constitui Dívida Ativa tributária a proveniente de 

impostos, taxas e contribuição de melhoria, multas de qualquer natureza e 
créditos municipais oriundos de prestação de serviços, quanto tarifas 
regularmente inscritas na repartição administrativa  competente, depois de 
esgotado o prazo fixado para pagamento, conforme regulamento ou decisão 
final proferida em processo regular. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, 
de 23 de dezembro de 1998) 
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Parágrafo Único – A fluência de juros de mora não exclui, para os 
efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
Art. 182 - A prova de quitação do tributo será feita exclusivamente 

por certidão negativa, expedida nos termos em que tenha sido requerida pelo 
sujeito passivo ou interessado, e terá validade pelo prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de sua expedição.  

 
Art. 182 – O termo de inscrição da divida ativa, autenticado pela 

autoridade competente, indicará obrigatoriamente. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
I – O nome do devedor e, sendo o caso, o dos coresponsáveis, 

bem como, sempre que possível, o domicilio e residência de um ou de outro; 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
II – A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora, 

acrescidos das multas correspondentes e a atualização monetária, se for o 
caso; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
III – A origem e natureza do crédito, mencionando 

especificamente o dispositivo legal em que seja fundado; (Redação dada pela 
Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
IV – A data de inscrição; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 

2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 
V – O número do processo administrativo de que se originara o 

crédito, se for o caso. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de 
dezembro de 1998) 

 
§ 1º - A certidão contará, além dos requisitos deste artigo, com a 

indicação do livro de da folha, de inscrição, se for o caso, ou de qualquer outro 
meio capaz de identificar as partes, com a perfeita caracterização do tributo e 
de seus acréscimos. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de 
dezembro de 1998) 

 
§ 2º - As dívidas relativas ao mesmo devedor, desde que conexas 

ou conseqüentes, poderão ser englobadas na mesma certidão. (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior a ocorrência de qualquer 

forma de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário nela inserido, 
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não invalida a certidão nem prejudica os demais débitos da cobrança. 
(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
Art. 183 - Para fins de licenciamento de projetos, concessões para 

exploração de serviço público, apresentação de propostas em licitações ou 
liberações de créditos será exigida do interessado certidão negativa de tributos 
municipais.  

 
Art. 183 – A cobrança da dívida ativa do Município será procedida: 

(Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 
I – Por via administrativa, quando processada pelo órgão 

competente da Administração Municipal; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
II – Por via judicial, quando processada pelos órgãos judiciários, 

mediante execução. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de 
dezembro de 1998) 

 
§ 1º - Na cobrança da divida ativa, a autoridade poderá mediante 

solicitação e justificativa da parte passiva, autorizar o recebimento da dívida em 
parcelas mensais e consecutivas, nos casos de manifesta dificuldade do 
contribuinte, continuando a fluir os acréscimos legais, observadas as 
disposições do art. 144 e demais dispositivos deste código. (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
§ 1.º Na cobrança da dívida ativa através da modalidade prevista 

no inciso I do “caput” deste artigo, o parcelamento do débito poderá ocorrer em 
até 24 (vinte e quatro) meses. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3662, de 
15 de dezembro de 2009) 

 
§ 2º - O não recolhimento de qualquer das parcelas referidas no 

parágrafo anterior tornará sem efeito o parcelamento concedido. (Incluído pela 
Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
§ 3º - Na cobrança da Dívida Ativa através da modalidade prevista 

no inciso I do “caput” e nos termos parágrafo primeiro deste artigo, conceder-
se-á ao contribuinte o benefício da redução do juro a ser abatido na última 
prestação do parcelamento de: (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 
23 de dezembro de 1998) 

 
a)– de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos juros apurados em 

decorrência do parcelamento, quando concedido o fracionamento em até 06 
(seis) parcelas; (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro 
de 1998) 
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b) – de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos juros apurados 
em decorrência do parcelamento, quando concedido o fracionamento em até 
12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de 
dezembro de 1998) 

 
§ 3.º O Prefeito Municipal poderá, mediante solicitação e 

justificativa da parte passiva, autorizar o recebimento da dívida em parcelas 
mensais e consecutivas, em prazo superior ao previsto no § 1.º, nos casos de 
manifesta dificuldade do contribuinte, não podendo ultrapassar o prazo do seu 
mandato. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3662, de 15 de dezembro de 
2009) 

 
§ 4º - O beneficio de redução dos juros previsto no parágrafo 

anterior se concederá na última parcela regularmente paga. (Redação dada 
pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
§ 4.º O parcelamento de que trata o § 1.º somente poderá ocorrer 

uma única vez, ficando vedado o reparcelamento, ainda que o contribuinte não 
tenha optado pelo limite máximo de meses permitido. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3662, de 15 de dezembro de 2009) 

 
§ 5º - Calculado o valor do tributo com os acréscimos, conceder-

se-á o desconto de 10% sobre o total devido, mediante pagamento a vista, 
imediatamente após a opção. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 
23 de dezembro de 1998) 

 
§ 6º - Nenhuma parcela calculada para pagamento do tributo, nos 

termos do presente artigo, será inferior ao valor de uma Unidade de Referência 
do Município. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro 
de 1998) 
 

Art. 184 - Fica instituído o valor da Unidade de Referência para o 
lançamento dos tributos, no que for aplicável, segundo as disposições deste 
código.  

 
Art. 184 – O encaminhamento de certidão á autoridade 

competente a obriga a cobrança executiva, sob pena de sua responsabilidade 
pessoal, dentro de 30 dias do recebimento da respectiva certidão. (Redação 
dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
Art. 185 - Servirá de base para correção do valor da Unidade de 

Referência, os índices de atualização monetária medido pela Fundação Getulio 
Vargas - IGP-M no mês de dezembro de cada ano, no prazo que mais se 
aproximar do mês referido.  
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Art. 185 – Procedida a inscrição da dívida ativa nos prazos 
estabelecidos neste código, deverá a autoridade competente diligenciar o 
encaminhamento à Procuradoria Municipal para a cobrança judicial, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 
de dezembro de 1998) 

 
Art. 186 - As rendas provenientes dos serviços de natureza 

industrial, comercial e civil, prestados pelo município e suscetíveis de serem 
explorados pela iniciativa  particular, serão considerados preços.  

 
Art. 186 – Encaminhada a certidão da dívida ativa para a 

Procuradoria Municipal, para cobrança executiva, cessará a competência do 
órgão fazendário para agir ou decidir quanto a ela, cumprindo-lhe prestar as 
informações solicitadas pela Procuradoria Municipal encarregada da execução 
e pela Autoridade Judiciária, quando for o caso. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
 

TÍTULO VI 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
   

Art. 187 - Todos os tributos municipais serão lançados e 
corrigidos pela URMFB (Unidade de Referência do Município de Francisco 
Beltrão).  

 
Art. 187 - Os livros obrigatórios de escrituração fiscal e comercial 

e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados deverão ser conservador 
por quem deles tiver feito uso, enquanto não extintos os respectivos créditos 
tributários. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 
1998) 
   

Art. 188 - Ficam revogadas as disposições das leis nºs 1029/83, 
1123/84, 1200/85, 1279/86, 1394/87, 1407/87, 1434/88, 1476/88, 1529/88, 
1530/88, 1555/89, 1571/89, 1884/91 e art. 6º da lei 1383/87 e respectivos 
anexos e tabelas que as integram.  
 

Art. 188 - A autoridade administrativa terá ampla faculdade de 
fiscalização, podendo especialmente: (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 

  I. Exigir do contribuinte ou responsável a exibição de 
livros comerciais e fiscais, ainda que não obrigatórios, e documentos em geral, 
bem como solicitar seu comparecimento perante a autoridade administrativa 
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para apresentar informações ou declarações; (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 

  II. Apreender livros e documentos fiscais, mediante 
termo de depósito. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de 
dezembro de 1998) 
   

Art. 189 - A prova de quitação do tributo será feita exclusivamente 
por certidão negativa, expedida nos termos em que tenha sido requerida pelo 
sujeito passivo ou interessado, e terá validade pelo prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de sua expedição. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
Art. 189 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 

1994, revogadas as disposições em contrário.  
 
Art. 189 - A prova de quitação do tributo será feita exclusivamente 

por certidão negativa, expedida nos termos em que tenha sido requerida pelo 
sujeito passivo ou interessado, e terá validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data de sua expedição. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 
2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
  Parágrafo Único - As certidões negativas 

concernentes a situação somente serão fornecidas desde que constatada a 
inexistência de qualquer débito fiscal vencido, a qualquer título, na Fazenda 
Pública Municipal. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de 
dezembro de 1998) 
   

Art. 190 - Para fins de licenciamento de projetos, concessões para 
exploração de serviço público, apresentação de propostas em licitações ou 
liberações de créditos será exigida do interessado certidão negativa de tributos 
municipais. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
  Parágrafo Único - Será tida como certidão negativa a que 
ressalvar a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 
executiva com efetivação de penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 
(Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 
  Art. 191 - Fica instituído o valor da Unidade de Referência para o 
lançamento dos tributos, no que for aplicável, segundo as disposições deste 
código. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 
  § 1º - Para o exercício de 1994, a Unidade de Referência terá seu 
valor fixado por decreto do Executivo no mês de janeiro, cujo valor será 
reajustado mensalmente de acordo com o IGP-M (Índice Geral de Preços 
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Medido pela Fundação Getulio Vargas) ou outro índice que a substitua. 
(Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 
  § 2º - A Unidade de Referência referida neste artigo terá seu valor 
corrigido anualmente para vigorar no exercício seguinte, por decreto do 
Executivo. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 
  Art. 192 - Servirá de base para correção do valor da Unidade de 
Referência, os índices de atualização monetária medido pela Fundação Getulio 
Vargas - IGP-M no mês de dezembro de cada ano, no prazo que mais se 
aproximar do mês referido. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de 
dezembro de 1998) 

 
Art. 192 – Servirá de base para correção do valor da Unidade de 

Referência - URM, a ser fixada no mês de dezembro de cada exercício, os 
índices de atualização monetária apurados pela variação do IGPM  - Índice 
Geral de Preços de Mercado da Fundação Getulio Vargas, acumulados no 
período dos 12 (doze) últimos meses anteriores. (Redação dada pela Lei 
Municipal n.º 3140, de 28 de dezembro de 2004) 
   

Parágrafo Único - Para o exercício de 2005, a Unidade de 
Referência terá seu valor fixado por decreto do Executivo no mês de dezembro 
de 2004, cujo valor será resultante da variação acumulada do IGPM (Índice 
Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getulio Vargas, no período de 
janeiro a novembro de 2004. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 3140, de 28 
de dezembro de 2004) 

 
  Art. 193 - As rendas provenientes dos serviços de natureza 
industrial, comercial e civil, prestados pelo município e suscetíveis de serem 
explorados pela iniciativa  particular, serão considerados preços. (Incluído pela 
Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
 
  Parágrafo Único - O Poder Executivo estabelecerá os preços dos 
serviços referidos neste artigo, por decreto. (Incluído pela Lei Municipal n.º 
2714, de 23 de dezembro de 1998) 
   

Art. 194 - Todos os tributos municipais serão lançados e 
corrigidos pela URMFB (Unidade de Referência do Município de Francisco 
Beltrão). (Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 de dezembro de 1998) 
  

Art. 195 - Ficam revogadas as disposições das leis nºs 1029/83, 
1123/84, 1200/85, 1279/86, 1394/87, 1407/87, 1434/88, 1476/88, 1529/88, 
1530/88, 1555/89, 1571/89, 1884/91 e art. 6º da lei 1383/87 e respectivos 
anexos e tabelas que as integram. (Incluído pela Lei Municipal n.º 2714, de 23 
de dezembro de 1998) 
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Art. 196 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 

1994, revogadas as disposições em contrário. (Incluído pela Lei Municipal n.º 
2714, de 23 de dezembro de 1998) 

 
 

 
 
 
 
     JOÃO BATISTA DE ARRUDA 
                   PREFEITO MUNICIPAL 
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A N E X O   I 
TABELA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

 

Nº DE 
ORDEM 

 
DISCRIMINAÇÃO 
 

% S/  UNIDADE 
DE REFERÊN-
CIA 

01 Médicos, Dentistas e Veterinários: 
a. Médicos 
b. Dentistas 
c. Veterinários 

 
3600 
3300 
1000 

02 Enfermeiros, protéticos, obstetras, ortópticos, 
fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas 

1000 

03 Advogados ou provisionados 2200 

04 Agente de propriedade industrial 300 

05 Agentes de propriedade artística e literária 300 

06 Peritos e avaliadores 300 

07 Tradutores e intérpretes 300 

08 Despachantes 1300 

09 Economistas 900 

10 Contadores, auditores, guarda-livros e técnicos 
em contabilidade 

900 

11 Administradores de bens ou negócios 740 

12 Recrutadores ou fornecedores de mão-de-obra 500 

13 Engenheiros, arquitetos e urbanistas 2600 

14 Projetistas, calculistas e desenhistas técnicos 500 

15 barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, 
tratamento de pele e outros 

500 

16 Serviços de salão de beleza 700 

17 Agentes de turismo, passeio e excursões 500 

18 Corretores de bens móveis e imóveis 1000 

19 Agentes, corretores ou intermediários de câmbio 
e seguros 

700 

20 Agentes, corretores e intermediários de títulos de 
qualquer natureza (exceto por instituição 
financeira, sociedade de títulos e valores e 
sociedades corretoras regularmente autorizadas 

800 

21 Pedreiros, carpinteiros, pintores, lixadores, 
eletricistas e encanadores 

100 

22 Costureiras, doceiras, crocheteiras 100 

23 Datilógrafos 150 

24 Vidraceiros 100 

25 Alfaiates e atelier de costura 350 

26 Mecânicos 100 

27 Vigias noturnos 100 
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28 Motoristas 200 

29 Fotógrafos autônomos 600 

30 Publicitários 400 

31 Jardineiros 100 

32 Decoradores 300 

33 Vendedores 500 

34 Representantes comerciais autônomos: 
 
a. de pneumáticos, máquinas, insumos e 
defensivos agrícolas, eletrodomésticos, gêneros 
alimentícios, jóias e outros que se assemelham 
 
b. Tecidos, roupas e calçados 
 
c. Outros 

 
 

700 
 
 
 

500 
 

500 

35 Agrimensores e topógrafos 400 

36 Técnicos agropecuários 400 

37 Sapateiros 200 

38 Radiotécnicos e eletrotécnicos 450 

39 Ourives 600 

40 Cobradores 200 

41 Torneiros 300 

42 Taxistas 800 

43 Lotação 2200 
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A N E X O  II 
 

TAXAS DE LICENÇA 
 

TABELA I 
 

TAXA DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS  
DE QUALQUER NATUREZA 

 
 

Nº DE 
ORDEM 

 
DISCRIMINAÇÃO 

% S/ UNIDADE 
DE     REFERÊN- 
CIA - P/ M2 DE 
ÁREA       CONS-  

TRUÍDA 

01 Estabelecimentos industriais 2 

02 Estabelecimentos comerciais 5 

03 Prestadores de Serviços 4 

04 Estabelecimentos de produtores 1 

05 Estabelecimentos bancários 10 

06 Diversões públicas 
 
a. de caráter permanente 
 
b. eventuais - três vezes o valor da unidade de 
referência por atividade. 

 
 

1,5 

 
OBS. as atividades não constantes no presente anexo serão lançadas e 
cobradas com base nas que se assemelham. O mínimo do tributo cobrado será 
de uma UR. 
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TABELA II 
 
 

TAXA DE VERIFICAÇÃO REGULAR DE ESTABELECIMENTOS  
E ATIVIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

 
 

Nº DE 
ORDEM 

DISCRIMINAÇÃO 
 
 
 

% S/ UNIDADE 
DE REFERÊN-
CIA 

01 ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES 
AUTÔNOMAS 

 

1.1 Médicos 900 

1.2 Odontólogos 900 

1.3 Advogados 900 

1.4 Bioquímicos 900 

1.5 Engenheiros Agrônomos 600 

1.6 Médicos Veterinários 600 

1.7 Engenheiros civis, arquitetos e urbanistas 900 

1.8 Contadores, economistas, administradores e 
congêneres 

600 

1.9 Técnico em contabilidade, eletrônica, 
telecomunicações e congêneres 

500 

1.10 Protéticos 700 

1.11 Agentes de investimentos, corretores de 
seguros, títulos e valores 

700 

1.12 Boates e similares 2000 

1.13 Casas lotéricas 1300 

1.14 Laboratórios de Análises clínicas 1300 

1.15 Escritórios imobiliários 
a. exercido por autônomo 
b. de duas a quatro pessoas 
c. de cinco a mais pessoas 

 
700 
900 

1200 

1.16 Escritórios de representação comercial e 
prestação de serviços: 
a. exercido por autônomo 
b. de duas a cinco pessoas 
c. de seis a mais pessoas 

 
 

500 
700 
900 

1.17 Escritórios de Planejamento 
a. exercido por autônomo 
b. de duas a cinco pessoas 
c. de seis a mais pessoas 

 
500 
700 
900 
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1.18 Posto de compra e venda 
a. de produtores agropecuários: 
    1. de duas a cinco pessoas 
     2. de seis a mais pessoas 
b. De máquinas e implementos: 
    1. de duas a cinco pessoas 
    2. de seis a mais pessoas 

 
 

500 
700 

 
800 

1100 

1.19 Instituto de Beleza 
a. exercido por autônomo 
b. de mais de duas pessoas 

 
400 
600 

1.20 Pedrarias, joalherias, relojoarias e ourivesarias: 
a. exercido por autônomo 
b. de duas a cinco pessoas 
c. de cinco a mais pessoas 

 
 

800 
1200 
2500 

1.21 Ópticas especializadas 1400 

1.22 Atelier de pinturas e esculturas 600 

1.23 Agencias bancárias 4500 

1.23 Supermercados 2500 

1.24 Entidades esportivas: 
a. na sede do Município 
b. no interior do município 

 
200 
200 

1.25 Escritórios de contabilidade: 
a. de duas a cinco pessoas 
b. de seis a mais pessoas 

 
900 

1200 

1.26 Clínicas Médicas, Clínicas de Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicanálise e  Psicologia: 
a. até três pessoas 
b. de quatro  a dez pessoas 
c. de onze a mais pessoas 

 
 
 

900 
1300 
2000 

02 OUTROS AUTÔNOMOS  

2.1 Representante Comercial 500 

2.2 Fotógrafo 250 

2.3 Alfaiate 200 

2.4 Barbeiros 300 

2.5 Manicures, pedicures e congêneres 150 

2.6 Encanadores 100 

2.7 Carpinteiros e pedreiros 100 

2.8 Eletricistas 100 

2.9 Pintores 100 

2.10 Lotações e táxis 600 

2.11 Motorista 150 
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2.12 Mecânico 200 

2.13 Outros autônomos que se assemelham 200 

03 ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS  

3.1 de uma a três pessoas 250 

3.2 de quatro a sete pessoas 350 

3.3 de oito a dez pessoas 400 

3.4 de onze a quinze pessoas 600 

3.5 de dezesseis a vinte pessoas 800 

3.6 de vinte e uma a trinta pessoas 950 

3.7 de trinta e uma a quarenta pessoas 1400 

3.8 de quarenta e uma a cinqüenta pessoas 2100 

3.9 de cinqüenta e uma a cem pessoas 3000 

3.10 de cem a mais pessoas 4600 

04 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 
PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

4.1 de uma a três pessoas 350 

4.2 de quatro a sete pessoas 450 

4.3 de oito a dez pessoas 600 

4.4 de onze a quinze pessoas 600 

4.5 de dezesseis a vinte pessoas 1100 

4.6 de vinte e uma a trinta pessoas 1400 

4.7 de trinta e uma a quarenta pessoas 1900 

4.8 de quarenta e uma a cinqüenta pessoas 3000 

4.9 de cinqüenta e uma a cem pessoas 4000 

4.10 de cem a mais pessoas 5000 

 
 
(Item 1.23 – Supermercados - excluído pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de 
dezembro de 2003) 
(Item 1.26 incluído pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
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TABELA III 
 

COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE 
 

Nº DE 
ORDEM 

DISCRIMINAÇÃO % S/ UNIDADE 
DE REFERÊN-
CIA 

1 Alimentos preparados, inclusive refrigerantes 
para venda em balcões, barracas e mesas 

50 
 

2 Aparelhos elétricos de uso doméstico 150 

3 Armarinhos e miudezas 200 

4 Artefatos de couro 200 

5 Artigos carnavalescos (máscara, confetes e 
congêneres) 

200 

6 Artigos para fumantes 250 

7 Artigos de papelaria 80 

8 Artigos de toucador 120 

9 Mudas 100 

10 Tapetes, redes e congêneres 180 

11 baralhos e outros artigos de azar 200 

12 Brinquedos e artigos para presentes 220 

13 Fogos de artifício 200 

14 Frutas nacionais e estrangeiras 100 

15 Gêneros alimentícios como: aves, ovos, peixes, 
doces, legumes, queijos e congêneres 

80 

16 Jóias e relógios 400 

17 Louças, ferragens, artefatos de borracha, 
plásticos e similares e alumínios 

150 

18 Vassouras, escovas, palha de aço e congêneres 50 

19 Peles, pelicas, plumas e confecções de luxo 300 

20 Tecidos e roupas feitas 300 

21 Livros, revistas e jornais 80 

22 Carnes 120 

23 Bebidas e congêneres 120 

24 Outros que se assemelham 150 

25 Instrumentos musicais 100 

26 Bandeiras, flâmulas e congêneres 100 

27 Feira de bens móveis e/ou veículos 900 

 
OBS. As demais atividades não especificadas nesta tabela terão incidência 
sobre as que mais se assemelharem. 
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TABELA IV 
 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS, 
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES 

 
 
 

Nº DE 
ORDEM 

DISCRIMINAÇÃO % S/ UNIDADE 
 DE REFERÊN- 
 CIA 

01 EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES  

1.1 Construções: 
a. Concessão de alvará de construção, por 
metro quadrado a construir 
b. Concessão de habite-se 
c. Numeração de imóvel, por unidade 

 
1 
 

100 
30 

1.2 Modificações e ampliações 
a. Alvará de modificação, por metro quadrado 
de ampliação 

 
1 

1.3 Demolições e alterações 
a. totais ou parciais do prédio, por metro 
quadrado 

 
0,30 

1.4 Execução de loteamentos e arruamentos, 
aprovação ou alterações de plantas 
aprovadas: 
a. área de até 15.000 m2 
b. além de 15.000 me, cada 10.000 ou fração 
excedente 

 
 
 

900 
450 

2 TAXA DE CEMITÉRIOS  

2.1 lotes: 
a. por cinco anos e por metro quadrado 
b. por perpetuidade e por metro quadrado 

 
50 

200 

2.2 Construções: 
a. carneira 
b. jazigo 
c. mausoléu 

 
50 
70 

200 

2.3 Inumações em nicho 
a. adulto 
     1. por cinco anos 
      2. por perpetuidade 
b. infantes 
     1. por cinco anos 
      2. por perpetuidade 

 
 

200 
900 

 
120 
700 

2.4 Inumação e exumação:  



100 

 

a. sepultamento ou inumação de cadáver 
b. exumação 

50 
100 

2.5 Diversos: 
a. abertura de sepultura, carneira, jazigo ou 
mausoléu perpétuo para nova inumação 
b. entrada ou retirada de ossada 

 
60 

 
60 

2.6 Emplacamentos 
a. por unidade 
b. ocupação de ossário por cinco anos 

 
50 
50 
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TABELA  V 
 
 

TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREA EM VIAS E  
LOGRADOUROS PÚBLICOS 

 
 
 

Nº DE 
ORDEM 

DISCRIMINAÇÃO % S/ UNIDADE DE 
REFERÊNCIA 
P/DIA E P/M2 

01 Veículo de qualquer tipo 2,5 

02 Circos, parques de diversões, feiras, 
exposições, sem prejuízo do imposto devido 

1 

03 Outras formas de ocupação de vias e 
logradouros públicos que não possam ser 
enquadrados nos itens anteriores 

1 
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TABELA VI 
 

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE 
 
 
 

Nº DE 
ORDEM 

DISCRIMINAÇÃO % S/ UNIDADE DE 
REFERÊNCIA 

01 Anúncios luminosos,  
por unidade de 1,00 x 0,70 

60 

02 Anúncios iluminados,  
por unidade de 1,00 x 0,70 

100 

03 Demais anúncios,  
por unidade de 1,00 x 0,70 

30 

04 
 

Placas indicativas de profissionais liberais 30 

05 
 

Anúncios em painéis, por unidade 100 

06 
 

Propaganda falada, por dia 150 
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TABELA VII 
 

TAXA DE ABATE 
 
 
 

Nº DE 
ORDEM 

DISCRIMINAÇÃO % S/ UNIDADE DE 
REFERÊNCIA 

01 Gado  bovino ou vacum 25 
 

02 Suínos, caprinos e outros de porte 
médio 

8 

03 Aves de qualquer espécie 0,30 
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TABELA VIII 
 

TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

GRUPOS DISCRIMINAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
GRUPO I 

1. Indústrias de medicamentos, agrotóxicos; 
2. Bancos de olhos, sangue, serviços de 
hemoterapia, agências transfusionais e postos 
de coleta; 
3. Hospitais e casas de saúde; 
4. Indústrias de produtos dietéticos, de 
conservas, de produtos de origem animal; 
5. Embutidos; 
6. Matadouro de todas as espécies; 
7. Produtos alimentícios, refeições industriais; 
8. Usinas pasteurizadoras e processadoras de 
leite e produtos derivados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO II 

1. Conservas de produtos de origem vegetal; 
2. Desidratados de carne; 
3. Fábrica de doces, massas e derivados; 
4. Sorvetes, gelatinas, pudins, sobremesas em 
pó e outros derivados; 
5. Granjas produtoras de ovos e mel; 
6. Gorduras e azeites (fabricação, refinação); 
7. Açougues e casas de carnes 
8. Casas de frios (lacticínios e embutidos); 
9. Depósitos de produtos perecíveis 
10. Lanchonetes, pastelarias, petiscarias, 
servicar, pizzarias, padarias e restaurantes; 
11. Peixarias e feiras livres com venda de 
produtos alimentícios 
12. Supermercados, mercados e mercearias; 
13. Industrias de produtos veterinários, de 
higiene, cosméticos e perfumes; 
14. Farmácias e drogarias, postos de 
medicamentos, ambulatórios médicos e 
veterinários, clinicas e radiodiagnósticos 
médicos, clínicas veterinárias; 
15. Laboratórios de análises clínicas, de 
patologia clínica, de prótese dentária; 
16. Consultórios odontológicos e médicos; 
17. Local de venda e depósito de cola de 
sapateiro; 
18. Institutos de beleza, pedicuros e manicuros; 
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19. Indústrias químicas, de sabões 

 
 
 
 
GRUPO III 

1. Amido e derivados, bebidas alcoólicas, sucos 
e outras bebidas; 
2. Biscoitos, bolachas, cacau, chocolates, 
condimentos, molhos, confeitos, bombons e 
similares 
3. Desidratados e vegetais; 
4. Torrefadoras de café, fecularias e similares 
5. Casa de alimentos naturais e clínicas de 
fisioterapia ou de reabilitação; 
6. Óticas, artigos dentários, ortopédicos; 

 
 
 
 
GRUPO IV 

1. Cerealista, depósitos de beneficiadora de 
grãos 
2. Bares, boates, depósitos de bebidas, de 
frutas e verduras; 
3. Feiras livres, comércio ambulante de 
alimentos não perecíveis, quitandas; 
4. Veículos de transporte e distribuição de 
alimentos, distribuidora de cosméticos, de 
perfumes e de higiene; 
5. Outros afins. 

 
 
 
 
 
GRUPOS V e VII 

1. Indústrias de madeiras, mobiliários, couro, 
vestuário, calçados, editorial e gráfica, 
construção; 
2. Agricultura e criação de animais; 
3. Serviços de transporte, comunicações, 
pessoais, comerciais e diversos; 
4. Serviços de reparação, manutenção e 
conservação; 
5. Entidades financeiras e administrativas; 
6. Comércio atacadista e varejista; 
7. Comércio, incorporação, loteamento e 
administração de imóveis; 
8. Cooperativas, fundações, entidades e 
associações de fins não lucrativos; 
9. Atividades não especificadas ou não 
classificadas. 
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TABELA IX 
 

TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
 

GRUPOS DE 
ESTABELECIMENTOS 

ÁREA NÚMERO DE URMFB 

 
 
 
 
 
GRUPO I 
 

Até 25 m2 
de 26 a 50 m2 
de 51 a 100 m2 
de 101 a 150 m2 
de 151 a 200 m2 
de 201 a 300 m2 
de 301 a 400 m2 
de 401 a 500 m2 
de 501 a 1000 m2 
acima de 1000 m2 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 
4,25 
5,50 
5,75 
8,00 

10,00 

 
 
 
 
GRUPO II 

Até 25 m2 
de 26 a 50 m2 
de 51 a 100 m2 
de 101 a 150 m2 
de 151 a 200 m2 
de 201 a 300 m2 
de 301 a 400 m2 
de 401 a 500 m2 
de 501 a 1000 m2 
acima de 1000 m2 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 
5,00 

 
 
 
 
 
GRUPOS III e IV 

até 25 m2 
de 26 a 50 m2 
de 51 a 100 m2 
de 101 a 150 m2 
de 151 a 200 m2 
de 201 a 300 m2 
de 301 a 400 m2 
de 401 a 500 m2 
de 501 a 1000 m2 
acima de 1000 m2 

2,00 
2,25 
2,50 
3,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 
5,00 

 
 
GRUPOS V e VI 

Até 250 m2 
de 251 a 400 m2 
de 401 a 600 m2 
de 601 a 1000 m2 
acima de 1000 m2 

1,00 
3,25 
3,50 
3,75 
3,90 
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TABELA X 
 
 

TAXA DE VISTORIA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
 
 
 

GRUPOS DISCRIMINAÇÃO 
 
 

VALOR DA TAXA 
EM URMFB 

GRUPO A Indústria ou comércio de tintas, vernizes, 
gasolina, álcool, benzina, graxa, óleos e 
oleaginosas, querosene, celulose, breu, 
fogos de artifícios, armas e munições, 
outros similares 

10 

GRUPO B Postos de gasolina, lubrificação de 
veículos 

10 

GRUPO C Indústria e comércio de móveis, 
laminados, serralherias, artefatos de 
madeira, móveis estofados e de vime 

9,5 

GRUPO D Comércio e indústria de tecidos, roupas, 
tapetes, estofados, algodão, estopa, 
armarinhos, crinas, oleados, 
acolchoarias, borrachas, plásticos, 
couros, peles e calçados 

9 

GRUPO E Casas de diversões, cinemas, teatros e 
congêneres, sede de agremiações, 
associações e clubes 

8,5 

GRUPO F Indústria e comércio de produtos 
químicos e farmacêuticos, comércio de 
automóveis, auto peças e oficinas 
mecânicas em geral, estações 
produtoras, transformadoras e 
rebaixadoras de energia, estações de 
telecomunicações 

8 

GRUPO G Papelarias, livrarias, tipografias e 
depósitos de papéis, jornais ou revistas 

7,5 

GRUPO H Estabelecimentos de hotelaria, pensões 
e dormitórios e similares, hospitais, 
clínicas e casas de saúde 

7 

GRUPO I Indústria, comércio e depósitos de 
bebidas em geral 

6,5 

GRUPO J Comércio de cereais, bares, material de 
limpeza doméstica, armazéns gerais, 

6 
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secos e molhados, produtos alimentícios, 
supermercados 

GRUPO K Indústria, comércio ou depósitos de 
material de construção, de 
ornamentação, ferragens, metais, 
material elétricos e sanitários, joalheiros, 
aparelhos eletrodomésticos, óticos, 
esportes, recreação, caça e pesca, 
brinquedos e bijuterias 

5,5 

GRUPO L Moinhos, torrefação, descascadores 5 

GRUPO M Agências bancárias de crédito, 
financiamento, investimento, lotéricas e 
similares 

4.5 

GRUPO N Indústria de massas, biscoitos, padarias, 
confeitarias e congêneres, casas de frios, 
lanchonetes, restaurantes, sorveterias e 
similares 

4 

GRUPO O Indústria e comércio de carnes, peixes, 
matadouros, bebedouros, lacticínios e 
conservas 

3,5 

GRUPO P Indústria e comércio de máquinas e 
aparelhos agrícolas, cirúrgicos, dentários, 
hospitalares, domésticos e de escritórios, 
indústria e comércio de produtos de uso 
agropecuário 

3 

GRUPO Q Lavanderias e tinturarias, malharias, 
atelier de costura, alfaiatarias, salões de 
beleza e barbearias 

2,5 

GRUPO R Indústria e comércio de cerâmica, 
ladrilhos e similares, oficinas de 
consertos em geral não mecânicos 

2 

GRUPO S Comércio de doces e derivados, frutas, 
hortaliças, floriculturas, produtos 
agrícolas e hortifrutigranjeiros, escritórios 
profissionais e consultórios 

1,5 
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GRUPOS DISCRIMINAÇÃO 
 
 

VALOR DA TAXA 
EM URMFB 

GRUPO A Indústria ou comércio de 
tintas, vernizes, gasolina, 
álcool, benzina, graxa, óleos e 
oleaginosas, querosene, 
celulose, breu, fogos de 
artifícios, armas e munições, 
outros similares 

10 

GRUPO B Postos de gasolina, 
lubrificação de veículos 

10 

GRUPO C Indústria e comércio de 
móveis, laminados, 
serralherias, artefatos de 
madeira, móveis estofados e 
de vime 

4,0 

GRUPO D Comércio e indústria de 
tecidos, roupas, tapetes, 
estofados, algodão, estopa, 
armarinhos, crinas, oleados, 
acolchoarias, borrachas, 
plásticos, couros, peles e 
calçados 

3,5 

GRUPO E Casas de diversões, cinemas, 
teatros e congêneres, sede de 
agremiações, associações e 
clubes 

8,5 

GRUPO F Indústria e comércio de 
produtos químicos e 
farmacêuticos, comércio de 
automóveis, auto peças e 
oficinas mecânicas em geral, 
estações produtoras, 
transformadoras e 
rebaixadoras de energia, 
estações de telecomunicações 

3,0 

GRUPO G Papelarias, livrarias, 
tipografias e depósitos de 
papéis, jornais ou revistas 

3,0 

GRUPO H Estabelecimentos de hotelaria, 
pensões e dormitórios e 
similares, hospitais, clínicas e 
casas de saúde 

5,0 

GRUPO I Indústria, comércio e 
depósitos de bebidas em geral 

3,0 

GRUPO J Comércio de cereais, bares, 
material de limpeza 
doméstica, armazéns gerais, 
secos e molhados, produtos 
alimentícios, supermercados 

3,0 

GRUPO K Indústria, comércio ou 
depósitos de material de 

3,0 
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construção, de ornamentação, 
ferragens, metais, material 
elétricos e sanitários, 
joalheiros, aparelhos 
eletrodomésticos, óticos, 
esportes, recreação, caça e 
pesca, brinquedos e bijuterias 

GRUPO L Moinhos, torrefação, 
descascadores 

4,0 

GRUPO M Agências bancárias de crédito, 
financiamento, investimento, 
lotéricas e similares 

4.5 

GRUPO N Indústria de massas, biscoitos, 
padarias, confeitarias e 
congêneres, casas de frios, 
lanchonetes, restaurantes, 
sorveterias e similares 

3,0 

GRUPO O Indústria e comércio de 
carnes, peixes, matadouros, 
bebedouros, lacticínios e 
conservas 

3,0 

GRUPO P Indústria e comércio de 
máquinas e aparelhos 
agrícolas, cirúrgicos, 
dentários, hospitalares, 
domésticos e de escritórios, 
indústria e comércio de 
produtos de uso agropecuário 

3,0 

GRUPO Q Lavanderias e tinturarias, 
malharias, atelier de costura, 
alfaiatarias, salões de beleza 
e barbearias 

2,5 

GRUPO R Indústria e comércio de 
cerâmica, ladrilhos e similares, 
oficinas de consertos em geral 
não mecânicos 

2 

GRUPO S Comércio de doces e 
derivados, frutas, hortaliças, 
floriculturas, produtos 
agrícolas e hortifrutigranjeiros, 
escritórios profissionais e 
consultórios 

1,5 

 
(Tabela Modificada pela Lei Municipal n.º 3059, de 16 de dezembro de 2003) 
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TABELA XI 
 

TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
 
 

 
ÁREA DE RISCO OCUPADA 
 

 
FATOR DE CORREÇÃO 

Até 50 m2 
 

0,6 

de 51 até 100 m2 
 

0,8 

 
de 101 até 200 m2 

1,0 

 
de 201 até 400 m2 

1,2 

 
de 401 até 600 m2 

1,4 

 
de 601 até 1000 m2 

1,6 

 
de 1001 até 1500 m2 

1,8 

 
de 1501 até 2000 m2 

2,0 

 
de 2001 até 3000 m2 

2,5 

 
de 3001 até 4000 m2 

3,00 

 
mais de 4000 m2 

4,0 
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A N E X O III 
 

TABELA ÚNICA 
 

PREÇO PÚBLICO 
 
 
 

Nº DE 
ORDEM 

DISCRIMINAÇÃO % S/ UNIDADE DE 
REFERÊNCIA 

01   

1.1 Negativas 30 

1.2 Reconhecimento de isenções ou imunidade 50 

1.3 Despachos, pareceres, informações e 
demais atos ou fatos administrativos, 
independente do número de linhas ou 
laudas, com acréscimo de 10% (dez por 
cento) sobre a UR por ano de busca, quando 
ocorrer 

50 

1.3 Serviço de protocolo 30 

02 BAIXAS  

2.1 De qualquer natureza e lançamentos ou 
registros, exceto as extinções de créditos 
tributários 

60 

03 AUTORIZAÇÕES  

3.1 Autorizações de qualquer espécie 100 

04 PERMISSÕES  

4.1 Permissões de qualquer espécie 100 

05 CONCESSÕES  

5.1 Concessões de qualquer forma 100 

06 TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS 70 

07 REGISTROS DE QUALQUER NATUREZA 
EM LIVROS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 

30 

08 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 30 

09 DEPÓSITOS E LIBERAÇÃO DE BENS 
APREENDIDOS 

 

9.1 Guarda, por dia ou fração, no depósito 
municipal ou local destinado a esse fim: 
a. animais 
b. veículos automotores 
c. demais veículos 
d. demais objetos e mercadorias 
apreendidos por lote ou individual 

 
 

60 
200 
60 
40 
 

10 DEMARCAÇÃO E ALINHAMENTO DE  
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IMÓVEIS 

10.1 Alinhamento, por metro linear 2 

10.2 Demarcação, por metro linear 2 

10.3 Memorial descritivo de imóvel 60 

10.4 Alteração do imóvel por lote (unidade) 100 

11 EMISSÃO DE SEGUNDA VIA  

11.1 Emissão de segunda via de carnês, por 
unidade 

20 
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DECRETO Nº 569/97 
 
 
 

 Aprova o Regulamento da 
Legislação Tributária do 
Município. 

 
 
 
 
 

  GUIOMAR JESUS LOPES, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
 
 
 
  D E C R E T A 
 
 
 
  Art. 1º - Fica aprovado o REGULAMENTO DA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL de Francisco Beltrão, conforme nele se dispõe e fica 
fazendo parte integrante do presente decreto. 
 
 
  Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 18 de 
dezembro de 1997.  
 
 
 
 
                                                                        GUIOMAR JESUS LOPES 
                                                                           PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
IRES PITT 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS 
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REGULAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 2152/93, DE 10.12.93 E 
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

 
 
 

TÍTULO I 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
  Art. 1º - As atividades tributárias do Município de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, em obediências as disposições constitucionais 
vigentes, ao sistema Tributário do País e guardadas as normas da Lei 
Municipal nº 2152/93, de 10.12.93 e disposições complementares que 
disciplinam a legislação tributária do Município, serão executadas em 
obediência a lei e em conformidade com o que dispõe o presente regulamento. 
 
  Art. 2º - Não se inclui nas disposições deste regulamento outras 
atividades além das tributárias e parafiscais, mesmo que relativas a receitas 
que se regem por disposições específicas. 
 
  Art. 3º - À Secretaria Municipal das Finanças compete a fixação 
de critérios relativos à perfeita execução da lei tributária, no que concerne aos 
fluxogramas de serviços, aos cadastros tributários, a escrituração contábil dos 
créditos derivados do sistema tributário, segundo prevêem as normas vigentes, 
notadamente a Lei 4.320/64, de 17.03.64. 
 
  Art. 4º - À Divisão de Tesouraria Municipal cumpre, 
obrigatoriamente, a emissão de boletim de caixa, todos os dias, para o registro 
contábil e o cumprimento das obrigações legais impostas. 
 
  Art. 5º - Os lançamentos, cobranças e registros se farão na forma 
prevista em lei,  mediante expedição de competente documento de receita, 
com o recolhimento nele previsto procedido via bancária. 
 
  Art. 6º - Responderá administrativa, penal e civilmente, de acordo 
com o grau de infração, o servidor público responsável a quaisquer atividades 
tributárias, quanto a cadastros e registros, que por qualquer motivo deixar de 
cumprir as disposições da lei e do  presente regulamento, quanto omitir-se ao 
estrito cumprimento da obrigação que lhe é imposta. 
 
  Art. 7º - Visando a correta aplicação da lei e da justiça tributária, 
cabe ao Secretário Municipal das Finanças ou seu preposto, rigoroso exame de 
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todos os elementos fiscais, podendo servir-se, para qualquer fim, inclusive de 
exames, perícias e vistorias, utilizando-se de quaisquer recursos possíveis e ao 
alcance, inclusive com requisição da força pública, se necessário.  
 

 

CAPÍTULO II 
 

DO LANÇAMENTO, COBRANÇA E RECOLHIMENTOS TRIBUTÁRIOS 
 
 
  Art. 8º - Nenhum tributo será exigido sem que a Fazenda Pública 
emita o documento prévio, com o fornecimento da prova  ao contribuinte. 
 
  Art. 9º - Os lançamentos dos tributos serão prévios e se 
procederão na conformidade com os cadastros existentes junto ao 
Departamento competente, ou na hipótese de tributos eventuais, de 
conformidade com a circunstância e natureza do tributo, guardadas as 
disposições da lei. 
 
  Art. 10 - Os cadastros tributários serão procedidos em registros 
próprios, preferentemente mediante registros informatizados e cujos 
documentos serão devidamente traduzidos para a guarda e conservação junto 
a Secretaria Municipal das Finanças. 
 
  Art. 11 - Nenhum tributo será recolhido em parcelas, salvo na 
forma prevista no presente regulamento, mediante critério comum, geral e 
uniforme dentre os contribuintes incidentes na respectiva categoria tributária, 
ou por decisão expressa em lei. 
 
  Art. 12 - Sobre os lançamentos, prazos,  vencimentos de tributos 
e critérios de parcelamento a Secretaria Municipal das Finanças procederá 
ampla divulgação para que os contribuintes nele incidentes não possam alegar 
ignorância e se possa proceder a prova necessária quando o caso requer. 
 
  Parágrafo Único - A divulgação será feita através dos meios de 
comunicação, notadamente através do órgão oficial do Município. 
 
  Art. 13 - Os lançamentos e cobrança dos tributos se procederão 
conforme dispuser o capítulo especial referentemente a cada tributo. 
 
  Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto neste artigo os 
tributos ou os parafiscais, que por sua natureza sejam de cobrança após o 
requerimento do contribuinte. 
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  Art. 14 - Vencido o prazo do recolhimento do tributo ou de sua 
parcela vencida, far-se-á, após 120 dias do vencimento, o imediato lançamento 
do débito em documento oficial de dívida ativa, para cobrança judicial, em 
consonância com o disposto na Lei vigente. 
 
  Parágrafo Único - Independe do prazo estabelecido neste artigo, 
os débitos que ultrapassarem o exercício financeiro. 
 
  Art. 15 - A Dívida Ativa será executada judicialmente, todos os 
anos, a qualquer tempo, tendo em vista o interesse da Administração. 
 
  Parágrafo Único - Na execução da Dívida Ativa proceder-se-á de 
tal forma que todos os devedores nela incidentes sejam tratados 
eqüitativamente, podendo-se, no entanto, optar na ordem da execução por 
ordem de tributos, conforme conveniência da Administração. 
 
  Art. 16 - A Dívida Ativa será como tal considerada quando 
registrada em documento próprio, com identificação numérica na ordem de 
registros. 
 
  Parágrafo Único - Os documentos próprios serão devidamente 
enumerados, também na ordem cronológica e permanecerão no acervo 
documental da Secretaria Municipal das Finanças, para as providências 
cabíveis, de acordo com o disposto nos artigos anteriores. 
 
 

TÍTULO II 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA URBANA - IPTU  
 

SEÇÃO I 
 

DO LANÇAMENTO, INCIDÊNCIA E CÁLCULO 
 
 
  Art. 17 - Incidirão no Imposto sobre a Propriedade Imobiliária 
Urbana os imóveis edificados ou não, conforme disposição do art. 3º  da Lei 
Tributária. 
 
  Art. 18 - A cobrança do Imposto sobre a Propriedade Imobiliária 
Urbana se procederá após o lançamento, a vista ou  em 06 (seis) prestações  
ou parcelas iguais e consecutivas, conforme o seguinte: 
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  1ª parcela - em 15 de fevereiro; 
  2ª parcela - em 15 de abril; 
  3ª parcela - em 15 de junho; 
  4ª parcela - em 15 de agosto; 
  5ª parcela - em 15 de outubro; e 
  6º parcela - em 30 de novembro. 
 

 

  Art. 19 - O lançamento será prévio, obedecidas as normas 
vigentes, no exercício tributável. 
 
  Art. 20 - Os lançamentos constarão do cadastro imobiliário e se 
processarão por meio de carnês ou sistema informatizado, a critério da 
administração,  dando-se prévia ciência aos respectivos contribuintes. 
 
  § 1º - Os cadastros referidos neste artigo serão atualizados, a 
requerimento do interessado, ou de ofício, sempre que o imóvel venha a sofrer 
qualquer alteração, seja nas condições físicas ou da área respectiva. 
 
  § 2º - Os cadastros imobiliários permanecerão no acervo da 
Prefeitura Municipal, no prazo legal, compondo o acervo documental 
imobiliário. 
 
  Art. 21 - Sempre que o imóvel for alterado, por ato do contribuinte, 
este será obrigado, por requerimento, proceder o pedido de alteração 
cadastral, sob pena das cominações legais. 
 
  Art. 22 - Obedecidas as alíquotas fixadas em lei, o imposto sobre 
a propriedade imobiliária será calculado com base no valor venal. 
 
  Art. 23 - O valor venal dos imóveis sujeitos ao imposto será 
apurado com vistas nos seguintes critérios, além das disposições constantes 
do art. 11 da Lei Tributária: 
 
  I - Valor das últimas transações imobiliárias “a vista”; 
 
  II - Valor das ofertas e procuras; 
 
  III - Situação do Imóvel. 
 
  Parágrafo Único - A Secretaria Municipal das Finanças   
selecionará  dentre todos os critérios, os que mais lhe convier para estabelecer 
o valor venal dos imóveis, objetivando a correta seleção do valor venal. 
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  Art. 24 - O valor venal da terra nua será apurado com base nos 
elementos previstos no art. anterior, por técnicos da Secretaria Municipal das 
Finanças, com a colaboração de uma Conselho de Contribuintes, composto de 
7 (sete) membros de notória capacidade e experiência, designados por portaria 
do Prefeito Municipal. 
 
  § 1º - O Conselho de Contribuintes será designado para dois anos 
de exercício, competindo ao Prefeito a substituição de qualquer membro, caso 
ocorra qualquer fato ou ato que importe na impossibilidade do exercício da 
atividade. 
 
  § 2º - A fixação dos valores venais se procederá anualmente para 
valer para o exercício seguinte, elaborando-se Planta de Valores,  a qual 
permanecerá a disposição do público, junto ao Departamento competente, para 
os fins de direito. 
 
  Art. 25 - Considera-se terra rua, para os efeitos deste 
regulamento, os imóveis baldios e os que circunstancialmente estejam 
compreendidos nas disposições do art. 10 da Lei Tributária. 
 
  Art. 26 - O valor venal atribuído será sempre por metro quadrado. 
 
  Art. 27 - Para estimativa dos valores venais levar-se-á em conta 
as condições e características de cada imóvel, como terra nua, levando-se em 
consideração os fatores depreciativos do bem, como alagadiços, sujeitos a 
erosão, barrocas ou similares. 
 
  Art. 28 - Os imóveis terão correção de área de posse dos 
elementos que possam influir no valor do imóvel, conforme Tabela nº 1, anexa 
ao presente regulamento. 
 
  Art. 29 - Os imóveis não loteados, dentro do perímetro urbano, 
terão o valor venal apurado pela Secretaria Municipal de Finanças, com 
assessoramento do Conselho de contribuinte, servindo-se dos mais diversos 
critérios a seu alcance, observando-se, principalmente, os seguintes 
elementos: 
 
  I - As últimas transações imobiliárias havidas na região; 
 
  II - As condições geofísicas do imóvel; 
 
  III - O valor declarado pelo contribuinte; 
 
  IV - Outros elementos ao alcance. 
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  Parágrafo Único - Levar-se-ão em conta sempre as condições do 
imóvel, em razão, principalmente das condições impostas por lei, das áreas de 
preservação permanente. 
 
 
  Art. 30 - O IPTU sobre imóveis edificados será calculado 
somando-se o valor da terra nua e o valor da edificação nele existente. 
 
  Art. 31 - O valor venal das edificações será o apurado de acordo 
com o valor do metro quadrado de construção, multiplicado pelo número efetivo 
de metros quadrados nela existentes. 
 
  Art. 32 - A avaliação do metro quadrado prevista no artigo anterior 
será apurada de acordo com a Tabela II deste regulamento. 
 
  § 1º - O valor do metro quadrado de construção será anualmente 
corrigido por decreto do Executivo, sempre no mês de dezembro de cada ano, 
para vigorar no exercício seguinte, consideradas as variações do mercado, 
servindo como parâmetro os índices da Fundação Getulio Vargas, ou outros 
oficiais, de acordo com o interesse da Administração. 
   
  § 2º - Para o exercício de 1998, as percentagens para avaliação 
dos imóveis são as constantes da Tabela Anexa.  
 
  § 3º - A apuração do valor do metro quadrado de construção, com 
os elementos característicos da mesma, considerada a qualidade ou categoria, 
será procedida mediante elementos técnicos apresentados em planilha de 
valores pela equipe técnica de engenharia do Município e sujeita a 
consideração do Conselho de Contribuintes, conforme predispõe o parágrafo 
único do artigo 10 da lei tributária. 
 
  Art. 33 - Não serão considerados para os efeitos de IPTU com 
valor de alíquota de área construída, as construções acessórias destinadas a 
pequenos depósitos ou similares, para a guarda de objetos domésticos e 
abrigos ou de animais domésticos permitidos pelas posturas municipais, cuja 
área de construção não exceda a 30 m2, bem como abrigos isolados de valor 
igual ou inferior a R$ 2.000,00, não se constituindo unidade autônoma. 
 
  Art. 34 - Do valor calculado para edificação de conformidade com 
a lei e este regulamento, será deduzido o valor até o percentual  de 30%, 
considerada a desvalorização do imóvel construído, considerando o ano 
construção, de acordo com o seguinte: 
 
a) prédios de alvenaria - 2% ao  ano a partir do décimo ano  até o vigésimo ano 
de construção; 
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b) prédio de madeira ou misto - 3% ao ano a partir do quinto ano até décimo 
ano de construção. 
 
  § 1º - Considera-se prédio misto para os efeitos desta 
regulamento aquele que contar com as paredes externas de madeira e 
alvenaria. 
 
  § 2º - A dedução prevista no presente artigo não atinge o valor 
venal do terreno nu. 
 

SEÇÃO II 
 

OUTRAS DISPOSIÇÕES  
 

 

  Art. 35 - As taxas incidentes nos imóveis sujeitos ao imposto 
imobiliário serão  cobradas concomitantemente com o imposto, ou de outra 
forma prevista  na legislação vigente, sem que isto signifique vinculação 
tributária para qualquer fim. 
 
  Parágrafo Único - O lançamento será procedido detalhada e 
especificadamente no documento de cobrança do tributo. 
 
  Art. 36 - As isenções previstas na lei tributária municipal serão 
concedidas desde que o interessado a requeira, comprovando a sua condição, 
e quando se tratar de pessoa jurídica, junte os seguintes comprovantes: 
 
a) Certidão ou cópia do ato constitutivo da entidade; 
 
b) declaração da diretoria da entidade de que não recebe dividendos ou lucros, 
em razão das funções exercidas; 
 
c) prova de que a entidade beneficiária mantém a escrituração de suas receitas 
e despesas em livro próprio. 
 
  § 1º - Não dependem de comprovação prevista neste artigo as 
entidades de direito público. 
 

TÍTULO III 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
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SEÇÃO I 
 

DO LANÇAMENTO, INCIDÊNCIA E CÁLCULO 
 
  
  Art. 37 - O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza será 
lançado com base nas disposições da Lei Tributária vigente, obedecidas as 
regras e os preceitos constitucionais, com base no valor fixo, de acordo com o 
Anexo I - Tabela I do Código Tributário ou com base no movimento econômico, 
quando ocorrerem as circunstâncias e condições exigidas em lei. 
 
  Art. 38- O pagamento do tributo sobre o valor econômico será 
procedido à vista da declaração expontânea do contribuinte, em 
estabelecimento bancário,  em conta movimento do Município, mediante 
apresentação de guia própria, conforme modelo fornecido pela Prefeitura às 
confeccionarias tipográficas interessadas. 
 
  § 1º - O recolhimento do tributo, nos termos do caput deste artigo, 
não se constitui prova de recolhimento total do imposto devido, devendo a 
Secretaria Municipal de Finanças, por seu Departamento de Fiscalização, 
proceder a análise sobre a realidade do imposto devido, conforme preceituam 
as disposições seguintes. 
 
  § 2º - Excetuam-se das disposições do caput deste artigo as 
atividades previstas na Tabela III deste regulamento e modelo de guia 
fornecido pela Prefeitura, referentemente ao imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza sobre a construção civil, dependendo de licenciamento 
prévio da Prefeitura, cujo recolhimento do tributo se procederá quando da 
licença para construção, ou nos termos  do art. 58 deste regulamento, com 
base nos elementos constantes das plantas e projetos apresentados. 
 
  Art. 39 Os contribuintes incidentes no valor fixo do imposto serão 
lançados para o recolhimento do mesmo, em quatro parcelas iguais no 
exercício tributário, conforme o seguinte: 
 
  1ª parcela - até 15 de março; 
  2ª parcela - até 15 de maio; 
  3ª parcela - até 15 de julho;  
  4ª parcela - até 15 de setembro. 
 
  Parágrafo Único - Será desprezada a fração de mês para o 
lançamento e cobrança do imposto, se o contribuinte iniciar suas atividades no 
correr do exercício tributário. 
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  Art. 40 - Os contribuintes incidentes no movimento bruto 
procederão até o dia 15 do mês subsequente ao mês tributável, o recolhimento 
expontâneo do imposto relativo ao mês anterior, com base no valor dos 
serviços prestados e obedecidas as alíquotas fixadas no art. 33 do Código 
Tributário e suas alterações. 
 
  § 1º - A declaração expontânea do contribuinte será apresentada 
ao estabelecimento de crédito recebedor do tributo, no prazo previsto no 
presente artigo em duas vias, conforme modelo anexo ao presente 
regulamento, com as respectivas especificações. 
 
  § 2º - O movimento econômico constante na declaração conferirá 
obrigatoriamente com o saldo das notas fiscais extraídas referentemente aos 
serviços prestados e tributáveis. 
 
  § 3º - As Notas Fiscais serão sempre extraídas quando da 
prestação do serviço executado sujeito ao imposto, seja por firma individual ou 
coletiva, e terão a discriminação do serviço prestado. 
 
  § 4º - Não incidem na obrigação de extração de nota fiscal os 
autônomos e os contribuintes de rudimentar organização, como tal definidos no 
presente regulamento e os estabelecimentos bancários ou congêneres, que 
ficam sujeitos a  apresentação de mapa mensal demonstrativo da receita, 
conforme dispõe a seção II deste capítulo. 
 
  § 5º - A não extração de nota fiscal ou a fraude com a mesma 
sujeita o contribuinte infrator às multas regulamentares, além dos crimes 
previstos na legislação própria. 
 
  Art. 41 - As notas fiscais dos prestadores de serviços obedecerão 
o padrão estipulado neste regulamento,  com as respectivas especificações e 
quando extraídas o serão em papel carbonado, preenchidas a máquina ou 
manuscritas a tinta, com os dizeres ou indicações bem legíveis. 
 
  Parágrafo Único - A nota fiscal será em três vias, cujo destino é o 
seguinte:  
 
a) - a primeira via se destinará ao beneficiário do serviço; 
 
b) - a segunda via se destinará para contabilização; 
 
c) - a terceira via permanece no bloco. 
 
  Art. 42 - Os estabelecimentos sujeitos a atividade mista poderão 
optar pelo critério de nota especial para a Prestação de Serviços, conforme 
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estabelecido pelo artigo anterior, ou pela nota fiscal autorizada pela fiscalização 
estadual ou federal, hipótese em que os referidos blocos serão também 
autenticados pelo fisco municipal e relacionados na ficha de controle do 
contribuinte. 
 
  Art. 43 - Todo contribuinte sujeito ao tributo com base no 
movimento econômico terá de lançar, obrigatoriamente, no livro próprio do fisco 
estadual (ICM), o movimento diário do valor dos serviços prestados, com o 
respectivo número de nota fiscal, que servirá de base para a declaração 
expontânea à fiscalização para os fins de recolhimento do imposto. 
 
  Parágrafo Único - A obrigatoriedade do registro no livro previsto 
neste artigo incidirá mesmo nas atividades isentas do ICM e, neste caso, será 
visado pelo fisco municipal, que procederá o termo competente de abertura. 
 
  Art. 44 - Em ordem cronológica de extração diariamente constará 
no livro referido no artigo anterior, a numeração das notas fiscais extraídas no 
dia. 
 
  Parágrafo Único - A numeração prevista neste artigo poderá ser 
identificada sem que seja necessário o lançamento de uma a uma, bastando 
referir-se ao primeiro e último número das mesmas. 
 
  Art. 45 - As atividades que incidem unicamente no ISS e que 
empregarem mercadorias para a prestação do referido serviço, quando 
incidentes no ICM, o contribuinte deduzirá o valor das mercadorias aplicadas 
para o cálculo do valor dos serviços tributados. 
 
   

SEÇÃO II 
 

  DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS   
 

 

  Art. 46 - Com fundamento na lei vigente, obedecidas as 
Resoluções do Banco Central do Brasil, as atividades bancárias ficam sujeitas 
ao pagamento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre: 
 
  I - Recebimento por conta de terceiros: energia elétrica, telefonia, 
água, esgoto, gás, bilhetes e notas de seguros, tributos federais, estaduais e 
municipais, demais carnês e similares; 
 
  II - Cobranças simples, caucionada, direta, vinculada, na mesma 
ou em outras praças, inclusive sobre o valor das despesas de registros dos 
títulos e dos serviços relativos a elaboração dos respectivos contratos; 
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  III - Custódia de bens e valores; 
 
  IV - Locação de bens móveis, cofres e caixas-fortes; 
 
  V - Cobrança de aluguéis; 
 
  VI - Ordem de pagamento ou crédito e transferências 
interbancárias; 
 
  VII - Taxa de cadastro de pessoas físicas e jurídicas; 
 
  VIII - Cheques de viagem, cheques visado e administrativos, 
vistos em cheques, cheques avulsos/ recibos de retiradas; 
 
  IX - Agenciamento, corretagem ou intermediação de Câmbio, 
seguros, ações e contratos de cessão de crédito; 
 
  X - Planejamento ou assessoramento financeiro; 
 
  XI - Serviços de análises técnicas econômico-financeira de 
projetos; 
 
  XII - Auditoria e  análise financeira; 
 
  XIII - Fiscalização de execução de projetos financeiros; 
 
  XIV - Captação de recursos oriundos de incentivos fiscais; 
 
  XV - Cobrança de tributos  fiscais ou parafiscais, federais, 
estaduais e municipais; 
   
  XVI - Cobrança sobre o fornecimento de talão de cheques, 
extratos de contas correntes; 
 
  XVII - Atestados de idoneidade financeira e similares; 
 
  XVIII - Exclusão de cadastro de cheques sem fundo; 
 
  XIX  - Saques eletrônicos e lançamentos em conta corrente; 
   
  XX - Serviços automáticos de pagamentos; 
 
  XXI - Coleta e  entregas de documentos e valores a domicílio; 
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  XXII - Fornecimento e renovação de cartões de crédito; 
 
  XXIII - Sustação de pagamento de cheques; 
 
  XXIV - fornecimento de segunda via e aviso de lançamento; 
 
  XXV - Cobranças relativas a convênios ou acordo sobre quitação 
de folhas de pagamento e similares;; 
 
  XXVI - Contratação e renovação de limites de cheques especiais; 
                                  
 
  XXVII- Pagamento de abono/rendimento do PIS/PASEP; 
 
  XXVIII - Serviços de interesse da Previdência social: pagamento 
de benefícios e arrecadações; 
 
  XXIX - Venda e recebimento de parcelas de planos de previdência 
privada, saúde e de títulos de capitalização; 
 
  XXX - Movimentação de numerário entre instituições financeiras; 
 
  XXXI - Outras atividades similares. 
 
  Art. 47 - Os estabelecimentos bancários, sobre as atividades 
referidas, recolherão mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente ao 
vencido, o tributo, mediante prévia apresentação de mapa demonstrativo da 
receita com as respectivas especificações. 
 

 
SEÇÃO III 

 
DOS JOGOS E DIVERSÕES 

 
 
  Art. 48 - A base de cálculo incidente em jogos e diversões para o 
recolhimento do tributo, será o preço total das entradas ou admissões nos 
espetáculos. 
 
  Art. 49 - Será sempre fornecido bilhete de ingresso aos 
espectadores ou freqüentadores, sem exceção, observando-se a rigorosa 
seqüência de numeração, no ato da venda. 
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  Parágrafo Único - O bilhete de ingresso a que se refere o 
presente artigo contará com um  “canhoto” no qual constará o correspondente 
número do bilhete, conforme modelo fornecido pela Prefeitura. 
 
  Art. 50 - Não incide na obrigação de bilhete, conforme previsto no 
artigo anterior, as firmas que operam com empresas cinematográficas ou 
outras obrigadas a adoção do sistema de ingressos padronizados. 
 
  Parágrafo Único - As empresas previstas no presente artigo ficam 
obrigadas, até o dia 15 do mês subsequente ao tributável, recolher aos cofres 
da municipalidade, o correspondente do tributo, mediante apresentação do 
mapa de movimento à receita municipal, conforme modelo fornecido pelo 
Município. 
 
  Art. 51 - O imposto relativo a jogos e diversões públicas sobre 
sessões esporádicas e eventuais ou por prazo certo e limitado, será lançado 
para o recolhimento no prazo de 24 horas após a sessão,  mediante a 
apresentação dos comprovantes previstos no artigo  49 do presente 
regulamento. 
 
  Art. 52 - Quando se tratar de sessões públicas, nos termos do 
artigo anterior, a critério do contribuinte, poderá haver o recolhimento 
antecipado do tributo, cujo lançamento será feito por estimativa da Secretaria 
Municipal de Finanças, por seus agentes, com base  em 2/3 das vagas de 
lugares existentes para a efetivação da sessão, considerando o preço da venda 
de ingressos declarado pelo contribuinte. 
 
  Parágrafo Único - Considera-se infração fiscal, qualquer 
declaração falsa ou inedônea prestada pelo contribuinte. 
 
 

SEÇÃO  IV 
 

DOS TRANSPORTE COLETIVO 
 

 
  Art.  53 - Os serviços de transporte coletivo de passageiros, de 
caráter municipal, serão tributados pelo fisco de acordo com as passagens 
extraídas. 
 
  § 1º - As passagens serão extraídas em blocos devidamente 
autenticados pelo fisco ou mediante distribuição de fichas padronizadas, na 
hipótese de contar o veículo transportador de roletas identificadoras do número 
de passagens. 
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  § 2º - A empresa transportadora recolherá o tributo mensalmente, 
mediante apresentação do mapa das passagens efetivamente cobradas  até o 
último útil do mês subsequente ao vencido. 
 
  Art. 54 - O tributo sobre os serviços de transporte coletivo será 
recolhido mediante declaração expontânea do contribuinte, na forma prevista 
neste regulamento, sendo que os valores apurados pelos usuários dos serviços 
serão obrigatoriamente lançados em livro de registro de prestação de serviço, 
nos moldes desse regulamento. 
 

SEÇÃO  V 
 

DA RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE 
 

 
  Art. 55 - Serão retidos pelos beneficiários de serviços prestados 
por terceiros à firma cadastrada, correspondentemente ao imposto sobre o 
serviço realizado, na forma estabelecida em lei, quando o prestador de serviço 
não apresentar nota fiscal de lançamento próprio do tributo no Município de 
Francisco Beltrão. 
 
  Art. 56 - A  empresa retentora do tributos decorrente de serviços 
de terceiros, incluirá  em sua declaração o valor do tributo retido, do qual 
poderá utilizar até o valor de 40% em atividades culturais e esportivas, na 
forma estabelecida em lei. 
 
 

SEÇÃO VI 
 

DO IMPOSTO RELATIVO A OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL  
 
 

  Art. 57 - O Imposto sobre Serviços sobre a Construção Civil será 
recolhido à fazenda municipal por ocasião do habite-se, ou na preferência do 
contribuinte, quando da licença de construção. 
 
  Parágrafo Único - A utilização do prédio edificado só se procederá 
após o fornecimento do competente habite-se, cujo fato gerador é a 
fiscalização pela Secretaria competente, que se certificará sobre a execução do 
projeto apresentado e as condições de segurança e localização da obra 
construída, sob pena de interdição da obra até a regularização da mesma, com 
as implicações fiscais convenientes. 
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  Art. 58 - O valor do ISS  sobre a construção civil será apurado 
com base na Tabela anexa ao presente regulamento, que estimará o valor do 
serviço incidente no imposto, com fundamento nos valores de mercado. 
 
 

TÍTULO IV 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

  DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 
  

 
  Art. 59 - O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis incide 
sobre a transação de imóveis, na forma prevista em lei e será recolhido sobre o 
valor da transação. 
 
  Parágrafo Único - Havendo discordância do fisco sobre o valor 
atribuído na transação, aplicará ele o valor constante  da tabela de valores 
fixada por decreto do Executivo. 
 
  Art. 60 - O tributo precederá sempre a escrituração do bem e o 
valor atribuído do imóvel prevalecerá durante 30 (trinta) dias a partir de sua 
emissão. 
 
  Parágrafo Único - Não procedida a escrituração do bem no prazo 
previsto no caput deste artigo implicará em emissão de nova guia por parte do 
fisco, que procederá lançamento e cobrança das eventuais diferenças, na 
hipótese de sua incidência. 
 
  Art. 61 - Incidirão nas penas legais os Tabeliães que procederem 
escrituração do bem transacionado sem que o contribuinte recolha o imposto 
devido ao Município. 
 
 

TÍTULO V 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DAS TAXAS 
 

SEÇÃO I 
 

DA TAXA DE LICENÇA   
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  Art. 62 - A Taxa de Licença incide nas atividades sujeitas ao 
Poder de Polícia do Município, como tais compreendidas no Código Tributário 
Municipal. 
 
  Art. 63 - A Taxa de Licença será recolhida em única parcela, por 
ocasião da ocorrência do fato gerador, de acordo com as disposições 
constantes no Código Tributário Municipal e especialmente para: 
 
  I - Abertura de estabelecimentos comerciais, industriais e 
prestadores de serviços; 
 
  II - Exercício de qualquer atividade profissional; 
 
  III - A execução de loteamentos e de obras particulares; 
 
  IV - A prática de qualquer publicidade; 
 
  V - A prorrogação do horário para prática de comércio, indústria e 
                         e prestadores de serviços; 
 
  Art. 64 - As licenças a que se refere a presente seção serão 
procedidas por requerimento do interessado, no qual se informarão os detalhes 
e fins a que se propõe e instruirá petição com os seguintes documentos: 
 
  I - Prova de legalização da Fazenda Estadual e Federal, se for o 
caso; 
 
  II - Prova de sanidade física e mental do requerente, quando 
relativas as atividades eventuais ou ambulantes e prestadoras de serviços; 
 
  III - Prova do cumprimento das demais obrigações legais, 
dependendo da atividade, como licença do IAP, de Bombeiros e de outras 
instituições que o fato exigir; 
 
  Art. 65 - O comércio eventual ou ambulante fica sujeito também 
aos horários de expediente estipulado ao comércio fixo. 
 
  Art. 66 - A publicidade por meio de cartazes luminosos ou 
similares somente será fixada após conferência da linguagem e demais 
elementos, além da verificação dos locais adequados que tornem possível a 
sua autorização, sem que prejudiquem a estética ambiental. 
 
  Parágrafo Único - O requerimento deverá ser instruído com a 
síntese da publicidade pretendida, os dizeres, a forma, cor e dimensões do 
cartaz, painel ou similar, quando feito neste sistema. 
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SEÇÃO II 
 

DA TAXA DE VERIFICAÇÃO REGULAR DE ESTABELECIMENTOS E 
ATIVIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

 
 
  Art.  67 - A taxa prevista nesta seção visa a fiscalização de todas 
as atividades econômicas licenciadas no município, com vistas ao controle das 
condições de segurança, aspectos estéticos e outros e a verificação da 
atividade para a qual os estabelecimentos se licenciaram, de acordo com as 
disposições expressas na Taxa de Licença. 
 
  Art. 68 - Para o cumprimento das finalidades dispostas no art. 
anterior a Fazenda Municipal procederá  “in loco” a fiscalização, podendo 
contar com auxílio técnico que entender necessário. 
 
  Art. 69 - Procedida a vistoria o fisco fornecerá Atestado de 
Vistoria. 
 
  § 1º - O atestado a que se refere o presente artigo não quita a 
obrigação da referida taxa, que será recolhida aos cofres da municipalidade no 
mês de janeiro. 
 
  § 2º - Verificada a inadequação do estabelecimento ou atividade, 
será efetuada a autuação competente, concedendo-se o prazo de 60 
(sessenta) dias para regularização, sob pena de cassação da licença 
concedida, não eximindo o contribuinte das multas regulamentares; 
 
  § 3º - A cassação da licença será procedida independente de 
outras medidas, desde que não atendidas as disposições do parágrafo anterior, 
por parte do contribuinte. 
 
  Art. 70 - A fiscalização procederá a cassação de alvará de 
estabelecimento infringente às normas legais, determinará o encerramento das 
atividades, dando comunicação expressa deste fato ao contribuinte infrator. 
 
  Parágrafo Único - Implicará em medidas coercitivas, mediante 
requisição de força policial, se necessário, e a relutância do contribuinte infrator 
importará  em abertura de inquérito policial, como crime de desobediência ao 
cumprimento da ordem legal. 
 

 
SEÇÃO III 

 
DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
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  Art. 71 - A Taxa de Vigilância Sanitária incidirá no Poder de 
Polícia fiscalizador dos estabelecimentos e atividades prestadoras de serviços, 
e tem como finalidade a verificação das atividades do estabelecimento, quanto 
a higiene e as condições de salubridade. 
 
  § 1º - A Taxa de Vigilância Sanitária se procederá anualmente no 
mês de janeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde, que expedirá o 
competente Atestado de Vistoria, antes da data de vencimento do tributo. 
 
  § 2º - Aplicam-se as disposições  dos artigos 69  e 70 do presente 
regulamento para os casos de infração. 
  
 

SEÇÃO IV 
 

DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS  
 
 
 Art. 72 - A taxa de Vistoria de Segurança Contra Incêndios decorre da 
fiscalização de segurança relativamente a incêndios procedida anualmente 
pelo Município, no mês de janeiro. 
 
  Parágrafo Único - A verificação dos estabelecimentos a respeito 
das condições exigidas por lei na vigilância contra incêndios poderá ser 
processada por delegação, pelo Corpo de Bombeiros estabelecido nesta 
cidade, em razão de convênio com ele existente. 
 
  Art. 73 - Da vistoria procedida na qual o contribuinte intimado das 
obrigações da proteção de seu estabelecimento, obrigando-o por conta própria 
a aquisição dos equipamentos necessários, será cobrada  a taxa, após a 
expedição de competente atestado de vistoria. 
 
 

SEÇÃO V 
 

DA TAXA DE VISTORIA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
 
 

  Art. 74 - A Taxa de Vistoria, Prevenção e Combate a Incêndios 
refere-se aos serviços postos a disposição pelo Município, em convênio 
também com o Corpo de Bombeiros, a quem se transfere o resultado da taxa, 
para a aquisição de equipamentos, construções, manutenção e melhoria dos 
serviços. 
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  Parágrafo Único - A taxa referida neste artigo corresponde aos 
constantes da Tabela X do Código Tributário Municipal. 
 
  Art. 75 - A Taxa referida nesta seção será cobrada,  
concomitantemente com o IPTU, a vista  e/ou  no mesmo número de parcelas 
nele constantes  e de acordo também com o disposto na Tabela constante do 
Código Tributário. 
 

SEÇÃO VI 
 

DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS 
   
   
  Art.  76 - A Taxa de Serviços Urbanos, tais como definidos no art. 
107 do Código Tributário Municipal, serão lançados para sua cobrança  em 
iguais prestações e modalidades estabelecidas para o IPTU, definidas em lei e 
neste regulamento. 
 
  § 1º - As taxas a que alude esta seção serão lançadas no mesmo 
talonário, carnê ou modalidade adotadas para o IPTU, no qual constará o valor, 
o número de parcelas  e as datas de recolhimento. 
 
  § 2º - Diferenciam-se dos critérios estabelecidos no parágrafo 
anterior, quando os lançamentos e cobranças serão procedidos através de 
convênios com outros órgãos ou pessoas distintas. 
 
 

SEÇÃO VI 
 

DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS 
 
 
  Art.  77 - A Arrecadação da Taxa de Serviços Diversos será feita 
após o lançamento: 
 
  I - Antecipadamente quando o valor da prestação puder ser 
previamente conhecido, salvo disposto no inciso seguinte do presente artigo; 
 
  II - Até dez dias após a prestação, quando se tratar de 
sepultamento e inumação de mortos. 
 
  

TÍTULO VI 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 
 
   Art. 78 - A contribuição de melhoria será lançada, de acordo com 
as normas do direito tributário e a interesse da Administração, sempre que 
houver a valorização da propriedade imobiliária. 
 
  Art. 79 - O lançamento da Contribuição de Melhoria para cobrança 
será efetuado mediante emissão de carnês ou de outros sistemas convenientes 
à Administração, em tantas parcelas mensais quanto previstas na legislação 
específica na forma estabelecida na lei tributária vigente, a critério da 
Administração. 
 
  Parágrafo Único - A Contribuição de Melhoria poderá ser paga a 
vista, com desconto de 10% sobre o valor lançado,  na forma estabelecida no 
Código Tributário. 
 
 

TÍTULO VII 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DAS TARIFAS 
 
 

  Art. 80 - Os serviços prestados pelo Município ao particular 
sujeitos a tarifas, estas serão cobradas com antecipação, ao preço do 
mercado, conforme Decreto no qual se estabelecerá o preço, de acordo com as 
circunstâncias do serviço. 
 

   
TÍTULO VIII 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

  Art. 81 - Para os efeitos da lei tributária e aplicações das normas 
estabelecidas neste regulamento a Unidade de Referência do Município de 
Francisco Beltrão - URMFB será de R$ 14.30 (quatorze reais e trinta centavos), 
para o mês de janeiro de 1998. 
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  Art. 82 - Para o exercício de 1998 e seguintes aplicam-se as 
disposições do presente regulamento. 
 
  Art. 83 - Revogadas as disposições em contrário, este 
regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 18 de 
dezembro de 1997. 
 
 
 
 
                                                                      GUIOMAR JESUS LOPES 
                                                                         PREFEITO MUNICIPAL 
 
IRES PITT 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS 
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TABELA I 
 

CÁLCULO DO  IPTU - TERRENOS 
 
 

 

 

TABELA DE PONTOS PERCENTUAL S/ VALOR DO 
IMÓVEL 

 

029 OCUPAÇÃO  
0 baldio 100 
1 Edificado 93 
2 Em Construção 90 
3 Construção paralisada 98 
4 Ruínas 98 
5 Demolição 95 
6 Agropecuária 90 
  
030 PATRIMÔNIO  
0 Particular 100 
1 Público Federal 100 
2 Público Estadual 100 
3 Público Municipal 100 
4 Sociedade 100 
5 Religioso 100 
6 Outro 100 
  
031 INCIDÊNCIA  
0 Normal 0 
1 isento IPTU 0 
2 Isento TSU 0 
3 Isento IPTU/TSU 0 
4 Imune IPTU 0 
5 Imune TSU 0 
6 Imune IPTU/TSU 0 
7 Isento IPTU (temp) 0 
8 Isento IPTU/TSU (temp) 0 
  
032 FORMA  
0 Regular 100 
1 Triangular 95 
2 Retangular 100 
3 Irregular 90 
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033 SITUAÇÃO  
0 Meio de quadra 95 
1 Uma esquina 100 
2 Duas esquinas 105 
3 Três esquinas 110 
4 Quarteirão inteiro 115 
5 Encravado 90 
  
034 FRENTE  
0 Encravado com servidão 90 
1 Uma frente 95 
2 Duas frentes 100 
3 Três frentes 105 
4 Mais de três frentes 110 
  
035 TOPOGRAFIA  
0 Plana 100 
1 Aclive 100 
2 Declive 95 
3 Irregular 90 
  
036 PEDOLOGIA  
0 Normal 100 
1 Rochoso 98 
2 Arenoso 95 
3 Alagado 90 
4 Inundável 90 
5 Combinação 92 
  
037 NÍVEL DA RUA  
0  Em nível 100 
1 Mais alto 98 
2 Mais baixo 95 
  
038 PAVIMENTAÇÃO  
0 Asfalto 100 
1 Pedra 98 
2 Lajota 98 
3 Revestimento Primário 95 
4 Terra batida 90 
5 Rua não aberta 85 
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039 LIMITAÇÃO FRENTE  
0 Sem limitação 88 
1 Muro 100 
2 Cerca de madeira 97 
3 Cerca de arame 98 
4 Cerca de ferro 100 
5 Taipa 90 
6 Outro tipo 95 
7 Combinação 95 
  
040 LIMITAÇÃO LATERAL DIREITA  
0 Sem limitação 88 
1 Muro 100 
2 Cerca 97 
3 Cerca de arame 98 
4 Cerca de ferro 100 
5 Taipa 90 
6 Outro tipo 95 
7 Combinação 95 
  
041 LIMITAÇÃO FUNDOS  
0 Sem limitação 88 
1 Muro 100 
2 Cerca de madeira 97 
3 Cerca de arame 98 
4 Cerca de ferro 100 
5 Taipa 90 
6 Outro tipo 95 
7 Combinação 95 
  
042 LIMITAÇÃO LATERAL ESQUERDA  
0 Sem limitação 88 
1 Muro 100 
2 Cerca de madeira 97 
3 Cerca de Arame 98 
4 Cerca de ferro 100 
5 Taipa 90 
6 Outro tipo 95 
7 Combinação 95 
  
043 FATOR DE DIFERENÇA  
0 Terreno urbano 95 
1 Chácara baldia 95 
2 Gleba baldia 90 
3 Gleba edificada 0 



139 

 

TABELA II 
 

CÁLCULO DO IPTU - CONSTRUÇÕES 
 

TABELA DE PONTOS PERCENTUAL S/ VALOR DO IMÓVEL 

001 TIPO DA CONSTRUÇÃO  
0 Alvenaria 115 
1 Madeira 80 
2 Mista alvenaria x madeira 115 
3 Alvenaria 150 
4 Tijolo a vista 115 
5 Metálica 90 
6 Madeira bruta 60 
7 Outros 60 
  
002 CARACTERÍSTICAS  
0 Casa 130 
1 Casa loja 150 
2 Casa sala 150 
3 Apartamento 150 
4 Sala 130 
5 Loja 130 
6 Barracão 45 
7 Galpão 35 
  
003 UTILIZAÇÃO DESTINAÇÃO I  
0 Residência 95 
1 Residência comércio 100 
2 Residência serviço 100 
3 Residência indústria 100 
4 Comércio 98 
5 Comércio Indústria 100 
6 Comércio serviço 100 
7 Serviço 98 
8 não 100 
  
004 UTILIZAÇÃO DESTINAÇÃO II  
0 Serviço e indústria 100 
1 Serviço público 100 
2 Indústria 98 
3 Templo 100 
4 Esporte e Diversão 35 
5 Clubes 85 
6 Agropecuária 75 
7 não 100 
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005  POSIÇÃO I  
0 Alinhada 100 
1 Recuada 100 
2 Fundos 95 
  
006 POSIÇÃO II  
0 Isolada 100 
1 Superposta 100 
2 Conjugada 100 
3 Conjugada superposta 100 
4 Geminada 95 
5 Geminada superposta 100 
  
007 CONSERVAÇÃO  
0 Ótima 100 
1  Boa 95 
2 Regular 90 
3 Má 85 
  
008 ESQUADRIAS  
0 Especial 100 
1 Alumínio 100 
2 Ferro 95 
3 Madeira 95 
4 Madeira especial 100 
5 Outro 80 
  
009 PINTURA EXTERNA  
0 Sem pintura 80 
1 Especial 100 
2 Plástica e óleo 100 
3 caiação 85 
4 Óleo 100 
5 Plástica 95 
6 Verniz 100 
  
010 ACABAMENTO EXTERNO  
0 Sem 75 
1 Fino 100 
2 Médio 95 
3 Regular 90 
4 Econômico 85 
5 Ruim 80 
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011 COBERTURA  
0 Telha amianto 95 
1 Alumínio 100 
2 Zinco 95 
3 Telha Colonial 100 
4 Telha de Barro 90 
5 Laje 95 
6 Madeira 80 
7 Especial 100 
8 Palha 70 
  
012 PISO DA COZINHA  
0 Sem cozinha 70 
1 Cerâmico 100 
2 Taco 98 
3 Assoalho 98 
4 Cimento  alisado 90 
5 Especial 100 
6 Terra batida 75 
  
013 PAREDES DA COZINHA  
0 Sem cozinha 70 
1 Azulejo até o teto 100 
2 Azulejo até 1,80 m 97 
3 Alvenaria com outro acabamento 95 
4 Alvenaria sem acabamento 89 
5 Madeira com outro acabamento 90 
6 Madeira sem acabamento 85 
  
014 PISO DEMAIS DEPENDÊNCIAS  
0 Cerâmica 90 
1 Taco 98 
2 Assoalho 95 
3 Forração ou Carpet 98 
4 Cimento alisado 85 
5 Material plástico 88 
6 Terra batida 80 
7 Especial 100 
  
015 FORRO  
0 Sem forro 85 
1 Laje 98 
2 Madeira 98 
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3 Estuque 90 
4 Eucatex 95 
5 Especial 100 
6 Gesso 100 
  
016 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
0 Sem instalação elétrica 80 
1 Embutida 100 
2 Semi Aparente 95 
3 Aparente 90 
  
017 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  
0 Sem instalação sanitária 80 
1 Aparente completa 98 
2 Aparente incompleta 93 
3 Embutida completa 100 
4 Embutida incompleta 95 
  
018 BANHEIROS  
0 Sem banheiro 80 
1 Um banheiro 92 
2 Dois banheiros 100 
3 Três banheiros 105 
4 Quatro banheiros 110 
5 Cinco banheiros 115 
6 Mais de cinco banheiros 120 
  
019 PEÇAS BANHEIROS  
0 Sem banheiro 80 
1 Azulejo até o teto 110 
2 Azulejo até 1,80 m 100 
3 Alvenaria com outro acabamento 95 
4 Alvenaria sem acabamento 92 
5 Madeira com outro acabamento 92 
6 Madeira sem acabamento 90 
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TABELA III  
 

CÁLCULO DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

D I S C R I N A Ç Ã O % S/ UNIDADE DE 
REFERÊNCIA - POR M2 

1. EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA  
            
1.1 - RESIDENCIAIS   
- Construções térreas com até dois banheiros 1.000 
- Construções térreas com três ou mais banheiros 1.100 
- Construções com dois ou mais pavimentos 950 
  
1.2 - ESCRITÓRIO OU LOJA  
- Construções térreas com até dois banheiros 900 
- Construções térreas com três ou mais banheiros 950 
- Construções com dois ou mais pavimentos 900 
- Barracão com um ou mais pavimentos 550 
  
2. EDIFICAÇÕES  EM MADEIRA  
- Construções em madeira aplainada ou dupla 450 
- Construções em madeira bruta 350 
- Barracão com piso 250 
- Barracão sem piso 200 
  
3. MUROS  
- de pedra com uma face 90 
- de pedra com duas faces 90 
- de monoblocos ou similares 90 
  
4. EDIFICAÇÕES MISTAS - MADEIRA E 

ALVENARIA 
 

- construção de madeira aplainada ou dupla 700 
  
5. PISCINAS OU SIMILARES 700 
  
MÃO DE OBRA  
- Edificações de alvenaria 30 
- Edificações mistas 25 
- Edificações de madeira 20 
- Edificações de muros 20 
- Edificações de piscinas 30 
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DECRETO Nº 092/99 
 
 
 Altera disposições do regulamento 

do Código Tributário Municipal 
ditado pelo Decreto nº 569/97 e 
dá outras providências. 

 
 
  GUIOMAR JESUS LOPES, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
 
  D E C R E T A 
 
  Art. 1º - O Regulamento do Código Tributário Municipal, ditado 
pelo Decreto nº 569/97, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
  “Art. 55 - Toda a empresa privada, órgãos da Administração 
Direta da União, do Estado e do próprio Município, bem como suas respectivas 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista sob seu 
controle e as fundações instituídas pelo Poder Público, que se utilizarem de 
serviços prestados por empresa diversa ou profissional autônomo, sob a forma 
de trabalho remunerado, deverá exigir, na ocasião do pagamento da prestação, 
a apresentação da nota fiscal do serviço prestado ou prova de recolhimento do 
tributo correspondente ao serviço na Prefeitura Municipal. 
 
  § 1º - Não apresentando o prestador do serviço a nota fiscal ou 
comprovante da obrigação tributária junto ao Município, a empresa beneficiária 
do serviço reterá em seu poder o valor tributário devido ao Município e o 
repassará nos prazos legais, quando do vencimento da obrigação tributária, 
consoante os prazos fixados neste regulamento. 
 
  § 2º - Não efetuados os descontos nos termos do parágrafo 
anterior, o usuário do serviço fica responsável pelo tributo não retido, com base 
na alíquota prevista em lei e dentro do prazo fixado neste regulamento. 
 
  § 3º - Considera-se apropriação indébita a retenção, pelo usuário 
do serviço, decorrida a obrigação do recolhimento do respectivo tributo. 
 
  § 4º - A tomadora do serviço, quando do recolhimento do tributo 
retido, apresentará, juntamente com os demais documentos, a prova  
documental, inclusive contrato, se houver, da prestação procedida, que 
comprove a veracidade da efetiva  transação.” 
 
  “Art. 57 - ........ 
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  § 1º - Entende-se por construção civil, obras hidráulicas e outras 
assemelhadas, a realização das seguintes obras e serviços: 
 
  I - Edificações em geral; 
 
  II - Rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos; 
 
  III - Pontes, túneis, viadutos e logradouros públicos; 
 
  IV - Canais de drenagem ou de irrigação, obras de retificação  
         ou regularização de leitos ou perfis de rios; 
 
  V - Barragens e diques; 
 
  VI - Sistema de abastecimento de água e saneamento, poços 
        artesianos, semi-artesianos ou manilhados; 
 
  VII- Sistema de produção e distribuição de energia elétrica; 
 
  VIII - Sistema de telecomunicações; 
 
  IX - Refinarias, oleodutos, gaseodutos e outros sistemas de 
distribuição de líquidos e gasosos; 
 
  X- Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres; 
 
  XI - Recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e 
congêneres, quando vinculada a projeto de engenharia da qual resulte a 
substituição de elementos construtivos essenciais, limitada exclusivamente a 
parte relacionado a substituição (pilares, vigas, lajes, alvenarias estruturais, 
fundações e tudo que implique na segurança ou estabilidade da estrutura; 
 
  § 2º - Entende-se por serviços essenciais, auxiliares e 
complementares, a execução de obras de construção civil, hidráulicas e outras 
semelhantes: 
 
  I - Estaqueamento, fundações, escavações, aterros, perfurações, 
desmontes, demolições, rebaixamentos de lençóis d’água, drenagens, 
escoamentos, enrocamentos e derrocamentos; 
 
  II - Terraplenagens, considerando-se como tais os serviços de 
detenção, escavação, carga e/ou transporte de terras e rochas, quando 
prestados em conjunto na mesma obra, pelo mesmo prestador de serviço; 
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  III- Concretagem e alvenaria; 
 
  IV - Revestimento e Pintura de pisos, tetos, paredes, forros e 
divisórias;  
 
  V - Carpintaria, serralheria, vidraçaria e marmoraria; 
 
  VI - Impermeabilizações e isolamentos térmicos e acústicos; 
 
  VII - Instalações e ligações de água, de energia elétrica, de 
proteção catódica, de comunicação, de elevação, de condicionamento de ar, de 
refrigeração, de vapor, de ar comprimido, de sitemas de combustíveis e 
exaustão de gases de combustão, inclusive dos equipamentos relacionados 
com esses serviços; 
 
  VIII - Construção de jardins, iluminação externa, casa de guarda e 
outros de mesma natureza, previstos no projeto original, desde que integrados 
ao preço de construção da unidade imobiliária; 
 
  IX - Outros serviços diretamente relacionados a obras hidráulicas 
de construção civil e semelhantes.” 
 
  “Art. 58 - A apuração do valor do ISS relativamente a construção 
civil se procederá na forma estabelecida em lei e para arbitramento ou 
estimativa do valor tributável valer-se-á o fisco da tabela III anexa a este 
regulamento, quando impossível a estimativa de forma diferente, ou pelo valor 
do contrato do serviço prestado, cuja cópia será entregue ao fisco. 
 
  § 1º - Deduzir-se-á para o cálculo do valor do serviço o material 
fornecido por terceiros ou o utilizado pela própria empresa, mesmo que não 
sujeito ao ICMS, ou na hipótese de repasse do produto, mediante a 
apresentação da nota fiscal dos bens aplicados. 
 
  § 2º - Para os casos de pequenas obras ou serviços aplica-se   a 
regra, conforme tabela III anexa a este regulamento.” 
 
  Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 18 de março 
de 1999. 

       GUIOMAR JESUS LOPES 
          PREFEITO MUNICIPAL 

OSMAR JOSÉ URIO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 001/2000 
 
 
 Dispõe sobre os prazos de 

vencimento para o recolhimento 
do IPTU e taxas incidentes sobre 
os imóveis para o exercício de 
2000. 

 
  
  GUIOMAR JESUS LOPES, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
 
 
  D E C R E T A 
 
 
  Art. 1º - Os prazos e datas de vencimento para o recolhimento do 
IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para o exercício de 2000, 
ficam definidos conforme consta abaixo: 
 
I - INCIDENTES EM CONTRIBUINTES COM 2 (DUAS) PARCELAS 
 
 a) parcela única, com desconto  - até 15 de fevereiro de 2000; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de fevereiro de 2000; 
 c) 2ª parcela    - até  15 de julho de 2000. 
 
II - INCIDENTES EM CONTRIBUINTES COM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de fevereiro de 2000; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de fevereiro de 2000; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de maio de 2000; 
 d) 3ª parcela    - até 17 de julho de 2000; 
 e) 4ª parcela    - até 15 de setembro de 2000. 
 
III - INCIDENTES EM CONTRIBUINTES COM 6 (SEIS) PARCELAS 
 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de fevereiro de 2000; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de fevereiro de 2000; 
 c) 2ª parcela    - até 17 de abril de 2000; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2000; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2000; 
 f)  5ª parcela    - até 16 de outubro de 2000; 
 g) 6ª parcela    - até 30 de novembro de 2000. 
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  Art. 2º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 
2152/93 e Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as 
disposições deste Decreto. 
 
  Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 05 de janeiro 
de 2000. 
 
 
 
       GUIOMAR JESUS LOPES 
          PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 

DECRETO Nº 058/2001 
 
 
 Dispõe sobre os prazos de 

recolhimento do IPTU e taxas 
incidentes sobre os imóveis para o 
exercício de 2001. 

 
  
  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
disposições do art. 23 da Lei nº 2152/93, 
 
 
  D E C R E T A 
 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento 
para o recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para 
o exercício de 2001, conforme abaixo consta: 
 
I - EM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 
 a) parcela única, com desconto - até 08 de março de 2001; 
 b) 1ª parcela    - até 08 de março de 2001; 
 c) 2ª parcela    - até 08 de maio de 2001; 
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 d) 3ª parcela    - até 09 de julho de 2001; 
 e) 4ª parcela    - até 10 de setembro de 2001. 
 
II - EM 6 (SEIS) PARCELAS 
 
 a) parcela única, com desconto - até 08 de março de 2001; 
 b) 1ª parcela    - até 08 de março de 2001; 
 c) 2ª parcela    - até 09 de abril de 2001; 
 d) 3ª parcela    - até 08 de junho de 2001; 
 e) 4ª parcela    - até 08 de agosto de 2001; 
 f)  5ª parcela    - até 08 de outubro de 2001; 
 g) 6ª parcela    - até 10 de dezembro de 2001. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em 
parcela única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 
10% (dez por cento). 
 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 
2152/93 e Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as 
disposições deste Decreto. 
 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 31 de janeiro 
de 2001. 
 
 
          VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 
 
ANTONIO CARLOS BONETTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 

 
DECRETO Nº 326/2001 

 Dispõe sobre os prazos de 
recolhimento do IPTU e taxas 
incidentes sobre os imóveis para o 
exercício de 2002. 

  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
disposições do art. 23 da Lei nº 2152/93, 
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  D E C R E T A 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento 
para o recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para 
o exercício de 2002, conforme abaixo consta: 
I - EM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de fevereiro de 2002; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de fevereiro de 2002; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2002; 
 d) 3ª parcela    - até 17 de junho de 2002; 
 e) 4ª parcela    - até 15 de agosto de 2002. 
II - EM 6 (SEIS) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de fevereiro de 2002; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de fevereiro de 2002; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2002; 
 d) 3ª parcela    - até 17 de junho de 2002; 
 e) 4ª parcela    - até 15 de agosto de 2002; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2002; 
 g) 6ª parcela    - até 16 de dezembro de 2002. 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em 
parcela única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 
10% (dez por cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 
2152/93 e Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as 
disposições deste Decreto. 
 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 28 de 
dezembro de 2001. 
        
 

   VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

DECRETO Nº 240/2002 
 
 

 Altera as Tabelas I e II do  
Regulamento do Código Tributário 
Municipal aprovado pelo Decreto 
nº 567/97, de 18.12.97. 
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  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
   

D E C R E T A 
   
Art. 1º - As Tabelas I e II do Regulamento da Lei Municipal nº 2152/93 – Código 
Tributário Municipal , aprovado pelo Decreto nº 569/97, de 18.12.97, passam a 
ter a seguinte redação: 
 

TABELA I 
CÁLCULO DO  IPTU - TERRENOS 

TABELA DE PONTOS 
 

PERCENTUAL S/ VALOR DO 
IMÓVEL 

029 OCUPAÇÃO  
0 baldio 100 
1 Edificado 100 
2 Em Construção 100 
3 Construção paralisada 100 
4 Ruínas 100 
5 Demolição 100 
6 Agropecuária 100 
030 PATRIMÔNIO  
0 Particular 100 
1 Público Federal 100 
2 Público Estadual 100 
3 Público Municipal 100 
4 Sociedade 100 
5 Religioso 100 
6 Outro 100 
031 INCIDÊNCIA  
0 Normal 0 
1 isento IPTU 0 
2 Isento TSU 0 
3 Isento IPTU/TSU 0 
4 Imune IPTU 0 
5 Imune TSU 0 
6 Imune IPTU/TSU 0 
7 Isento IPTU (temp) 0 
8 Isento IPTU/TSU (temp) 0 
032 FORMA  
0 Regular 100 
1 Triangular 95 
2 Retangular 100 
3 Irregular 90 
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033 SITUAÇÃO  
0 Meio de quadra 95 
1 Uma esquina 100 
2 Duas esquinas 105 
3 Três esquinas 110 
4 Quarteirão inteiro 115 
5 Encravado 90 
034 FRENTE  
0 Encravado com servidão 90 
1 Uma frente 95 
2 Duas frentes 100 
3 Três frentes 105 
4 Mais de três frentes 110 
035 TOPOGRAFIA  
0 Plana 100 
1 Aclive 100 
2 Declive 95 
3 Irregular 90 
036 PEDOLOGIA  
0 Normal 100 
1 Rochoso 98 
2 Arenoso 95 
3 Alagado 90 
4 Inundável 90 
5 Combinação 92 
037 NÍVEL DA RUA  
0  Em nível 100 
1 Mais alto 98 
2 Mais baixo 95 
3 Pirambeira 0 
038 PAVIMENTAÇÃO  
0 Asfalto 100 
1 Pedra 98 
2 Lajota 98 
3 Revestimento Primário 95 
4 Terra batida 90 
5 Rua não aberta 85 

039 LIMITAÇÃO FRENTE  
0 Sem limitação 95 
1 Muro 100 
2 Cerca de madeira 97 
3 Cerca de arame 98 
4 Cerca de ferro 100 
5 Taipa 95 
6 Outro tipo 95 
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7 Combinação 95 
040 LIMITAÇÃO LATERAL DIREITA  
0 Sem limitação 95 
1 Muro 100 
2 Cerca 97 
3 Cerca de arame 98 
4 Cerca de ferro 100 
5 Taipa 95 
6 Outro tipo 95 
7 Combinação 95 
041 LIMITAÇÃO FUNDOS  
0 Sem limitação 95 
1 Muro 100 
2 Cerca de madeira 97 
3 Cerca de arame 98 
4 Cerca de ferro 100 
5 Taipa 95 
6 Outro tipo 95 
7 Combinação 95 
042 LIMITAÇÃO LATERAL ESQUERDA  
0 Sem limitação 95 
1 Muro 100 
2 Cerca de madeira 97 
3 Cerca de Arame 98 
4 Cerca de ferro 100 
5 Taipa 95 
6 Outro tipo 95 
7 Combinação 95 

043 FATOR DE DIFERENÇA  
0 Terreno urbano 95 
1 Chácara baldia 95 
2 Gleba baldia 95 
3 Gleba edificada 90 
4 chácara edificada 90 

 
 
 
 
 

TABELA II 
 

CÁLCULO DO IPTU – CONSTRUÇÕES 
 
 
 



154 

 

TABELA DE PONTOS VALORES P/ M² DE CONSTRUÇÃO 

001 TIPO DA CONSTRUÇÃO  
0 Alvenaria simples 98 
1 Madeira 95 
2 Mista alvenaria x madeira 97 
3 Alvenaria 100 
4 Tijolo a vista 100 
5 Metálica 110 
6 Madeira bruta 97 
7 Outros 95 
002 CARACTERÍSTICAS  
0 Casa 97 
1 Casa loja 100 
2 Casa sala 100 
3 Apartamento 110 
4 Sala 97 
5 Loja 100 
6 Barracão 97 
7 Galpão 95 
003 UTILIZAÇÃO DESTINAÇÃO I  
0 Residência 95 
1 Residência comércio 100 
2 Residência serviço 100 
3 Residência indústria 100 
4 Comércio 98 
5 Comércio Indústria 100 
6 Comércio serviço 100 
7 Serviço 98 
8 não 100 
004 UTILIZAÇÃO DESTINAÇÃO II  
0 Serviço e indústria 100 
1 Serviço público 100 
2 Indústria 99 
3 Templo 100 
4 Esporte e Diversão 95 
5 Hospitais 95 
6 Agropecuária 90 
7 não 100 

005  POSIÇÃO I  
0 Alinhada 100 
1 Recuada 100 
2 Fundos 98 
006 POSIÇÃO II  
0 Isolada 95 
1 Superposta 100 
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2 Conjugada 100 
3 Conjugada superposta 100 
4 Geminada 95 
5 Geminada superposta 100 
007 CONSERVAÇÃO  
0 Ótima 100 
1  Boa 98 
2 Regular 95 
3 Má 90 
008 ESQUADRIAS  
0 Especial 100 
1 Alumínio 100 
2 Ferro 95 
3 Madeira 95 
4 Madeira especial 100 
5 Outro 94 
009 PINTURA EXTERNA  
0 Sem pintura 95 
1 Especial 100 
2 Plástica e óleo 100 
3 caiação 97 
4 Óleo 100 
5 Plástica 98 
6 Verniz 100 
010 ACABAMENTO EXTERNO  
0 Sem 90 
1 Fino 102 
2 Médio 100 
3 Regular 99 
4 Econômico 98 
5 Ruim 97 

011 COBERTURA  
0 Telha amianto 95 
1 Alumínio 100 
2 Zinco 95 
3 Telha Colonial 100 
4 Telha de Barro 100 
5 Laje 95 
6 Madeira 92 
7 Especial 100 
8 Palha 90 
012 PISO DA COZINHA  
0 Sem cozinha 89 
1 Cerâmico 100 
2 Taco 98 
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3 Assoalho 98 
4 Cimento  alisado 96 
5 Especial 100 
6 Terra batida 90 
013 PAREDES DA COZINHA  
0 Sem cozinha 90 
1 Azulejo até o teto 100 
2 Azulejo até 1,80 m 98 
3 Alvenaria com outro acabamento 97 
4 Alvenaria sem acabamento 96 
5 Madeira com outro acabamento 95 
6 Madeira sem acabamento 93 
014 PISO DEMAIS DEPENDÊNCIAS  
0 Cerâmica 96 
1 Taco 98 
2 Assoalho 100 
3 Forração ou Carpet 99 
4 Cimento alisado 95 
5 Material plástico 98 
6 Terra batida 90 
7 Especial 100 
015 FORRO  
0 Sem forro 85 
1 Laje 98 
2 Madeira 98 
3 Estuque 90 
4 Eucatex 95 
5 Especial 100 
6 Gesso 100 
016 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
0 Sem instalação elétrica 80 
1 Embutida 100 
2 Semi  embutida 95 
3 Aparente 90 
017 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  
0 Sem instalação sanitária 80 
1 Aparente completa 98 
2 Aparente incompleta 93 
3 Embutida completa 100 
4 Embutida incompleta 95 
018 BANHEIROS  
0 Sem banheiro 80 
1 Um banheiro 92 
2 Dois banheiros 98 
3 Três banheiros 100 
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4 Quatro banheiros 105 
5 Cinco banheiros 110 
6 Mais de cinco banheiros 115 
019 PEÇAS BANHEIROS  
0 Sem banheiro 80 
1 Azulejo até o teto 100 
2 Azulejo até 1,80 m 100 
3 Alvenaria com outro acabamento 95 
4 Alvenaria sem acabamento 92 
5 Madeira com outro acabamento 90 
6 Madeira sem acabamento 90 

 
  Art. 2º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 23 de 
dezembro de 2002. 
 
 
 
 

                  VILMAR CORDASSO 
                PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS BONETTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 

 

 
DECRETO Nº 243/2002 

 
 Dispõe sobre os prazos de 

recolhimento do IPTU e taxas 
incidentes sobre os imóveis para o 
exercício de 2003. 

 
  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
disposições do art. 23 da Lei nº 2152/93, 
  D E C R E T A 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento 
para o recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para 
o exercício de 2003, conforme abaixo consta: 
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I - EM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 20 de fevereiro de 2003; 
 b) 1ª parcela    - até 20 de fevereiro de 2003; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2003; 
 d) 3ª parcela    - até 16 de junho de 2003; 
 e) 4ª parcela    - até 18 de agosto de 2003. 
II - EM 6 (SEIS) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 20 de fevereiro de 2003; 
 b) 1ª parcela    - até 20 de fevereiro de 2003; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2003; 
 d) 3ª parcela    - até 17 de junho de 2003; 
 e) 4ª parcela    - até 18 de agosto de 2003; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2003; 
 g) 6ª parcela    - até 15 de dezembro de 2003. 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em 
parcela única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 
10% (dez por cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 
2152/93 e Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as 
disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 23 de 
dezembro de 2003. 
          VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 
ANTONIO CARLOS BONETTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 

 
DECRETO Nº 260/2003 

 
 

 Dispõe sobre os prazos de 
recolhimento do IPTU e taxas 
incidentes sobre os imóveis para o 
exercício de 2004. 

 
  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
disposições do art. 23 da Lei nº 2152/93, 
 
  D E C R E T A 
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  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento 
para o recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para 
o exercício de 2004 conforme abaixo consta: 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS 

a) parcela única, com desconto   - até 20 de fevereiro de 2004; 
b) 1ª parcela    - até 20 de fevereiro de 2004; 
c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2004; 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 20 de fevereiro de 2004; 
 b) 1ª parcela    - até 20 de fevereiro de 2004; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2004; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2004; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2004. 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 20 de fevereiro de 2004; 
 b) 1ª parcela    - até 20 de fevereiro de 2004; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2004; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2004; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2004; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2004; 
 g) 6ª parcela    - até 15 de dezembro de 2004. 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em 
parcela única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 
10% (dez por cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 
2152/93 e Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as 
disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 30 de 
dezembro de 2003. 
          VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 
ANTONIO CARLOS BONETTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

DECRETO Nº 254/2004 
 
 

 Dispõe sobre os prazos de 
recolhimento do IPTU e taxas 
incidentes sobre os imóveis para o 
exercício de 2005. 
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  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
disposições do art. 23 da Lei nº 2152/93, 
 
 
  D E C R E T A 
 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento 
para o recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para 
o exercício de 2005, conforme abaixo consta: 
 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS 

a) parcela única, com desconto   - até 25 de fevereiro de 2005; 
b) 1ª parcela    - até 25 de fevereiro de 2005; 
c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2005; 
 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 25 de fevereiro de 2005; 
 b) 1ª parcela    - até 25 de fevereiro de 2005; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2005; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2005; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2005. 
 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 25 de fevereiro de 2005; 
 b) 1ª parcela    - até 25 de fevereiro de 2005; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2005; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2005; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2005; 
 f)  5ª parcela    - até 17 de outubro de 2005; 
 g) 6ª parcela    - até 15 de dezembro de 2005. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em 
parcela única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 
10% (dez por cento). 
 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 
2152/93 e Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as 
disposições deste Decreto. 
 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
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  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 23 de 
dezembro de 2004. 
 
          VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 
ANTONIO CARLOS BONETTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

DECRETO Nº 263/2005 
 
 

 Dispõe sobre os prazos de 
recolhimento do IPTU e taxas 
incidentes sobre os imóveis para o 
exercício de 2006. 

 
 
  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
disposições do art. 23 da Lei nº 2152/93, 
 
 
  D E C R E T A 
 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento 
para o recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para 
o exercício de 2006, conforme abaixo consta: 
 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS 

a) parcela única, com desconto   - até 24 de fevereiro de 2006; 
b) 1ª parcela    - até 24 de fevereiro de 2006; 
c) 2ª parcela    - até 17 de abril de 2006; 
 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 24 de fevereiro de 2006; 
 b) 1ª parcela    - até 24 de fevereiro de 2006; 
 c) 2ª parcela    - até 17 de abril de 2006; 
 d) 3ª parcela    - até 16 de junho de 2006; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2006. 
 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS 
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 a) parcela única, com desconto - até 24 de fevereiro de 2006; 
 b) 1ª parcela    - até 24 de fevereiro de 2006; 
 c) 2ª parcela    - até 17 de abril de 2006; 
 d) 3ª parcela    - até 16 de junho de 2006; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2006; 
 f)  5ª parcela    - até 16 de outubro de 2006; 
 g) 6ª parcela    - até 15 de dezembro de 2006. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em 
parcela única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 
10% (dez por cento). 
 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 
2152/93 e Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as 
disposições deste Decreto. 
 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 07 de 
dezembro de 2005. 
 
 
          VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 
ANTONIO CARLOS BONETTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

DECRETO Nº 296/2006 
 
 Dispõe sobre os prazos de 

recolhimento do IPTU e taxas 
incidentes sobre os imóveis para o 
exercício de 2007. 

 
  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
disposições do art. 23 da Lei nº 2152/93, 
  D E C R E T A 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento 
para o recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para 
o exercício de 2007, conforme abaixo consta: 
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I – EM 2 (DUAS) PARCELAS 
a) parcela única, com desconto   - até 28 de fevereiro de 2007; 
b) 1ª parcela    - até 28 de fevereiro de 2007; 
c) 2ª parcela    - até 16 de abril de 2007; 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 28 de fevereiro de 2007; 
 b) 1ª parcela    - até 28 de fevereiro de 2007; 
 c) 2ª parcela    - até 16 de abril de 2007; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2007; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2007. 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 28 de fevereiro de 2007; 
 b) 1ª parcela    - até 28 de fevereiro de 2007; 
 c) 2ª parcela    - até 16 de abril de 2007; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2007; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2007; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2007; 
 g) 6ª parcela    - até 17 de dezembro de 2007. 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em 
parcela única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 
10% (dez por cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 
2152/93 e Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as 
disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 06 de 
dezembro de 2006. 
 
 

          VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 

SERGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
 

DECRETO Nº 310/2006 
 

 Altera a Tabela II do  
Regulamento do Código Tributário 
Municipal aprovado pelo Decreto 
nº 567/97, de 18.12.97. 
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  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
   

D E C R E T A 
   
Art. 1º - A Tabela  II do Regulamento da Lei Municipal nº 2152/93 – Código 
Tributário Municipal , aprovado pelo Decreto nº 569/97, de 18.12.97, passa a 
ter a seguinte redação: 
 

TABELA II 
CÁLCULO DO IPTU - CONSTRUÇÕES 

TABELA DE PONTOS VALORES P/ M² DE CONSTRUÇÃO 

001 TIPO DA CONSTRUÇÃO  
0 Alvenaria simples 102 
1 Madeira 99 
2 Mista alvenaria x madeira 101 
3 Alvenaria 105 
4 Tijolo a vista 105 
5 Metálica 115 
6 Madeira bruta 97 
7 Outros 99 
002 CARACTERÍSTICAS  
0 Casa 97 
1 Casa loja 100 
2 Casa sala 100 
3 Apartamento 110 
4 Sala 97 
5 Loja 100 
6 Barracão 97 
7 Galpão 95 
8 Quadra de Esporte 95 
9 Garagem 97 
003 UTILIZAÇÃO DESTINAÇÃO I  
0 Residência 95 
1 Residência comércio 100 
2 Residência serviço 100 
3 Residência indústria 100 
4 Comércio 98 
5 Comércio Indústria 100 
6 Comércio serviço 100 
7 Serviço 98 
8 não 100 
004 UTILIZAÇÃO DESTINAÇÃO II  
0 Serviço e indústria 100 
1 Serviço público 100 
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2 Indústria 99 
3 Templo 100 
4 Esporte e Diversão 95 
5 Hospitais 95 
6 Agropecuária 90 
7 não 100 

005  POSIÇÃO I  
0 Alinhada 100 
1 Recuada 100 
2 Fundos 98 
006 POSIÇÃO II  
0 Isolada 95 
1 Superposta 100 
2 Conjugada 100 
3 Conjugada superposta 100 
4 Geminada 95 
5 Geminada superposta 100 
007 CONSERVAÇÃO  
0 Ótima 100 
1  Boa 98 
2 Regular 95 
3 Má 90 
008 ESQUADRIAS  
0 Especial 100 
1 Alumínio 100 
2 Ferro 95 
3 Madeira 95 
4 Madeira especial 100 
5 Outro 94 
6 Sem esquadrias 90 
009 PINTURA EXTERNA  
0 Sem pintura 95 
1 Especial 100 
2 Plástica e óleo 100 
3 caiação 97 
4 Óleo 100 
5 Plástica 98 
6 Verniz 100 
7 Textura 100 
010 ACABAMENTO EXTERNO  
0 Sem 90 
1 Fino 102 
2 Médio 100 
3 Regular 99 
4 Econômico 98 
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5 Ruim 97 

011 COBERTURA  
0 Telha amianto 95 
1 Alumínio 100 
2 Zinco 95 
3 Telha Colonial 100 
4 Telha de Barro 100 
5 Laje 95 
6 Madeira 92 
7 Especial 100 
8 Palha 90 
9 Sem   cobertura 90 
012 PISO DA COZINHA  
0 Sem cozinha 89 
1 Cerâmico 100 
2 Taco 98 
3 Assoalho 98 
4 Cimento  alisado 96 
5 Especial 100 
6 Terra batida 90 
013 PAREDES DA COZINHA  
0 Sem cozinha 90 
1 Azulejo até o teto 100 
2 Azulejo até 1,80 m 98 
3 Alvenaria com outro acabamento 97 
4 Alvenaria sem acabamento 96 
5 Madeira com outro acabamento 95 
6 Madeira sem acabamento 93 
014 PISO DEMAIS DEPENDÊNCIAS  
0 Cerâmica 96 
1 Taco 98 
2 Assoalho 100 
3 Forração ou Carpet 99 
4 Cimento alisado 95 
5 Material plástico 98 
6 Terra batida 90 
7 Especial 100 
015 FORRO  
0 Sem forro 85 
1 Laje 98 
2 Madeira 98 
3 Estuque 90 
4 Eucatex 95 
5 PVC 100 
6 Gesso 100 
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7 Especial 100 
016 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
0 Sem instalação elétrica 80 
1 Embutida 100 
2 Semi  embutida 95 
3 Aparente 90 
017 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  
0 Sem instalação sanitária 80 
1 Aparente completa 98 
2 Aparente incompleta 93 
3 Embutida completa 100 
4 Embutida incompleta 95 
018 BANHEIROS  
0 Sem banheiro 80 
1 Um banheiro 92 
2 Dois banheiros 98 
3 Três banheiros 100 
4 Quatro banheiros 105 
5 Cinco banheiros 110 
6 Mais de cinco banheiros 115 
019 PEÇAS BANHEIROS  
0 Sem banheiro 80 
1 Azulejo até o teto 100 
2 Azulejo até 1,80 m 100 
3 Alvenaria com outro acabamento 95 
4 Alvenaria sem acabamento 92 
5 Madeira com outro acabamento 90 
6 Madeira sem acabamento 90 

   
Art. 2º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão,19 de 
dezembro de 2006. 
 
 

                  VILMARCORDASSO 
                PREFEITO MUNICIPAL 

SERGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 309/2007 
 
 Dispõe sobre os prazos de recolhimento do 

IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis 
para o exercício de 2008. 

 
  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do art. 23 da 
Lei nº 2152/93, 
 
  D E C R E T A 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento para o 
recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para o exercício 
de 2008, conforme abaixo consta: 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS 

a) parcela única, com desconto   - até 29 de fevereiro de 2008; 
b) 1ª parcela    - até 29 de fevereiro de 2008; 
c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2008; 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 29 de fevereiro de 2008; 
 b) 1ª parcela    - até 29 de fevereiro de 2008; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2008; 
 d) 3ª parcela    - até 16 de junho de 2008; 
 e) 4ª parcela    - até 18 de agosto de 2008. 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS 
 a) parcela única, com desconto - até 29 de fevereiro de 2008; 
 b) 1ª parcela    - até 29 de fevereiro de 2008; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2008; 
 d) 3ª parcela    - até 16 de junho de 2008; 
 e) 4ª parcela    - até 18 de agosto de 2008; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2008; 
 g) 6ª parcela    - até 15 de dezembro de 2008. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em parcela 
única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 10% (dez por 
cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 2152/93 e 
Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 05 de dezembro 
de 2007. 
 
          VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 
SERGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº 322/2008 
 
 Dispõe sobre os prazos de recolhimento do 

IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis 
para o exercício de 2009. 

 
  VILMAR CORDASSO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do art. 23 da 
Lei nº 2152/93, 
 
  D E C R E T A 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento para o 
recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para o exercício 
de 2009, conforme abaixo consta: 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 

a) parcela única, com desconto   - até 12 de março de 2009; 
b) 1ª parcela    - até 12 de março de 2009; 
c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2009; 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 12 de março de 2009; 
 b) 1ª parcela    - até 12 de março de 2009; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2009; 
 d) 3ª parcela    - até 16 de junho de 2009; 
 e) 4ª parcela    - até 18 de agosto de 2009. 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 12 de março de 2009; 
 b) 1ª parcela    - até 12 de março de 2009; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2009; 
 d) 3ª parcela    - até 16 de junho de 2009; 
 e) 4ª parcela    - até 18 de agosto de 2009; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2009; 
 g) 6ª parcela    - até 15 de dezembro de 2009. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em parcela 
única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 10% (dez por 
cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 2152/93 e 
Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 03 de dezembro 
de 2008. 
 

          VILMAR  CORDASSO 
          PREFEITO MUNICIPAL 

SERGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  479/2009 
 
 Altera disposições do 

Regulamento do Código Tributário 
Municipal ditado pelo Decreto nº 
569/97 e dá outras providências. 

 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
 

D E C R E T A 
 
  Art. 1º - O § 1.º do artigo 58 do Regulamento da Lei Municipal n.º 
2152/93 – Código Tributário Municipal , aprovado pelo Decreto n.º 569/97, de 
18.12.97, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 58 - ... 
 
§ 1.º - O Imposto Sobre Serviços na Construção Civil realizada 
por pessoa física será calculado pela Unidade de Referência 
Municipal (URM), multiplicada pela porcentagem da 
REFERÊNCIA da Tabela III, sendo o produto multiplicado pela 
metragem da obra, cujo resultado servirá de base de cálculo para 
o Imposto Sobre Serviços.” 

 
Art. 2.º - A Tabela III, para o cálculo do ISS da Construção Civil 

realizada por pessoa física, prevista no Decreto n.º 569/97 - Regulamento do 
Código Tributário Nacional, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

TABELA III 
 

CÁLCULO DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

D I S C R I M I N A Ç Ã O REFERÊNCIA 

1. EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA  
  
1.1 - RESIDENCIAIS   
- Construções térreas com até 70,00m² Isento do ISS 
- Construções térreas com mais de 70,00m² 1.000 
- Construções com dois ou mais pavimentos 950 
  
1.2 - ESCRITÓRIO OU LOJA  
- Construções térreas 950 
- Construções com dois ou mais pavimentos 900 
- Barracão 550 
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2. EDIFICAÇÕES EM MADEIRA  
- Construções em madeira 400 
  
3. EDIFICAÇÕES MISTAS - MADEIRA E 

ALVENARIA 
 

- Construções mistas de madeira e alvenaria 700 
  

 
 
  Art. 3.º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 03 de 
dezembro de 2009. 
 
 

WILMAR REICHEMBACH 
PREFEITO MUNICIPAL 

SÉRGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 
Alterado pelo decreto nº 243/2010 

 
DECRETO Nº  480/2009 

 
Altera disposições do Regulamento do 
Código Tributário Municipal ditado pelo 
Decreto nº 569/97 e dá outras 
providências. 

 
 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
 

D E C R E T A 
 
  Art. 1º - O § 1.º do artigo 69 do Decreto n.º 569/97 - Regulamento 
do Código Tributário Nacional, passa a vigorar com as seguinte alteração: 
 

“Art. 69 - ... 
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§ 1º - O atestado a que se refere o presente artigo não quita a 
obrigação da referida taxa, que será recolhida aos cofres da 
municipalidade, até 60 (sessenta) dias após a lavratura do 
Laudo de Vistoria.” 

 
Art. 2.º - O § 1.º do artigo 71 do Decreto n.º 569/97 - Regulamento 

do Código Tributário Nacional, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 
“Art. 71 - ... 
 
§ 1º - A taxa de vistoria da vigilância sanitária será recolhida 
até 60 (sessenta) dias após a lavratura do Termo de Vistoria.” 

 
Art. 3.º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 

entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 03 de 
dezembro de 2009. 
 
 

WILMAR REICHEMBACH 
   PREFEITO MUNICIPAL 

SERGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 
DECRETO Nº 494/2009 

 
 Dispõe sobre os prazos de recolhimento do 

IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis 
para o exercício de 2010. 

 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do 
art. 23 da Lei nº 2152/93, 
 
  D E C R E T A 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento para o 
recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para o exercício 
de 2010, conforme abaixo consta: 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 

a) parcela única, com desconto   - até 12 de março de 2010; 
b) 1ª parcela    - até 12 de março de 2010; 
c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2010; 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
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 a) parcela única, com desconto - até 12 de março de 2010; 
 b) 1ª parcela    - até 12 de março de 2010; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2010; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2010; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2010. 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 12 de março de 2010; 
 b) 1ª parcela    - até 12 de março de 2010; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2010; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2010; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2010; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2010; 
 g) 6ª parcela    - até 15 de dezembro de 2010. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em parcela 
única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 10% (dez por 
cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 2152/93 e 
Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 15 de dezembro 
de 2009. 
 
          WILMAR REICHEMBACH 
            PREFEITO MUNICIPAL 
SERGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
DECRETO Nº 239/2010 

 
Altera disposições do Regulamento do 
Código Tributário Municipal ditado pelo 
Decreto n.º 569/97 e dá outras 
providências. 

 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
 

D E C R E T A 
 
  Art. 1º - O artigo 57 do Decreto n.º 569/97 - Regulamento do 
Código Tributário Nacional, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
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“Art. 57 - O Imposto sobre Serviços sobre a Construção Civil 
será recolhido à fazenda municipal por ocasião do habite-se, 
ou, na preferência do contribuinte, quando da licença de 
construção. 
 
§ 1.º Quando do pedido de licença de construção, o 
contribuinte poderá optar pelo parcelamento do ISS durante 
a construção, por prazo não superior à conclusão da obra. 
 
§ 2.º O parcelamento previsto no § 1.º não poderá ultrapassar 
24 (vinte e quatro) meses. 
 
§ 3.º A utilização do prédio edificado só se procederá após o 
fornecimento do competente habite-se, cujo fato gerador é a 
fiscalização pela Secretaria de Urbanismo, que se certificará 
sobre a execução do projeto apresentado e as condições de 
segurança e localização da obra construída, sob pena de 
interdição da obra até a regularização da mesma, com as 
implicações fiscais convenientes. 
 
§ 4.º Estando o prédio em condições de habitabilidade e não 
tendo o proprietário solicitado o correspondente “habite-se”, 
a Secretaria de Urbanismo notificará o proprietário do imóvel 
para que o faça em 30 (trinta) dias. 
 
§ 5.º Caso o proprietário do imóvel permaneça inerte, a 
Secretaria de Urbanismo emitirá, de ofício, o “habite-se”, 
comunicando a Secretaria de Finanças, a fim de que esta 
providencie o lançamento e posterior cobrança do ISS 
devido. 

 
Art. 2.º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 

entrará na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 20 de julho de 2010. 
 
 
 

     WILMAR REICHEMBACH 
        PREFEITO MUNICIPAL 

 
SÉRGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  243/2010 
 

Altera disposições do Decreto nº 
480/2009, de 03 de dezembro de 2009. 

 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
 

D E C R E T A 
 
  Art. 1º - O artigo 2º do Decreto nº 480/2009, de 03 de dezembro 
de 2009, passa a ter a seguinte redação: 
 
 

“Art. 2.º - O § 1.º do artigo 71 do Decreto n.º 569/97 - 
Regulamento do Código Tributário Nacional, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

 
Art. 71 - ... 
 
§ 1º - A taxa de vistoria da vigilância sanitária será recolhida 
até 60 (sessenta) dias após a lavratura do Termo de Vistoria.” 

 
Art. 2.º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 

entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 28 de julho 
de 2010. 
 
 

WILMAR REICHEMBACH 
   PREFEITO MUNICIPAL 

SERGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

DECRETO Nº 356/2010 
 
 Dispõe sobre os prazos de recolhimento do 

IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis 
para o exercício de 2011. 

 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do 
art. 23 da Lei nº 2152/93, 
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  D E C R E T A 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento para o 
recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para o exercício 
de 2011, conforme abaixo consta: 
 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 

a) parcela única, com desconto   - até 15 de março de 2011; 
b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2011; 
c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2011; 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de março de 2011; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2011; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2011; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2011; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2011. 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de março de 2011; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2011; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2011; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2011; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2011; 
 f)  5ª parcela    - até 14 de outubro de 2011; 
 g) 6ª parcela    - até 15 de dezembro de 2011. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em parcela 
única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 10% (dez por 
cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 2152/93 e 
Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 10 de dezembro 
de 2010. 
 

 
          WILMAR REICHEMBACH 
            PREFEITO MUNICIPAL 

SERGIO VITALINO GALVÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  462/2011 
 

Altera disposições do Regulamento do 
Código Tributário Municipal ditado pelo 
Decreto nº 569/97 e dá outras 
providências. 

 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
 

D E C R E T A 
 
  Art. 1º - O § 1.º do artigo 58 do Regulamento da Lei Municipal n.º 
2152/93 – Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto n.º 569/97, de 
18.12.97, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 58 - ... 
 
§ 1.º - O Imposto Sobre Serviços, decorrente do item 7.02 da lista 
de serviços constante no Código Tributário Municipal, realizado 
por contribuinte que não tenha como atividade a construção civil, 
será calculado pela Unidade de Referência Municipal (URM), 
multiplicada pela porcentagem da Tabela III, sendo o produto 
multiplicado pela metragem da obra, cujo resultado servirá de 
base de cálculo para o Imposto Sobre Serviços.” 

 
Art. 2.º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 

entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2011. 
 
 
 
 
 

    WILMAR REICHEMBACH 
    PREFEITO MUNICIPAL 

 
ANTONIO CARLOS BONETTI 
SECRETÁRIOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  525/2011 
 
 Dispõe sobre os prazos de recolhimento do 

IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis 
para o exercício de 2012. 

 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do 
art. 23 da Lei nº 2152/93, 
 
  D E C R E T A 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento para o 
recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para o exercício 
de 2012, conforme abaixo consta: 
 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 

a) parcela única, com desconto   - até 15 de março de 2012; 
b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2012; 
c) 2ª parcela    - até 16 de abril de 2012; 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de março de 2012; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2012; 
 c) 2ª parcela    - até 16 de abril de 2012; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2012; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2012. 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de março de 2012; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2012; 
 c) 2ª parcela    - até 16 de abril de 2012; 
 d) 3ª parcela    - até 15 de junho de 2012; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2012; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2012; 
 g) 6ª parcela    - até 17 de dezembro de 2012. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em parcela 
única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 10% (dez por 
cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 2152/93 e 
Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 20 de dezembro 
de 2011. 
          WILMAR REICHEMBACH 
            PREFEITO MUNICIPAL 
ANTONIO CARLOS BONETTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO Nº  709/2012 
 
 Dispõe sobre os prazos de recolhimento do 

IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis 
para o exercício de 2013. 

 
  WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do 
art. 23 da Lei nº 2152/93, 
 
  D E C R E T A 
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidos os prazos e datas de vencimento para o 
recolhimento do IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos, para o exercício 
de 2013, conforme abaixo consta: 
 
I – EM 2 (DUAS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 

a) parcela única, com desconto   - até 15 de março de 2013; 
b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2013; 
c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2013; 

II - EM 4 (QUATRO) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de março de 2013; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2013; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2013; 
 d) 3ª parcela    - até 17 de junho de 2013; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2013. 
III - EM 6 (SEIS) PARCELAS E PARCELA ÚNICA 
 a) parcela única, com desconto - até 15 de março de 2013; 
 b) 1ª parcela    - até 15 de março de 2013; 
 c) 2ª parcela    - até 15 de abril de 2013; 
 d) 3ª parcela    - até 17 de junho de 2013; 
 e) 4ª parcela    - até 16 de agosto de 2013; 
 f)  5ª parcela    - até 15 de outubro de 2013; 
 g) 6ª parcela    - até 16 de dezembro de 2013. 
 
  Art. 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento à vista, em parcela 
única, até a data estabelecida no artigo anterior, terá um desconto de 10% (dez por 
cento). 
  Art. 3º - Prevalecem todas as normas estabelecidas na Lei nº 2152/93 e 
Decreto Regulamentar nº 569/97 não conflitantes com as disposições deste Decreto. 
  Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação. 
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 11 de dezembro 
de 2012. 

          WILMAR REICHEMBACH 
            PREFEITO MUNICIPAL 

ALAERCIO PAULO CORAZZA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 


