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Art. 26. Haverá suspensão ou cancelamento "ex-ofício" da inscrição no Cadastro 
Fiscal de Atividades, nos seguintes casos: 
 
I – para suspensão: 
 
a) não apresentação de movimento econômico de ISSQN, por período igual ou 
superior a 06 (seis) meses consecutivos; 
b) não for atendida a convocação para o recadastramento. 
 
II – para cancelamento: 
 
a) quando em diligência cadastral ou verificação fiscal o contribuinte não for 
encontrado no domicílio tributário constante no Cadastro Fiscal de Atividades; 
 
b) não apresentação da documentação exigida para conclusão de baixa solicitada, 
voluntariamente; 
 
Art. 27. Constituem estabelecimentos distintos, para efeito de inscrição no cadastro: 
 
I – os que embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de atividade, 
pertença a diferente pessoa física ou jurídica; 
 
II – os que, embora sob a mesma responsabilidade e com o mesmo ramo de 
negócio, esteja localizado em prédios distintos ou locais diversos. 
 
Parágrafo Único – Não são considerados como locais diversos, dois ou mais 
imóveis contíguos e com comunicação interna, nem os vários pavimentos de uma 
edificação. 
 

TÍTULO III – DOS IMPOSTOS  
 

CAPÍTULO I – DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANA - IPTU 

 
Seção I - Da Hipótese de Incidência e do Fato Gerador 

 
Art. 28. A hipótese de incidência do Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por 
natureza ou acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana, 
nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana do município. 
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Art. 29. A incidência do Imposto Independe: 
 
I – da legitimidade dos títulos de aquisição da propriedade, domínio útil ou da 
posse do bem imóvel; 
 
II – do resultado financeiro da exploração econômica do bem imóvel; 
 
III – do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 
administrativas ao bem imóvel. 
 
Art. 30. Para os efeitos deste Imposto, considera-se zona urbana a definida 
em Lei Municipal, observada o requisito mínimo da existência de 
melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, 
construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
 
I – meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
 
II – abastecimento de água; 
 
III – sistema de esgotos sanitários; 
 
IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para a 
distribuição domiciliar; 
 
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado. 
§ 1º - O Imposto Predial e Territorial Urbano incide também sobre imóveis 
localizados em áreas urbanizáveis, de expansão urbanas tais como as 
comunidades existentes no território do município e/ou em área rural, mesmo 
que localizados fora dos requisitos mínimos definidos nos termos do caput 
deste artigo e que se enquadrarem aos seguintes incisos: 
 
I – os loteamentos aprovados pelos órgãos competentes da Prefeitura, que 
seja destinada a habitação, indústria ou ao comércio. 
 
II – o imóvel que se destinar a uso residencial, de recreio ou lazer, 
independentemente de sua dimensão. 
 
Art. 31. Bem imóvel, para os efeitos deste Imposto, será classificado como 
terreno ou prédio. 
 
§ 1º Considera-se terreno o bem imóvel: 
a) sem edificação; 
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b) em que houver construção paralisada ou em andamento; 
 
c) em que houver edificação interditada, condenada, em ruína ou em 
demolição; 
 
d) cuja construção seja de natureza temporária ou provisória ou possa ser 
removida sem destruição, alteração ou modificação. 
 
§ 2º Considera-se prédio o bem imóvel no qual exista edificação utilizável 
para Habitação ou para exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua 
denominação, forma ou destino, desde que não esteja compreendida nas 
situações do parágrafo anterior. 
Art. 32. O fato gerador do Imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de 
janeiro. 
 
Art. 33. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é um 
imposto real e acompanha o imóvel em todos os casos de transmissão de 
propriedade ou de direitos reais a ele relativos, "inter-vivos" ou "mortis-
causa" ou “doação”. 
 
Parágrafo Único – Para a lavratura de escritura pública de transmissão de 
bem imóvel considerado urbano, é obrigatória à apresentação de certidão 
negativa de tributos sobre a propriedade, fornecida pelo órgão competente 
da Prefeitura Municipal. No caso de descumprimento, ficam solidariamente 
obrigados a este pagamento todos os contratantes. 
 

Seção II - Do Sujeito Passivo 
 

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor a qualquer título do bem imóvel, ainda que o imóvel esteja inscrito 
no Cadastro Fiscal do município em nome de pessoa diversa. 
 
§ 1º Na impossibilidade de eleição do proprietário ou do titular do domínio útil 
devido ao fato de o mesmo ser imune ao Imposto, ser desconhecido ou não 
localizado, será considerado sujeito passivo aquele que estiver na posse do 
imóvel. 
 
§ 2º Conhecido o proprietário, ou o titular do domínio útil, ou o possuidor, 
para efeito de determinação do sujeito passivo, dar-se-á preferência àqueles 
e não a este; dentre aqueles se tomará o titular do domínio útil. 
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§ 3º O promitente comprador imitido na posse, os titulares de direito real 
sobre o imóvel alheio e o fideicomissário será considerado sujeito passivo da 
obrigação tributária. 
 

Seção III – Da Planta Genérica de Valores 
 
Art. 35. A Planta Genérica de Valores - PGV consiste na atualização 
permanente e constante do cadastro imobiliário do Município de Nova Monte 
Verde - MT, a qual deverá considerar toda a extensão do município. 
 
§ 1º A planta genérica de valores determinará o valor venal dos imóveis e 
servirá de base de cálculo para o lançamento dos seguintes tributos 
municipais. 
 
I – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana; 
 
II – Imposto sobre Transmissão “inter-vivos” de bens imóveis e direitos reais 
a eles relativos, observado o disposto no artigo 96 desta lei; 
 
III – Contribuição de Melhoria. 
§ 2º A planta genérica de valores será regulamentada por ato do Poder 
Executivo Municipal, após a criação e instituição feita mediante lei municipal, 
a qual será elaborada com a participação de comissão constituída da 
seguinte forma: 
 

I. 01 corretor de imóveis; 
II. 01 engenheiro ou arquiteto; 
III. 01 representante da Câmara Municipal; 
IV. 01 representante da Associação Comercial e Industrial de Nova Monte 
Verde; 
V. 01 representante das Associações de Moradores de bairros; 
VI. 01 representante da Fazenda Municipal; 

 
Art. 36. Os valores unitários do metro quadrado de terreno e de construção 
serão determinados em função dos elementos seguintes, tomados em 
conjunto ou separadamente: 
 
I – preços correntes das transações e das ofertas às vendas do mercado 
imobiliário atualizado anualmente; 
 
II – custos de produção; 
 
III – locações correntes; 
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IV – características da região onde se situa o imóvel; 
 
V – fator de obsolescência; 
 
VI – padrão ou tipo de construção. 
 
§ 1º Na determinação da base de cálculo, não serão considerados: 
 
I – o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário 
no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento; 
 
II – as vinculações restritas do direito de propriedade e do estado de 
comunhão. 
 
Art. 37. A planta genérica de valores será reajustada anualmente, antes da 
ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta 
os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas 
recebidas pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no 
mercado, por ato do Poder Executivo Municipal conforme disposto no 
parágrafo 2º do artigo anterior. 
 
Parágrafo Único – Quando não forem objetos de reajustes previstos neste 
artigo, os valores serão atualizados, de acordo com o estabelecido no 
parágrafo único do artigo 437, deste Código. 
 
Art. 38. Para efeito de lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana, servirá de base de cálculo o valor venal do imóvel 
apurado no exercício anterior ao do lançamento. 

 
Seção IV – Da Base de Cálculo e da Alíquota 

 
Art. 39. A base de cálculo do Imposto localizado na zona urbana, nas áreas 
urbanizava ou de expansão urbana do município é o Valor Venal do Imóvel e 
será conhecido, de acordo com a seguinte forma: 
 

VVI = VVT + VVE 
 
onde: 
VVI = Valor Venal do Imóvel;  
VVT = Valor Venal do Terreno;  
VVE = Valor Venal da Edificação. 
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§ 1º Para efeito de determinação do valor venal do terreno, considera-se: 
 
I – O valor venal do terreno será obtido através da multiplicação da área do 
terreno pelo valor genérico de metro quadrado do terreno, aplicados os 
coeficientes corretivos, de acordo com a seguinte formula: 
 
 

VVT = VGM²T x AT x P x T x S 
 
onde: 
 
VVT = Valor Venal do Terreno; 
VGM²T = Valor Genérico do Metro Quadrado do Terreno; 
AT = Área do Terreno; 
P = Coeficiente corretivo de pedologia; 
T = Coeficiente corretivo de topografia e; 
S = Coeficiente corretivo de situação do terreno. 
 
a) O valor genérico de metro quadrado do terreno (VGM²T) será obtido 
através da Tabela de valores por metro quadrado de terreno constante da 
PGV, considerando o nome de logradouro, distrito, setor e face de quadra. O 
logradouro ou sua parte que não constarem da referida tabela, terá seu valor 
unitário de metro quadrado de terreno, considerando o que estiver 
posicionado mais próximo do referido. 
 
b) A área do terreno, referida pela sigla “AT”, será encontrada no cadastro 
fiscal imobiliário do Município. 
 
c) O coeficiente corretivo de situação, referido pela sigla “S”, consiste em um 
grau atribuído ao imóvel, conforme sua situação mais ou menos favorável 
dentro da quadra. O seu valor será obtido através da Tabela de valores de 
terreno da PGV. 
 
d) O coeficiente corretivo de Topografia, referido pela sigla “T”, consiste em 
um grau atribuído ao imóvel, conforme as características do relevo do solo. 
O seu valor será obtido através da Tabela de valores de terreno da PGV. 
e) O coeficiente corretivo da Pedologia, referido pela sigla “P”, consiste em 
um grau atribuído ao imóvel, conforme as características do solo. O seu valor 
será obtido através da Tabela de valores de terreno - PGV. 
 
§ 2º Quando a área total do terreno for representada por número que 
contenha fração de metro quadrado, poderá ser feito o arredondamento para 
a unidade imediatamente inferior. 
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§ 3º O valor unitário de metro quadrado de terreno corresponderá: 
 
I – ao da face da quadra onde situada o imóvel; 
 
II – no caso de imóvel não construído, com duas ou mais frentes, ao da face 
de quadra para a qual voltada à frente indicada no título de propriedade ou, 
na falta deste, ao da face de quadra à qual atribuído maior valor; 
 
III – no caso de imóvel construído, conforme o inciso I, do artigo 39 deste 
Código, o terreno com as mesmas características do inciso anterior, ao da 
face de quadra relativa à sua frente efetiva ou, havendo mais de uma, à 
frente principal construída; 
 
IV – no caso de terreno interno ou de fundo, ao da face de quadra por onde a 
ele se tenha acesso ou, havendo mais de um acesso, ao da face de quadra 
à qual atribuído maior valor; 
 
V - no caso de terreno encravado, ao da face de quadra correspondente à 
servidão de passagem. 
 
VI - Os logradouros ou trechos de logradouros, que não constarem na Planta 
de Valores, terá seus valores unitários de metro quadrado de terreno, 
considerado automaticamente, ao da face de quadra, mais próximo existente 
e de maior valor na referida tabela. 
 
§ 4º - Quando num mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma 
edificada, poderá utilizar a fração ideal do terreno, de acordo com a seguinte 
fórmula: 
 

FI = AE x AT 
       ATE 

 
Onde: 
FI = Fração Ideal. 
AE = Área Edificada da unidade; 
AT = Área do Terreno e; 
ATE = Área Total Edificada no lote; 
 
§ 5º - Para efeito de determinação do valor venal da edificação, considera-
se: 
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II – O valor venal da edificação será obtido através da multiplicação do valor 
de metro quadrado por faixa de pontuação da edificação, multiplicado pela 
área construída da unidade e posteriormente multiplicado pelo fator do 
coeficiente de estado de conservação, de acordo com a seguinte fórmula: 
 

VVE = VM²E x AE x EC x (CLE) 
 
Onde: 
VVE = Valor Venal da Edificação; 
VM²E = Valor do Metro Quadrado de Edificação é a soma dos coeficientes 
da característica da edificação e enquadrado por faixa de valor; 
AE = Área Edificação; 
EC = Estado de Conservação; 
CLE = Corretivo de Localização da Edificação. 
 
a) O valor do metro quadrado da edificação, identificado pela legenda 
“VM²E”, será obtido tomando-se por base, os componentes básicos das 
edificações, que são classificadas por categorias de materiais, aos quais 
serão atribuídos pontos, visando determinar o custo de sua reprodução, com 
base nos materiais efetivamente utilizados, serão enquadrado por faixa de 
valores conforme Tabela constante da PGV. 
 
b) A área da edificação, referida pela sigla “AE”, será encontrada no cadastro 
fiscal imobiliário do Município; 
 
c) O coeficiente corretivo do estado da edificação, referido pela sigla "EC”, 
consiste em um grau atribuído ao imóvel, conforme sua conservação. O seu 
valor será obtido através da Tabela de valores da Edificação constante da 
PGV. 
 
d) O coeficiente corretivo de localização da edificação, referida na sigla 
"CLE“, consiste em um grau atribuído ao imóvel, conforme sua localização.  
O seu valor será obtido através da Tabela de valores da Edificação 
constante da PGV. 
 
Art. 40. Quando o Imóvel for Edificado, soma-se o Valor Venal do Terreno 
mais o Valor Venal da Edificação que encontrará o Valor Venal do Imóvel. 
 
Art. 41. O Imposto Predial e Territorial Urbano será calculado de acordo com 
as seguintes alíquotas: 
 
I – Em caso de imóvel urbano edificado para fim residencial ou comercial 
será de 1,0% (um por cento); 
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II – Em caso de chácaras urbanas com benfeitorias e com uso do solo será 
de 1,0% (um por cento); 
 
III – Em caso de imóvel urbano não edificado ou chácaras urbanas sem 
benfeitorias e sem uso do solo, o Imposto Territorial será progressivo no 
tempo, de acordo com as seguintes alíquotas: até um ano 1,5% (um e meio 
porcento) 
 
Parágrafo Único –§ 1º - O não atendimento a qualquer dos prazos mencionados 
no item III, acima, caracterizará os imóveis como sendo subutilizados para os fins 
desta Lei, passando a incidir sobre os mesmos o Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana de forma progressiva no tempo, Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, art. 7º com a incidência das seguintes alíquotas:  

a) após o terceiro ano, alíquota de 3% (três por cento);  
b) após o quarto ano, alíquota de 4% (quarto por cento);  
c) após o quinto ano, alíquota de 5% (cinco por cento);  
d) após o sexto ano, alíquota de 6% (seis por cento);  
e) após sétimo ano, alíquota de 7% (sete por cento).  

Art. 42. Será reajustado ou atualizado anualmente, antes da ocorrência do 
fato gerador, o valor venal dos Imóveis Urbanos, área urbanizáveis e de 
expansão urbanas, de conformidade com o parágrafo único do Art. 37, desta 
lei. 
 
Art. 43. O mínimo do Imposto Predial e Territorial Urbano terá o valor igual a 
01 (uma) UPFM - Unidade Padrão Fiscal de Nova Monte Verde. 

 
Seção V – Do Lançamento e da Arrecadação 

 
Art. 44. O lançamento do Imposto, a ser efetuado pela autoridade administrativa, 
sempre que possível, será feito em conjunto, com os demais tributos e tarifas 
públicas que recaírem sobre o imóvel, sendo discriminado por receita e será anual, 
um para cada imóvel ou unidade imobiliária independente, ainda que contíguo, 
tomando por base a situação cadastral até dezembro do exercício anterior à 
ocorrência do fato gerador. 
 
§ 1º O Cadastro fiscal imobiliário do município deverá, preferencialmente, coincidir 
com os dados existentes no Registro de Imóveis competente, havendo 
correspondência entre as características do imóvel e do proprietário ou titular de 
direitos reais. 
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§ 2º O contribuinte lançado no Cadastro Fiscal Imobiliário do Município somente será 
alterado mediante a ocorrência da transmissão da propriedade, comprovada por 
certidão ou informação expedida pelo registro de imóveis local ou por outro 
documento equivalente, se o imóvel não possuir título de propriedade registrado. 
§ 3º O lançamento e a forma de recolhimento do imposto, bem como o percentual a 
ser utilizado do valor venal do imóvel, serão efetuados conforme dispuser Decreto do 
Executivo. 
 
§ 4º Através de requerimento o proprietário que tiver no mesmo terreno mais de uma 
unidade autônoma edificada, poderá solicitar os lançamentos do Imposto taxas e 
tarifas públicas por cada unidade. 
 
§ 5º Considera-se ocorrido o fato gerador a partir de 1º de janeiro de cada ano. 
 
Art. 45. Far-se-á o lançamento no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no 
cadastro fiscal imobiliário, ainda que o tributo seja devido ou pago por outra pessoa. 
 
§ 1º No caso de condomínio de terreno não edificado, figurará o lançamento em 
nome de todos os condôminos, respondendo cada um, na proporção de sua parte, 
pelo ônus do tributo e tarifas devidas ou no caso de não ser possível a identificação 
o lançamento será efetuado no nome de qualquer um dos condôminos. 
§ 2º Não sendo conhecido o proprietário, o lançamento será feito em nome de quem 
esteja na posse do imóvel. 
 
§ 3º Os apartamentos, unidades ou dependências com economias autônomas serão 
lançados um a um, em nome dos proprietários condôminos. 
 
§ 4º Quando o imóvel pertencer a espólio far-se-á o lançamento em nome deste e 
feita à partilha, será transferido para o nome dos sucessores, para esse fim os 
herdeiros são obrigados a promover a transferência perante o órgão fazendário 
competente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de registro perante 
o registro de imóveis competente do julgamento da partilha ou da adjudicação. 
 
§ 5º O lançamento de imóvel pertencente às massas falidas ou em liquidação, será 
em nome das mesmas, mas os avisos ou notificação serão enviados aos seus 
representantes legais, anotando-se os nomes e endereços nos registros. 
 
§ 6º Em caso de compromisso de compra e venda, o lançamento será feito em nome 
do compromissário comprador, desde que o instrumento seja registrado na matrícula 
do imóvel, perante o registro de imóveis. 
 
Art. 46. Na impossibilidade de obtenção dos dados exatos sobre o bem imóvel ou 
dos elementos necessários à fixação da base de cálculo do Imposto, o valor venal 
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do imóvel será arbitrado e o tributo lançado com base nos elementos de que 
dispuser a Administração, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 
art. 53. 
 
Art. 47. O lançamento do Imposto não implica em reconhecimento da legitimidade 
da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel. 
 
Art. 48. O Imposto será pago de uma vez ou parcelado mediante ato do executivo, 
a critério da Administração Pública Municipal, definido em regulamento por decreto. 
 
§ 1º O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano será lançado em 
moeda vigente do país. 
 
§ 2º O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única poderá será 
beneficiado com desconto a ser definidos em regulamento. 
 
Art. 49. A qualquer tempo poderão ser efetuados lançamentos omitidos por 
quaisquer circunstâncias nas épocas próprias, promovidos lançamentos aditivos, 
retificados nas épocas próprios, retificadas as falhas dos lançamentos existentes, 
bem como lançamento substitutivo. 
 
Art. 50. Os lançamentos relativos a exercícios anteriores, que não houverem sido 
feitos por falha da administração, serão procedidos de conformidade com os valores 
e disposições legais vigentes à época em que deveriam ter sido lançados, 
desobrigando-os da atualização do principal, multa e juros de mora. 
 
Art. 51. O contribuinte terá ciência do lançamento do imposto através de notificação 
pessoal, edital de publicação em jornal de grande circulação no município ou outros 
meios necessários definidos em regulamento. 
 

Seção VI – Das Isenções 
 
Art. 52. São isentos ou imunes: 
 
I – do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. 
 
a) Os estabelecimentos beneficentes e assistenciais, sem fins lucrativos, de 
atendimento exclusivo a indigentes, indígenas, à infância, à juventude e à velhice 
desamparada; 
 
b) Os templos de qualquer culto;  
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c) Os imóveis cedidos gratuitamente em sua totalidade para uso exclusivo do 
objetivo social das entidades imunes pela Constituição Federal, Os imóveis 
integrantes do patrimônio da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, 
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (CF, artigo 
150, VI, a e §2º); quando próprios ou em regime de comodato devidamente 
registrado no Cartório competente, dentro da vigência do mesmo, e mediante 
verificação "in loco" pelo Órgão Municipal competente. 
 
d) Os imóveis integrantes do patrimônio dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações; do patrimônio das entidades sindicais dos trabalhadores; das 
instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos e atendidos os 
requisitos da lei (CF, artigo 150, VI, c); e das instituições de Educação e de 
Assistência Social.  
 
e) O imóvel residencial, pertencente e utilizado para uso próprio, de cegos (as), 
inválidos(as), idosos(as), viúvos(as) e aposentados(as), pensionista, que tenha 
simplesmente um único imóvel urbano e com rendimento de até 02 (dois) salários 
mínimos vigentes na data de lançamento do IPTU, sujeito entretanto, à análise e 
concessão pela Secretaria Municipal de Finanças; 
 
f) O imóvel residencial pertencente à família que tem filho/a com deficiência física ou 
mental, desde que, comprovada a incapacidade para desempenhar atividade de 
trabalho, e com renda familiar de até 02 (dois) salários mínimos vigentes na data de 
lançamento do IPTU; 
 
g) Pertencente à sociedade civil sem fins lucrativo e destinado ao exercício de 
atividade culturais, recreativas ou esportivas; 
 
h) Os imóveis ocupados por escolas especializadas em educação de pessoas 
portadoras de deficiência física ou mental, com atendimento totalmente gratuito; 
 
i) O imóvel que, localizado dentro da zona urbana, seja comprovadamente utilizado 
em exploração extrativo-vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, desde que 
comprovada a inscrição e pagamento de tais bens perante o Imposto Territorial 
Rural - ITR.  
 
Parágrafo Único – A isenção será concedida a pedido do proprietário ou 
interessado, desde que comprove mediante pagamento ou justifique as 
circunstâncias, devendo ser anualmente reformulado, até o último dia de 
expediente do exercício financeiro. No caso de não cumprimento do 
estabelecido, fica o setor competente da administração municipal autorizado 
e legitimado a promover o lançamento e cobrança do IPTU. 
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Seção VII – Das Infrações e das Penalidades 
 
Art. 53. Serão punidos com multa sobre o valor do Imposto calculado com 
base nos dados corretos do imóvel, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades os contribuintes que infligirem às seguintes infrações: 
 
I – multa de 20% (vinte por cento), quando do não comparecimento do 
contribuinte à Prefeitura Municipal para solicitar a inscrição do imóvel no 
cadastro fiscal imobiliário ou a anotação de suas alterações, no prazo de 20 
(vinte) dias a contar do surgimento da nova unidade ou das alterações da já 
existente; 
 
II – multa de 40% (quarenta por cento), quando de erro ou omissão dolosos, 
bem como falsidade nas informações fornecidas para inscrição ou alteração 
dos dados cadastrais do imóvel; 
 
III – multa de 100% (cem por cento), quando o proprietário ou o possuidor a 
qualquer titulo do bem imóvel, que não permitir ou dificultar o trabalho de 
cadastramento ou recadastramento “in loco”. 
 
Parágrafo Único – O não pagamento do imposto e/ou das penalidades dos 
incisos deste artigo no prazo estipulado ficará sujeito da aplicação do 
disposto no inciso I e II, e alínea “a” "b" do art. 357. 

CAPÍTULO II – DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
 

Seção I – Da Hipótese Incidência e do Fato Gerador 
 

Art. 54. O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza tem como fato gerador à 
prestação de serviço, por empresa ou profissionais autônomos no território do 
Município, com ou sem estabelecimento fixo, ainda que esse não se constitua como 
atividade preponderante do prestador, de serviço constante da lista no Artigo 56, 
deste Código. 
 
§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou 
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
 
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista indicado no caput deste artigo, os 
serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação 
envolva fornecimento de mercadorias. 
 


