
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE SUL BRASIL

LEI MUNICIPAL Nº. 056/93 - De 15.12.93. 

    Institui o Código Tributário do Município de SUL BRASIL 

     DELCI ANTONIO VALENTINI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Santa Catarina, 
no uso das atribuiçoes Legais,...Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
votou, aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.1º-A presente Lei estabelece o sistema tributário do Município 
de  Sul  Brasil,  SC.,  e  normas  complementares  de  Direito  Tributário  a  ele 
relativas e disciplina a atividade tributária do Fisco Municipal.

TITULO I

DAS NORMAS GERAIS

CAPITULO I

DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art.2º  -  A  expressão  "legislação  tributária"  compreende  leis, 
decretos e normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos 
de competência do Município e relações jurídicas a eles pertinentes.

Art.3º - A legislação tributária entra em vigor quarenta e cinco 
(45) dias após sua publicação,salvo se de seu texto constar outra data.

Parágrafo único- Entrará em vigor, até o último dia do exercício em 
que ocorrer a sua publicação, a lei ou o dispositivo de lei que:

I -institua ou aumente tributos;
II-defina novas hipóteses de incidência;
III-extinga ou reduza isenções, exceto se a lei dispuser de maneira 

mais favorável ao contribuinte.

Art.4º -A legislação tributária do Município observará:
I  -as normas constitucionais vigentes;
II -as normas gerais de Direito Tributário estabelecidas no Código 

Tributário  Nacional  (Lei  nº  5172,  de  25  de  outubro  de  1966  )e  nas  leis 
complementares ou subsequentes;

III-as disposições deste Código e das leis a ele subsequentes.
§ 1º -O conteúdo e o alcance de decretos, atos normativos, decisões 

e práticas observados pelas autoridades administrativas restringem-se aos das 
leis em função das quais sejam expedidos, não podendo, em especial:

I -dispor sobre matéria não tratada em lei;
II-  criar  tributo,  estabelecer  ou  alterar  bases  de  cálculo  ou 

alíquotas,  nem  fixar  formas  de  suspensão,  extinção  e  exclusão  de  créditos 
tributários;

III -estabelecer agravações, criar obrigações acessórias, ou ampliar 
as faculdades do Fisco.



§  2º  -Fica  o  Prefeito  obrigado  a  atualizar,  mediante  decreto, 
mensalmente, o valor monetário da base de cálculo dos tributos.

§ 3o. Após ocorrido o fato gerador e atualizada a base de cálculo, 
existindo parcelamento da dívida tributária, deverá ser aplicado os respectivos 
índices financeiros vigentes a fim de preservar o valor real da obrigação.

CAPITULO II

DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA

SEÇÃO I
DAS MODALIDADES

Art.5º A obrigação tributária compreende as seguintes modalidades:
I  - obrigação tributária principal;
II - obrigação tributária acessória.
§ 1º -Obrigação tributária principal é a que surge com a ocorrência 

do  fato  gerador  e  tem  por  objeto  o  pagamento  de  tributo  ou  de  penalidade 
pecuniária, extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º -Obrigação tributária acessória é a que decorre da legislação 
tributária e tem por objeto a prática ou a abstenção de atos nela previstos, no 
interesse da Fazenda Municipal.

§ 3º -A obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua 
inobservância, converte-se em principal relativamente à penalidade pecuniária.

SEÇÃO II
DO FATO GERADOR

Art.6º - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida 
neste Código como necessária e suficiente para justificar o lançamento e a 
cobrança de cada um dos tributos de competência do Município.

Art.7º - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação 
que, na forma da legislação tributária do Município, imponha a prática ou a 
abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Parágrafo único -Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes 
os seus efeitos:

I  -tratando-se  de  situação  de  fato,  desde  o  momento  em  que  se 
verifiquem circunstâncias materiais necessárias para que produza os efeitos que 
normalmente lhe são próprios;

II -tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 
definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável.

SEÇÃO III
DOS SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA.

Art.8º - Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o 
Município de Sul Brasil-SC., é a pessoa jurídica de direito público, titular da 
competência  privativa, para  instituir  e  arrecadar os  tributos especificados 
neste Código.

§ 1º -A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das 
funções  de  arrecadar  ou  fiscalizar  tributos  ou,  ainda,  de  executar  leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida a 
outra pessoa de direito público.

§ 2º -Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas 
de direito privado de encargo ou função de arrecadar tributos.



Art.9º -Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa física ou 
jurídica  obrigada,  nos  termos  deste  Código,  ao  pagamento  dos  tributos  e 
penalidades pecuniárias de competência do Município ou impostas por ele.

parágrafo  único-  O  sujeito  passivo  da  obrigação  principal  será 
considerado:

I  -contribuinte- quando tiver relação pessoal direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador.

II -responsável- quando, sem revestir a condição de contribuinte, 
sua obrigação decorra de disposições expressas neste Código.

Art.10 -Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada à 
prática ou à abstenção de atos previstos na legislação tributária do Município.

parágrafo único - a dispensa da exigência da obrigação principal não 
exime a acessória.

SEÇÃO IV
DA CAPACIDADE TRIBUTARIA PASSIVA 

Art.11 -A capacidade tributária passiva  independe:
I  -da capacidade civil das pessoas naturais;
II -de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem 

privação  ou  limitação  do  exercício  de  atividades  civis,  comerciais,  ou 
profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III-de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando 
que configure uma unidade econômica ou profissional.

SEÇÃO V
DA SOLIDARIEDADE

Art.12 -São solidariamente obrigadas:
I -as pessoas expressamente designadas neste Código ou por lei;
II  -as  pessoas  que,  embora  não  expressamente  designadas  neste 

Código, tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal.

parágrafo único -A solidariedade produz os seguintes efeitos:
I -O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II- a isenção ou remissão do crédito tributário exonera todos os 

obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, neste caso, 
a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III  -  a  interrupção  da  prescrição,  em  favor  ou  contra  um  dos 
obrigados,favorece ou prejudica os demais.

SEÇÃO VI
DO DOMICILIO TRIBUTARIO

Art.13  -  Ao  contribuinte  ou  responsável  é  facultado  escolher  e 
indicar  ao  Fisco  o  seu  domicílio  tributário,  assim  entendido  o  lugar  onde 
desenvolve sua atividade, responde por suas obrigações e pratica os demais atos 
que constituam ou possam vir a constituir obrigação tributária.

§ 1º - Na falta de eleição do domicílio tributário pelo contribuinte 
ou responsável, considerar-se-á como tal:

I - quanto às pessoas físicas, a sua residência habitual ou, sendo 
esta incerta ou desconhecida, a sede habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas 
individuais, o lugar de sua sede ou, em relação aos atos ou fatos que deram 
origem à obrigação tributária, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de 
suas repartições no território do Município.



§  2º  -  Quando  não  couber  a  aplicação  das  regras  previstas  em 
quaisquer  dos incisos  do parágrafo  anterior, considerar-se-à  como domicílio 
tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da 
ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação tributária respectiva.

§  3º  -  O  fisco  pode  recusar  o  domicílio   eleito,  quando  sua 
localização,  acesso  ou  quaisquer  outras  características  impossibilitem  ou 
dificultem a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a 
regra do parágrafo anterior.

Art.14 - O domicílio tributário será obrigatoriamente consignado nas 
petições, requerimentos, reclamações, recursos,  declarações, guias, consultas e 
quaisquer outros documentos dirigidos ou apresentados ao Fisco.

SEÇÃO VII
         DA RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES

Art.15 - Os créditos tributários relativos ao imposto predial e 
territorial urbano, às taxas pela utilização de serviços que gravem os bens 
imóveis e à contribuição de melhoria subrogam-se na pessoa dos respectivos 
adquirentes, salvo quando conste do título à prova de sua quitação.

Parágrafo único - No caso de arrematação em hasta pública, a sub-
rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Art.16 - São pessoalmente responsáveis:
I - O adquirente ou remitente,pelos tributos relativos aos bens 

adquiridos ou remidos, sem que tenha havido prova de sua quitação;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos 

devidos até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhão do legado ou da meação;

III-o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão.

Art.17 A pessoa jurídico de direito privado, que resultar de fusão, 
transformação ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos 
devidos,  até  a  data  do  ato,  pelas  pessoas  jurídicas  de  direito  privado 
fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos casos de 
extinção  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,quando  a  exploração  da 
respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu 
espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Art.18 -A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir 
de outro, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial, produtor, de prestação de serviços ou profissional e continuar a 
respectiva exploração,sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual, 
responde  pelos  tributos  devidos  até  a  data  do  ato,  relativos  ao  fundo  ou 
estabelecimento adquirido:

I -integralmente, se o alienante cessar a exploração da atividade;
II  -subsidiariamente  com  o  alienante,se  este  prosseguir  na 

exploração ou iniciar, dentro de seis (6) meses, a contar da data da alienação, 
no mesmo ou em outro ramo de atividade.

SEÇÃO VIII
DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS

Art.19 -Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos 
atos em que intervierem ou pelas omissões pelas quais forem responsáveis:



I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores,
;

II  -  os  tutores  e  curadores,  pelos  tributos  devidos  por  seus 
tutelados ou curatelados;

III  -  os  administradores  de  bens  de  terceiros,  pelos  tributos 
devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa 

falida ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos 

tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou diante deles em razão de 
seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação da sociedade de pessoas.
Parágrafo único-O disposto neste artigo só se aplica,em matéria de 

penalidade, às de caráter moratório.

Art.20  -  São  pessoalmente  responsáveis  pelos  créditos 
correspondentes  a obrigações  tributárias  resultantes  de atos  praticados com 
excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 

de direito privado.

CAPITULO III

DO CREDITO TRIBUTARIO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.21 - O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a 
mesma natureza desta.

Art.22 – As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua 
extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou 
que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu 
origem.

Art.23 - O crédito tributário regularmente constituído somente se 
modifica ou se extingue, ou se tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída,nos 
casos expressamente previstos neste Código.

Parágrafo único - Fora dos casos previstos neste Código, o crédito 
tributário  regularmente  constituído  não  pode  ser  dispensadas,  sob  pena  de 
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 
garantias.

SEÇÃO II

DA SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTARIO

Art.24 -Suspendem a  exigibilidade do crédito tributário:
I -a moratória;
II -o depósito de seu montante integral;
III -as reclamações e os recursos, nos termos definidos na parte 

deste Código que trata do Processo Administrativo Fiscal;
IV -a concessão de medida liminar em mandato de segurança.
parágrafo único- A suspensão do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal.



SEÇÃO III

DA EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTARIO

Art.25 -Extinguem o crédito tributário:
I -o pagamento;
II-a compensação;
III-a transação;
IV -a remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI -a conversão do depósito em renda;

VII -o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, na forma 
indicada neste Código;

VIII-a consignação em pagamento, quando julgada procedente;
IX  -a  decisão  administrativa  irreformável,  assim  entendida  a 

definitiva  na  órbita  administrativa,  que  não  possa  ser  objeto  de  ação 
anulatória;

X -a decisão judicial passada em julgado.

SEÇÃO IV

DA EXCLUSÃO DO CREDITO TRIBUTARIO

Art.26 -Excluem o crédito tributário:
I -a isenção;
II -a anistia;
parágrafo único - A exclusão do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal.

CAPITULO IV

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art.27 -Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que 
importe a inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiros, das 
normas estabelecidas pela legislação tributária do Município.

Art.28 - Os infratores sujeitam-se às seguintes penalidades:
I - multas,
II-sistema especial de fiscalização;
III-proibição  de  transacionar  com  os  órgãos  integrantes  da 

administração direta e indireta do Município.
parágrafo único -A imposição de penalidades:
I -não exclui:
a) o pagamento do tributo;
b)a fluência de juros de mora;
c)a correção monetária do débito;
II -não exime o infrator:
a)do cumprimento de obrigação tributária acessória;
b) de outras sanções civis, administrativas ou penais que couberem.

SEÇÃO II

DAS MULTAS



Art.29 -As multas serão aplicadas e calculadas de acordo com os 
critérios indicados e em razão das seguintes infrações:

I -não cumprimento, por contribuintes ou responsáveis, de obrigação 
tributária  principal,  que  resulte  no  atraso  de  pagamento  de  tributos  de 
lançamento direto:

a) quando o pagamento se efetuar nos primeiros trinta (30) dias após 
o vencimento: dez por cento (10%) sobre o valor do débito;

b) quando o pagamento se efetuar após o trigéssimo (30º) dia até o 
sexagésimo (60º) dia após o vencimento:quinze (15%) por cento sobre o valor do 
débito;

c) quando o pagamento se efetuar após o sexagésimo (60º) dia:vinte 
por cento (20%) sobre o valor do débito;

II -não cumprimento,por contribuintes ou responsáveis, de obrigação 
tributária principal, que resulte no atraso de pagamento ou recolhimento a menor 
de tributos de lançamento por homologação:

a) tratando-se de simples atraso no pagamento e caso sua efetivação 
ocorra antes do inicio da ação fiscal:vinte por cento (20%) sobre o valor do 
débito;

b) tratando-se de simples atraso no pagamento, estando corretamente 
escriturada a operação e apurada a infração mediante ação fiscal: cinquenta por 
cento (50%) sobre o valor do débito;

III - sonegação fiscal e independentemente da ação criminal que 
couber: 100% sobre o valor do tributo sonegado;

IV  -  não  cumprimento,  por  contribuintes  ou  responsáveis,  de 
obrigação tributária acessória, desde que não resulte na falta de pagamento do 
tributo: vinte por cento (20%) da Unidade Fiscal:

V  -  ação  ou  omissão  que,  direta  ou  indiretamente,  prejudique  a 
Fazenda  Municipal:  cinquenta  por  cento  (50%)  até  três  (3)  vezes  a  Unidade 
Fiscal,  a  ser  exigida  de  qualquer  uma  das  seguintes  pessoas  físicas  ou 
jurídicas:

a) o síndico, leiloeiro, corretor, despachante ou quem quer que 
facilite, proporcione ou auxilie, de qualquer forma, a sonegação de tributo, no 
todo ou em parte;

b) o árbitro que prejudicar a Fazenda Municipal, por negligência ou 
má-fé nas avaliações;

c)  as  tipografias  e  estabelecimentos  congêneres  que  aceitarem 
encomendas para confecção de livros e documentos fiscais a que se refere este 
Código, sem a competente autorização do Fisco;

d) as autoridades, funcionários administrativos e quaisquer outras 
pessoas que embaraçarem, iludirem ou dificultarem a ação do Fisco;

e)  quaisquer  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  infringirem 
dispositivos da legislação tributária do Município, para os quais não tenham 
sido especificadas penalidades próprias;

§ 1º -Para os efeitos do inciso III deste artigo, entende-se como 
sonegação  fiscal  a  prática,  pelo  sujeito  passivo  ou  terceiro  em  benefício 
daquele, de quaisquer dos atos definidos na Lei Federal nº 4729, de 14 de julho 
de 1965, como crimes de sonegação fiscal, a saber:

a)  prestar  declaração  falsa  ou  omitir,  total  ou  parcialmente, 
informação que deva ser fornecida a agentes do Fisco, com a intenção de eximir-
se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos e quaisquer adicionais 
devidos por lei;

b) inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de 
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela legislação tributária, 
com  a  intenção  de  exonerar-se  do  pagamento  de  tributos  devidos  à  Fazenda 
Municipal;

c)alterar  faturas  e  quaisquer  documentos  relativos  a  operações 
mercantis, com o propósito de fraudar a Fazenda Municipal;



d)  fornecer  ou  emitir  documentos  graciosos  ou  alterar  despesas, 
majorando-as, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda 
Municipal.

§ 2º -Aplicada a multa por crime de sonegação fiscal, a autoridade 
fazendária ingressará com ação penal, invocando o art.1º da Lei Federal nº 4729 
,de 14 de julho de 1965.

Art.30  -As  multas  cujos  montantes  não  estiverem  expressamente 
fixados  neste Código  serão graduadas  pela autoridade  fazendária competente, 
observadas as disposições e os limites fixados neste Código.

§ 1º -Na imposição e graduação da multa, levar-se-à em conta:
I -a menor ou maior gravidade da infração;
II -as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III-  os  antecedentes  do  infrator  com  relação  às  disposições  da 

legislação tributária.
§ 2º - Considera-se atenuante, para efeito da imposição e graduação 

de penalidade, o fato de o sujeito passivo procurar espontaneamente o Fisco para 
sanar infração à legislação tributária, antes do início de qualquer procedimento 
fiscal.

Art.31  -  As  multas  serão  cumulativas,quando  ocorrer, 
concomitantemente,  o  não  cumprimento  de  obrigações  tributárias  acessória  e 
principal.

§ 1º - Apurando-se no mesmo processo o não cumprimento de mais de 
uma obrigação tributária acessória, pelo mesmo sujeito passivo, a pena será 
multiplicada pelo número de infrações cometidas.

§ 2º - Quando o sujeito passivo infringir de forma contínua o mesmo 
dispositivo da legislação tributária,a multa será acrescida de cinquenta por 
cento ( 50%), desde que a continuidade não resulte em falta de pagamento de 
tributo, no todo ou em parte.

Art.32 - As multas cujos valores são   variáveis serão fixadas no 
limite mínimo se o infrator efetuar o pagamento do débito apurado no Auto de 
Infração ou de Apreensão, dentro do prazo estabelecido para apresentar defesa, 
desde que não se trate de reincidência específica.

Art.33 - O valor da multa será reduzido em vinte por cento (20%),e o 
respectivo  processo  arquivado  se  o  infrator,no  prazo  previsto  para  a 
interposição do recurso voluntário, efetuar  o pagamento do débito exigido na 
decisão de primeira instância.

Art.34 - As multas não pagas no prazo assinalado serão inscritas em 
dívida ativa, para cobrança executiva, sem prejuízo da incidência e da fluência 
do juro de mora de um por cento (1%) ao mês ou fração e da aplicação da correção 
monetária.

SEÇÃO III

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art.35  -  O  sistema  especial  da  fiscalização  será  aplicado,  a 
critério da autoridade fazendária:

I - quando o sujeito passivo reincidir em infração à legislação 
tributária, da qual resulte falta de pagamento de tributo, no todo ou em parte;

II - quando houver dúvida sobre a veracidade ou a autenticidade dos 
registros referentes às operações realizadas e aos tributos devidos.

Parágrafo único - O sistema especial a que se refere este artigo 
poderá consistir, inclusive, no acompanhamento temporário das operações sujeitas 
ao tributo por agentes do Fisco.



Art.36 - Os contribuintes que estiverem em débito com relação a 
tributos e penalidades pecuniárias devidos ao Município não poderão participar 
de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou, ainda, 
transacionar a qualquer título, com exceção da transação prevista no inciso III 
do art.25, com órgãos da administração direta e indireta do Município.

Parágrafo  único  -  Será  obrigatória,  para  a  prática  dos  atos 
previstos  neste  artigo,  a  apresentação  da  certidão  negativa,  expedida  pelo 
Fisco, na qual esteja expressa a final; idade a que se destina.

SEÇÃO IV 

DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES

Art.37  -  Exceto  os  caos  expressamente  ressalvados  em  lei,  a 
responsabilidade por infrações à legislação tributária do Município independe da 
intenção do agente ou do responsável, bem como da natureza e da extensão dos 
efeitos do ato.

Art.38 - A responsabilidade é pessoal ao agente:
I  -  quando  às  infrações  conceituadas  por  lei  como  crimes  ou 

contravenções,  salvo  quando  praticadas  no  exercício  regular  de 
administração,mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem 
expressa emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do 
agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de 
dolo específico:

a)das pessoas referidas no art.19 contra aquelas por quem respondem;
b)dos mandatários, prepostos ou empregados contra seus mandantes, 

preponentes ou empregadores;
c)dos diretores, parentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado contra estas.

Art.39 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, de pagamento do tributo devido e dos juros 
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo depender de apuração.
 Parágrafo  único  -  Não  será  considerada  espontânea  a  denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração.

TITULO II

DO SISTEMA TRIBUTARIO

CAPITULO I

DA ESTRUTURA

Art.40 - Integram o Sistema Tributário do Município:
I - impostos:
a) Imposto Predial e Territorial Urbano;
b)  Imposto  sobre  transmissão  de  bens  imóveis  inter  vivos  e  de 

direitos reais sobre ele incidente;
c) Imposto sobre vendas a varejo de combustiveis líquidos e gasosos
d) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
II -Taxas:
a) Taxa de Licença;
b) Taxa de Serviços Urbanos;
c) Taxa se Serviços Diversos.                                  

III- Contribuição de Melhoria.


