
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 04, DE 13 

SETEMBRO DE 2017. 

Altera dispositivos da Lei Complementar 

046/2006, Código Tributário de Lucas do Rio 

Verde - MT e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 

Complementar: 

Art. 1º Acrescenta ao art. 53, da Lei Complementar n. 046, de 28 de dezembro 

de 2006, o inciso VI e os parágrafos 4º e 5º, que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 53 Considera-se o contribuinte notificado do lançamento e daí se contando 

o prazo para reconsideração ou recurso, relativamente, às inscrições nele 

indicadas, através de pelo menos uma destas formas: 

(...) 

VI – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao 

domicílio tributário do sujeito passivo, ou registro em meio magnético, ou 

equivalente utilizado pelo sujeito passivo. 

(...) 

§ 4º A utilização das formas de notificação previstas nos incisos I, V e VI não 

está sujeita a ordem de preferência. 

§ 5º Para fins de notificação previstas no incisos VI, considera-se domicílio 

tributário do sujeito passivo o endereço eletrônico atribuído pela administração 

tributária e indicado pelo sujeito passivo. 

 

Art. 2º Altera o título II, do imposto sobre serviços de qualquer natureza, do 

capítulo IV do livro II da Lei Complementar n. 46, de 28 de dezembro de 2006, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

TÍTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

CAPÍTULO I 

DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR 



Art. 128 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador 

a prestação de serviços constantes na TABELA I anexa à esta lei, ainda que estes 

não se constituam como atividade preponderante do prestador: 

§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou 

cuja prestação tenha se iniciado no exterior do País. 

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na TABELA I anexa a esta lei, os serviços 

nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva o 

fornecimento de mercadorias. 

§ 3º O imposto incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de 

bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, 

permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo 

usuário final do serviço. 

Art. 129 A incidência do imposto não depende: 

I – da existência de estabelecimento fixo; 

II – do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 

administrativas relativas à atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis; 

III – do resultado financeiro ou do pagamento do serviço prestado; 

IV – da destinação dos serviços: 

V - da denominação dada ao serviço prestado. 

Art. 130 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 dos incisos I a XXV, quando o 

imposto será devido no local da prestação: 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do artigo 128 

desta Lei; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso 

dos serviços descritos no subitem 3.05 da Tabela anexa; 

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 

da Tabela anexa; 



IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da Tabela 

anexa; 

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos 

serviços descritos no subitem 7.05 da Tabela anexa; 

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 Tabela anexa; 

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 Tabela anexa; 

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no 

caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da Tabela anexa; 

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 

Tabela anexa; 

X – (VETADO) 

XI – (VETADO) 

XII- do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, 

plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, 

exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, 

manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por qualquer meios, 

descritos no subitem 7.16 da Tabela anexa; 

XIII - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e 

congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da Tabela anexa; 

XVI - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da 

Tabela anexa; 

XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos 

no subitem 11.01 da Tabela anexa; 

XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados 

ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da Tabela 

anexa; 

XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do 

bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da Tabela anexa; 



XVIII - 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 Tabela 

anexa; 

XIX - do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços 

descritos pelo item 16 da Tabela anexa; 

XIX - 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 Tabela anexa; 

XXI - 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 Tabela anexa; 

XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou 

metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da Tabela anexa; 

XXIII – do domicilio do tomador dos serviços descritos nos subitens 4.22, 3.23 e 

5.09 da Tabela anexa: 

XXIV – do domicilio do tomador do serviço, no caso dos serviços prestados pelas 

administradoras de cartão de credito ou débito e demais descritos no subitem 

15.01 da Tabela anexa; 

XXV – do domicilio do tomador dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09 

da Tabela anexa; 

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da Tabela I anexa a esta 

lei, 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. 

§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da Tabela I anexa a 

esta lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada 

município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. 

§ 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 

§ 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no§ 1º, ambos do 

artigo 149 desta Lei Complementar, o imposto será devido no local do 

estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 

estabelecimento, onde estiver domiciliado. 



Art. 131 Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 

desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e 

que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para 

caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, 

sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham 

a ser utilizadas. 

§1º Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo para o 

efeito exclusivo de escrituração fiscal e pagamento do imposto relativo aos 

serviços prestados, respondendo a empresa pelo imposto, bem como por 

acréscimos e multas referentes a qualquer um deles. 

§2º São também considerados estabelecimentos prestadores os locais onde forem 

exercidas as atividades de prestação de serviços de natureza itinerante, 

enquadradas como diversões públicas. 

§3º Caracteriza-se também como estabelecimento prestador de serviços: 

I - manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos 

necessários à manutenção dos serviços; 

II - estrutura organizacional ou administrativa; 

III - inscrição nos órgãos previdenciários; 

IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 

V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica 

de atividades de prestação de serviços, exteriorizada por elementos tais como: 

a) indicação do endereço em imprensa, formulários ou correspondência; 

b) locação de imóvel; 

c) propaganda ou publicidade; 

d) fornecimento de energia elétrica em nome do prestador ou seu representante. 

Art. 132 Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza: 

I - quando a base de cálculo for o preço do serviço, o momento da prestação; 

II - quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio 

contribuinte, no primeiro dia seguinte ao de início da atividade, e nos exercícios 

subsequentes, no primeiro dia de cada ano. 



Capítulo II 

DA NÃO INCIDÊNCIA 

Art. 133 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide sobre: 

I - as exportações de serviços para o exterior do País; 

II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, 

dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de 

sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 

III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 

depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a 

operações de crédito realizadas por instituições financeiras;  

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 

desenvolvidos no Brasil e cujo resultado aqui se verifique, ainda que o 

pagamento seja feito por residente no exterior. 

 

Capítulo III 

DA BASE DE CÁLCULO 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 134 A base de cálculo do Imposto é o preço do serviço. 

Art. 135 Preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente sem quaisquer 

deduções, ainda que a título de subempreitada, frete, despesa ou imposto, exceto 

os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de obrigação 

condicional. 

§ 1º Incluem-se na base de cálculo quaisquer valores percebidos pela prestação 

do serviço, inclusive os decorrentes de acréscimos contratuais, multas ou outros 

que onerem o preço do serviço. 

§ 2º Para os efeitos deste artigo, considera-se preço tudo o que for cobrado em 

virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na 

conta ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de 

qualquer natureza. 



§ 3º Os descontos ou abatimentos concedidos sob condição integram o preço do 

serviço, quando previamente contratados. 

Art. 135-A. O imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, devido na 

prestação de serviços de registros públicos, cartoriais e notarias, constante do 

Item 21.01 da Tabela I anexa à esta lei será calculado sobre o valor dos 

emolumentos dos atos notariais e dos registros praticados. 

§1º. Os tabeliães, escrivães e registradores públicos deverão destacar na 

respectiva nota de emolumentos dos serviços prestados, o valor relativo ao 

imposto, calculado sobre o total de emolumentos e acrescido destes. 

§2º. O valor do imposto destacado não integra do preço do serviço. 

Art. 136 Quando se tratar de contribuinte cuja espécie, modalidade ou volume de 

negócios desenvolva suas atividades como profissional liberal autônomo, o 

imposto será calculado anualmente, a critério da autoridade competente. 

§ 1º Para efeito da aplicação deste artigo, considera-se profissional liberal 

autônomo: 

I - profissional liberal de nível superior, assim considerado todo aquele que 

realiza trabalho ou ocupação intelectual (científica, técnica ou artística) de nível 

superior ou a este equiparado, com o objetivo de lucro ou remuneração; 

II - profissional liberal de nível médio, compreendendo todo aquele que, embora 

não tenha diploma de nível superior, desenvolva atividade lucrativa de forma 

autônoma, com o objetivo de lucro ou remuneração. 

§ 2º Para calcular o imposto de que trata este artigo será aplicada a Tabela I-B. 

Art. 137 Ressalvadas as exceções expressas na Tabela anexa a esta Lei, integra o 

preço do serviço prestado o valor relativo aos materiais aplicados ou 

mercadorias fornecidas. 

Art. 138 Quando a contraprestação se verificar através da troca de serviços ou o 

seu pagamento for realizado mediante o fornecimento de mercadorias, o preço do 

serviço para cálculo do imposto será o preço corrente, na praça, desses serviços 

ou mercadorias. 

Art. 139 No caso de estabelecimento sem faturamento que represente empresa do 

mesmo titular, com sede fora do Município, a base de cálculo compreenderá 

todas as despesas necessárias à manutenção daquele estabelecimento. 

Art. 140 Nas demolições inclui-se nos preços dos serviços o montante dos 

recebimentos em dinheiro ou em materiais provenientes do desmonte. 



Art. 141 O Município poderá firmar convênios para acesso recíproco de banco de 

dados fiscais e tributários entre os Estados Federados e o Governo para apurar 

os sistemas de controle que garantam a impessoalidade na ação do fisco. 

 

SEÇÃO II 

DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 142 Na prestação dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Tabela I 

anexa a esta lei, o imposto será calculado sobre o preço total do serviço, 

deduzidas as parcelas correspondentes: 

I - ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador, até o limite de 70 % (setenta 

por cento), mediante comprovação através de apresentação de notas fiscais; 

II - ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto. 

Parágrafo único. Na prestação dos serviços definidos no subitem 7.06 da Tabela 

anexa, desde que caracterizado o regime de subempreita, aplicados 

conjuntamente com os subitens 7.02 e 7.05, aplicam-se as mesmas deduções do 

inciso “I” deste artigo. 

Art. 143 Na execução de obras por incorporação imobiliária, quando o 

construtor cumular sua condição com a de proprietário promitente comprador, 

cessionário ou promitente cessionário do terreno ou de suas frações ideais a base 

de cálculo será o valor do financiamento (ou do empreendimento), incidindo 

imposto sobre 30% (trinta por cento) das parcelas efetivamente recebidas sujeitas 

às deduções de subempreitada, quando couber. 

§ 1º Na execução de residências unifamiliares de até 70,00m² (setenta metros 

quadrados), a construção civil terá redução de 100% (cem por cento) sobre a 

base de cálculo do ISSQN. 

§ 2º Quando houver ampliações ou novas construções no terreno beneficiado pela 

redução de base de cálculo de que trata o parágrafo 1º, as mesmas serão 

tributadas na forma do artigo anterior. 

Art. 144 No caso de arbitramento nos serviços de construção civil, a base de 

cálculo equivalerá ao valor em moeda corrente correspondente à 30% (trinta por 

cento) do CUB (Custo Unitário Básico) por metro quadrado da construção civil, 

praticado no Estado de Mato Grosso. 

Art. 145 Na prestação de serviços das agências operadoras de turismo a base de 

cálculo do ISSQN será o preço total do pacote de viagem, deduzidos os valores 



referentes às passagens e diárias de hotel, vinculadas aos programas de viagens e 

excursões da própria agência, desde que devidamente comprovados. 

SEÇÃO III 

DA BASE DE CÁLCULO FIXA 

Art. 146 Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho 

pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas 

fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores 

pertinentes a estes, não compreendida a importância paga a título de 

remuneração do próprio trabalho. 

§ 1º Entende-se por trabalho pessoal do próprio contribuinte a exploração 

individual da atividade por pessoa física, por conta própria, feita sem o concurso 

habitual de profissionais qualificados ou especializados, nada impedindo 

entretanto, a utilização de pessoal para atendimento de tarefas de apoio, a título 

de auxiliares ou colaboradores, necessários à execução do trabalho. 

§ 2º Quando os serviços a que se referem os itens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 

4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01, 10.03, 17.14, 17.16, 17.19 e 17.20 da lista 

anexa, forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na 

forma descrita no “caput”, calculado em relação a cada profissional habilitado, 

sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora 

assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. 

§ 3º Se inclui no conceito do “caput” o exercício da atividade praticado por 

sociedades uniprofissionais, pluriprofissionais e unipessoais de advocacia.  

§ 4º. Excluem-se do conceito do “caput” as sociedades que: 

I - tenham como sócio pessoa jurídica; 

II - sejam sócias de outra sociedade; 

III - explorem atividade diversa daquela a que os sócios estejam 

profissionalmente habilitados; 

IV - tenham sócio que delas participe tão-somente para aportar capital ou 

administrar; 

V - terceirizem ou repassem os serviços relacionados à atividade da sociedade; 

VI - se caracterizem como empresárias ou cuja atividade constitua elemento de 

empresa; 



VII - sejam filiais, sucursais, agências, escritório de representação ou contato, ou 

qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado a sociedade 

sediada no exterior. 

VIII – As sociedades unipessoais de advogados que adotem denominação de 

fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio 

ou titular pessoa não inscrita na O.A.B. ou totalmente proibida de advogar. 

§ 5º. Para fins do disposto no inciso VI do parágrafo anterior, são consideradas 

sociedades empresárias aquelas que tenham por objeto o exercício de atividade 

própria de empresário sujeito à inscrição no Registro Público das Empresas 

Mercantis, nos termos dos artigos 966 e 982 do Código Civil. 

§ 6º. Equiparam-se às sociedades empresárias, para fins do disposto no inciso VI 

do parágrafo anterior, aquelas que, embora constituídas como sociedade simples, 

assumam caráter empresarial, em função de sua estrutura ou da forma da 

prestação dos serviços ou realizam quaisquer atos de comercio. 

§ 7º O não-atendimento das condições previstas neste artigo implicará na revisão 

de ofício, a qualquer tempo, do regime especial de tributação do ISSQN para o 

regime de apuração, cuja base de cálculo é preço do serviço.  

§ 8º Para calcular o imposto de que trata este artigo será aplicada a Tabela I-B. 

Art. 147 Quando se tratar de prestação de serviços de diversão pública, na 

modalidade de jogos em aparelhos, máquinas ou equipamentos, o imposto será 

devido em razão do número de aparelhos utilizados no estabelecimento, na 

proporção de 01 (uma) UFL ao mês para cada aparelho. 

Art. 148 Os escritórios de serviços contábeis optantes pelo Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, poderão 

recolher o ISSQN na forma do Parágrafo 2º do Artigo 146. 

Parágrafo Único - Os escritórios de serviços contábeis de que trata o “caput” 

deverão fornecer, anualmente, ou sempre que houver alteração, a relação dos 

profissionais habilitados, sócios e empregados que prestem serviço em nome da 

sociedade, assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável. 

 

Capítulo IV 

DAS ALÍQUOTAS 

Art. 149 As alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as  

constantes da Tabela I-A anexa à presente lei. 



§ 1º O Imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios 

tributários ou financeiros, inclusive redução de base de cálculo ou de credito 

presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou 

indiretamente, em carga tributária menor que a expressa nesta Lei, exceto para 

os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da Tabela anexa. 

§ 2º Será considerada nula qualquer lei ou ato que não respeite as disposições 

previstas no Parágrafo 1º no caso de serviço prestado a tomador ou 

intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o 

prestador do serviço. 

§ 3º A nulidade a que se refere o § 2º deste artigo, gera para o prestador de 

serviço, perante o município que não respeitar as disposições deste artigo, a 

restituição do valor pago do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 

calculado sob a égide da lei nula. 

 

Capítulo V 

DO SUJEITO PASSIVO 

SEÇÃO I 

DO CONTRIBUINTE 

Art. 150 Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. 

§ 1º Considera-se prestador do serviço o profissional liberal autônomo ou a 

empresa que exerce, em caráter permanente ou eventual, quaisquer das 

atividades referidas na lista de serviços. 

§ 2º Por empresa se entende toda e qualquer pessoa jurídica, inclusive a 

sociedade de fato, que exercer atividade de prestação de serviço. 

 

SEÇÃO II 

DO RESPONSÁVEL 

Art. 151 São solidariamente responsáveis com o prestador do serviço: 

I - o proprietário do estabelecimento ou veículo de aluguel a frete ou de 

transporte coletivo no território do Município; 

II - o proprietário da obra; 



III - o proprietário ou seu representante que ceder dependência ou local para a 

prática de jogos, estacionamento, eventos e diversões; 

IV - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; 

V - os tomadores de serviços obrigados a efetuar a retenção na fonte conforme 

artigo 152 desta Lei. 

Parágrafo único. Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao 

recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, 

independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. 

 

SEÇÃO III 

DA RETENÇÃO DO ISSQN 

Art. 152 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será retido na fonte 

pelo tomador dos serviços de prestadores inscritos ou não no Município de Lucas 

do Rio Verde, sendo responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do imposto 

os seguintes tomadores: 

I - os órgãos da administração direta da União, do Estado e do Município, assim 

como suas respectivas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia 

Mista sob seu controle e as Fundações instituídas pelo Poder Público; 

II - estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central; 

III - empresas de rádio, televisão e jornal; 

IV - incorporadoras, construtoras, loteadoras, empreiteiras e administradoras de 

obras de construção civil; 

V - concessionárias de serviços públicos; 

VI - seguradoras; 

VII - concessionárias autorizadas de veículos; 

VIII - estabelecimentos de ensino superior; 

IX - instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos; 

X - entidades paraestatais instituídas na forma de serviço social autônomo; 



XI - empresas de planos de saúde, médica e odontológica; 

XII - que realizarem o pagamento do serviço sem a correspondente nota fiscal; 

XIII - de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 

iniciado no exterior do País; 

XIV - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária 

dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.01, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 

7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da Tabela anexa, ainda que os prestadores destes 

serviços não estejam estabelecidos no Município de Lucas do Rio Verde - MT. 

XV - as empresas de prestação de serviços de publicidade com promoções e 

montagens de estandes. 

§ 1º Ficam excluídos da retenção, a que se refere este artigo: 

I - os serviços prestados por profissional autônomo que comprovar a inscrição no 

Cadastro de Contribuinte de qualquer Município, cujo regime de recolhimento do 

ISSQN é fixo anual; 

II - os serviços prestados pelas sociedades uniprofissionais e pluriprofissionais, 

cujo regime de recolhimento do ISSQN é fixo mensal; 

§ 2º Considera-se tomadores de serviços, na forma descrita no "caput" deste 

artigo, todas as pessoas jurídicas ou equiparadas que desenvolvam atividades 

dentro do Município de Lucas do Rio Verde - MT. 

§ 3º Ficam excluídos da retenção a que se refere este artigo os serviços prestados 

por profissional autônomo que comprovar a inscrição no Cadastro de 

Contribuinte de qualquer município, cujo regime de recolhimento do ISSQN seja 

fixo anual. 

Art. 153 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será sempre retido pelo 

tomador dos serviços, quando este for nomeado substituto tributário. 

§ 1º A condição de substituto tributário será por nomeação, através de ato do 

executivo, podendo ser individualmente, por porte, categorias, grupos ou setores 

de atividades, a critério da autoridade competente. 

§ 2º Ficam excluídos da retenção, a que se refere este artigo os serviços 

prestados por profissionais autônomos, sociedades uniprofissionais e 

pluriprofissionais que comprovarem a inscrição no Cadastro de Contribuintes do 

Município, cujo regime de recolhimento do ISSQN seja fixo anual; 

Art. 154 É obrigatória a inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município de 

todas as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividades de prestação de 



serviços dentro do território de Lucas do Rio Verde - MT, mesmo sendo sediadas 

em outros municípios. 

§ 1º Consideram-se tomadores de serviços, na forma descrita no "caput" deste 

artigo, todas as pessoas físicas, jurídicas ou equiparadas que desenvolvam 

atividades dentro do Município de Lucas do Rio Verde - MT.  

Art. 155 Os tomadores de serviços que realizarem a retenção do ISSQN, 

fornecerão ao prestador de serviço o recibo de retenção na fonte do valor do 

imposto e ficam obrigados a enviar à Fazenda Municipal as informações, objeto 

da retenção. 

Art. 156 Os contribuintes do ISSQN registrarão, no livro de registro de notas 

fiscais de serviços prestados ou nos demais controles de pagamento, os valores 

que lhe foram retidos na fonte pagadora, tendo por documento hábil o recibo a 

que se refere o artigo anterior. 

 

Capítulo VI 

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Art. 157 Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não do imposto, 

ou dele isentas, que de qualquer modo participem direta ou indiretamente de 

operações relacionadas com a prestação de serviços estão obrigadas, salvo 

norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste título. 

Art. 158 As obrigações acessórias constantes deste título não excetuam outras de 

caráter geral e comuns a vários tributos previstos na legislação própria. 

Art. 159 O contribuinte poderá ser autorizado a se utilizar de regime especial 

para emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, inclusive, através de 

processamento eletrônico de dados, observado o disposto em regulamento. 

 

Capítulo VII 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Art. 160 Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, 

que exerçam, habituais ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, 

quaisquer das atividades constantes na Tabela anexa a esta Lei, ficam obrigadas 

à inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Lucas do Rio 

Verde - MT. 



Parágrafo único. A inscrição no cadastro a que se refere este artigo deverá ser 

efetuada antes do início da atividade, pelo contribuinte ou responsável 

Art. 161 As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável, no ato da 

inscrição ou da atualização dos dados cadastrais, não implicam em sua aceitação 

pela Fazenda Municipal, que as poderá rever a qualquer época, 

independentemente de prévia ressalva ou comunicação. 

Parágrafo único. A inscrição, alteração ou retificação de ofício não exime o 

infrator das penalidades cabíveis. 

Art. 162 A obrigatoriedade da inscrição no cadastro de atividades econômicas do 

Município de Lucas do Rio Verde se estende às pessoas físicas ou jurídicas 

imunes ou isentas do pagamento do imposto. 

Art. 163 O contribuinte é obrigado a comunicar o encerramento da atividade no 

prazo de 30 dias após o evento. 

§ 1º Em caso de deixar o contribuinte de recolher os tributos devidos ou deixar de 

cumprir as obrigações acessórias por mais de 01 (um) ano consecutivos ou não 

ser encontrado no domicílio tributário fornecido para tributação, a inscrição e o 

cadastro poderão ser suspensos de ofício e seus eventuais débitos inscritos em 

dívida ativa. 

§ 2º A anotação de encerramento da atividade não extingue débitos existentes, 

ainda que venham a ser apurados posteriormente à declaração do contribuinte ou 

à suspensão de ofício. 

Art. 164 É facultado à Fazenda Municipal promover, periodicamente, a 

atualização dos dados cadastrais, fiscalização, notificação e convocação por 

edital dos contribuintes. 

Parágrafo único. A não inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas, bem 

como a não informação do encerramento das atividades ficam sujeitas às 

penalidades cabíveis. 

 

Capítulo VIII 

DAS DECLARAÇÕES FISCAIS 

Art. 165 Todas as pessoas físicas ou jurídicas, inscritas no Cadastro de 

Atividades Econômicas do Município de Lucas do Rio Verde ficam obrigadas a 

apresentar as declarações fiscais e de dados, na forma e nos prazos, quando 

solicitadas. 



Capítulo IX 

DO LANÇAMENTO 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 166 O lançamento será feito a todos os contribuintes sujeitos ao Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, na forma e nos prazos estabelecidos, tendo 

como base os dados constantes no Cadastro de Atividades Econômicas do 

Município. 

Art. 167 O lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será 

feito: 

I - mediante declaração do próprio contribuinte eletronicamente via sistema; 

II - de ofício, quando calculado em função da natureza do serviço ou de outros 

fatores pertinentes que independam do preço do serviço, a critério da autoridade 

administrativa; 

III - de ofício, quando em consequência do levantamento fiscal ficar constatada a 

falta de recolhimento total ou parcial do imposto, podendo ser lançado, a critério 

da autoridade administrativa, através de notificação ou por auto de infração. 

Parágrafo único. Quando constatado qualquer infração tributária prevista nesta 

lei, o lançamento da penalidade cabível, se dará por auto de Infração. 

Art. 168 O preço de determinados serviços poderá ser fixado pela autoridade 

competente, da seguinte forma: 

I - em pauta que reflita o corrente na praça; 

II - mediante estimativa; 

III - por arbitramento nos casos especificamente previstos. 

 

SEÇÃO II 

DA ESTIMATIVA 

Art. 169 O valor do imposto poderá ser fixado pela autoridade administrativa, a 

partir de uma base de cálculo estimada, nos seguintes casos: 



§ 1º quando se tratar de atividade exercida em caráter provisório, considerando-

se estas cujo exercício seja de natureza temporária e estejam vinculadas a fatores 

ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais; 

§ 2º quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização; 

§ 3º quando o contribuinte deixar de cumprir com regularidade as obrigações 

acessórias previstas na legislação; 

§ 4º quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, 

modalidade ou volume de negócios ou de atividades, aconselhem tratamento 

fiscal específico, a exclusivo critério da autoridade competente. 

Art. 170 Para a fixação da base de cálculo estimada, a autoridade competente 

levará em consideração, conforme o caso: 

I - o tempo de duração e a natureza do acontecimento ou da atividade; 

II - o preço corrente dos serviços; 

III - o volume de receitas em períodos anteriores e sua projeção para os períodos 

seguintes podendo observar outros contribuintes de idêntica atividade; 

IV - a localização do estabelecimento; 

V - as informações do contribuinte e outros elementos informativos, inclusive 

estudos de órgãos públicos e entidade de classes diretamente vinculadas à 

atividade. 

§ 1º A base de cálculo estimada poderá, ainda, considerar o somatório dos 

valores das seguintes parcelas: 

I - o valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou 

aplicados no período; 

II - folhas de salários pagos durante o período, adicionada de todos os 

rendimentos pagos, inclusive honorários de diretores e retiradas de proprietários, 

sócios ou gerentes, bem como das respectivas obrigações trabalhistas e sociais; 

III - aluguel mensal do imóvel e dos equipamentos ou, quando próprio, 1,0% (um 

por cento) do valor dos mesmos, computado ao mês ou fração; 

IV - despesas com o fornecimento de água, telefone e demais encargos 

obrigatórios ao contribuinte. 



§ 2º O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa poderá, a critério 

da autoridade competente, ser feito individualmente, por categorias de 

contribuintes e grupos ou setores de atividade. 

§ 3º Quando a estimativa tiver fundamento na localização do estabelecimento, 

prevista no inciso IV, o sujeito passivo poderá optar pelo pagamento do imposto 

de acordo com o regime normal. 

§ 4º A aplicação do regime de estimativa independerá do fato de se encontrar o 

contribuinte sujeito a possuir escrita fiscal. 

§ 5º Poderá, a qualquer tempo e a critério da autoridade fiscal, ser suspensa a 

aplicação do regime de estimativa, de modo geral ou individual, bem como rever 

os valores estimados para determinado período e, se for o caso, reajustar as 

prestações subsequentes à revisão. 

Art. 171 O valor da estimativa será sempre fixado para período determinado e 

servirá como limite mínimo de tributação. 

Art. 172 Independente de qualquer procedimento fiscal, sempre que o preço total 

dos serviços exceder o valor fixado pela estimativa, fica o contribuinte obrigado a 

recolher o imposto pelo movimento econômico real apurado. 

Art. 173 O valor da receita estimada será automaticamente corrigido nas mesmas 

datas e proporções em que ocorrer reajuste ou aumento do preço unitário dos 

serviços. 

Art. 174 Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderão ser 

dispensados do cumprimento das obrigações acessórias, a critério da autoridade 

competente. 

Art. 175 Findo o exercício ou o período a que se refere a estimativa ou, ainda, 

suspensa a aplicação deste regime, apurar-se-ão as receitas da prestação de 

serviços e o montante do imposto devido pelo contribuinte. Verificada qualquer 

diferença entre o imposto estimado e o efetivamente devido, deverá ser recolhida 

imediatamente aos cofres públicos. 

  

SEÇÃO III 

DO ARBITRAMENTO 

Art. 176 A autoridade administrativa lançará o valor do imposto, a partir de uma 

base de cálculo arbitrada, sempre que se verificar qualquer das seguintes 

hipóteses: 



I - o sujeito passivo não possuir os documentos necessários à fiscalização das 

operações realizadas, principalmente nos casos de perda, extravio ou inutilização 

de livros ou documentos fiscais de utilização obrigatória; 

II - o sujeito passivo, depois de intimado, deixar de exibir os documentos 

necessários à fiscalização das operações realizadas; 

III - serem omissos ou, pela inobservância de formalidades intrínsecas ou 

extrínsecas, não mereçam fé os livros ou documentos exibidos pelo sujeito 

passivo, ou quando estes não possibilitem a apuração da receita; 

IV - existência de atos qualificados como crimes ou contravenções ou, mesmo sem 

essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação; atos estes 

evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passivo, ou apurados 

por quaisquer meios diretos ou indiretos, inclusive quando os elementos 

constantes dos documentos fiscais ou contábeis não refletirem o preço real do 

serviço; 

V - não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os esclarecimentos 

exigidos pela fiscalização, prestar esclarecimentos insuficientes ou que não 

mereçam fé; 

VI - exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, sem 

se encontrar o sujeito passivo devidamente inscrito no órgão competente; 

VII - prática de subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo 

dos preços de mercado; 

VIII - flagrante insuficiência do imposto pago em face do volume dos serviços 

prestados; 

IX - serviços prestados sem a determinação do preço ou a título de cortesia. 

Parágrafo único. O arbitramento referir-se-á exclusivamente aos fatos ocorridos 

no período em que se verificarem os pressupostos mencionados nos incisos deste 

artigo. 

Art. 177 Quando o imposto for calculado sobre a receita bruta arbitrada, poderá 

o fisco considerar: 

I - os pagamentos de impostos efetuados pelo mesmo sujeito passivo em outros 

exercícios, ou por outros contribuintes de mesma atividade, em condições 

semelhantes; 

II - peculiaridades inerentes à atividade exercida; 



III - fatos ou aspectos que exteriorizem a situação econômico-financeira do 

sujeito passivo; 

IV - preço corrente dos serviços oferecidos à época a que se referir à apuração; 

V - com base em informações fornecidas pelos órgãos vinculados às atividades 

exercidas pelo contribuinte; 

VI - com base em informações apuradas na própria documentação do 

contribuinte; 

VII - a média das receitas do mesmo contribuinte, no caso de extravio ou não-

apresentação de notas fiscais, apuradas em períodos anteriores ou posteriores ao 

fato. 

§ 1º A receita bruta arbitrada poderá ter ainda como base de cálculo, o 

somatório dos valores das seguintes parcelas: 

I - o valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou 

aplicados no período; 

II - folhas de salários pagos durante o período, adicionada de todos os 

rendimentos pagos, inclusive honorários de diretores e retiradas de proprietários, 

sócios ou gerentes, bem como das respectivas obrigações trabalhistas e sociais; 

III - aluguel mensal do imóvel e dos equipamentos ou quando próprio, 1,0% (um 

por cento) do valor dos mesmos computado ao mês ou fração; 

IV - despesa com o fornecimento de água, telefone e demais encargos 

obrigatórios ao contribuinte. 

§ 2º Do imposto resultante do arbitramento serão deduzidos os pagamentos 

realizados no período. 

 

Capítulo X 

DO PAGAMENTO 

 

Art. 178 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será recolhido: 

I - por meio de guia preenchida pelo próprio contribuinte, no caso de 

autolançamento, de acordo com modelo, forma e prazos estabelecidos pelo Fisco; 



II - por meio de notificação de lançamento, emitida pela repartição competente, 

nos prazos e condições constantes da própria notificação; 

§ 1º No caso de lançamento por homologação, o pagamento deverá ser efetuado 

no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da ocorrência dos fatos geradores 

verificados no mês imediatamente anterior. 

§ 2º É facultado ao Fisco, tendo em vista a regularidade de cada atividade, 

adotar outra forma de recolhimento, determinando que se faça antecipadamente, 

operação por operação, ou por estimativa em relação aos serviços de 

determinado período. 

Art. 179 No ato da inscrição e encerramento, o recolhimento da prestação será 

proporcional à data da respectiva efetivação da inscrição ou encerramento da 

atividade. 

Art. 180 A retenção será correspondente ao valor do imposto devido, de acordo 

com a Tabela I-A, e deverá ocorrer no ato do pagamento da prestação do serviço, 

fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Pública Municipal, até o dia 10 

(dez) do mês subsequente. 

Parágrafo único. A falta da retenção do imposto, implica em responsabilidade do 

pagador pelo valor do imposto devido, além das penalidades previstas nesta lei. 

Art. 181 Nas obras por administração e nos serviços cujo faturamento dependa 

da aprovação pelo contratante da medição efetuada, o mês de competência será o 

seguinte ao da ocorrência do fato gerador. 

 

Capítulo XI 

DA ISENÇÃO 

Art. 182 – As isenções permissíveis referentes aos subitens 7.02, 7.05 e 16.01 

serão concedidas por lei específica. 

- 

Capítulo XII 

DA ESCRITURAÇÃO FISCAL 

Art. 183 O sujeito passivo da obrigação tributária fiscal é obrigado a manter, em 

cada um de seus estabelecimentos, escrita fiscal destinada ao registro dos 

serviços prestados, ainda que isentos, ou não tributados. 



Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo não tem aplicação quaisquer 

disposições legais excludentes ou limitativas do direito do fisco de examinar 

livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais prestadores 

de serviço, de acordo com o disposto no artigo 195 e parágrafo único da lei 

5.172/66 - CTN. 

Art. 184 O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, deverá, 

por ocasião da prestação de Serviço emitir a respectiva Nota Fiscal com 

preenchimento de todos seu campos, indicando obrigatoriamente, a data da 

emissão, nome do destinatário, endereço e valor total da nota. 

§ 1º Não será permitida a emissão de Nota Fiscal para os serviços vetados por lei 

federal, constantes na Tabela I, anexa a esta lei. 

§ 2º O não atendimento ao "caput" deste artigo, acarretará ao Contribuinte 

infrator as penalidades previstas neste Código. 

Art. 185 A impressão de Recibos Provisórios de Prestação de Serviços (R.P.S.) 

somente poderá ser efetuada mediante prévia autorização da repartição 

competente da Secretaria Municipal de Finanças. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos gráficos que realizarem a impressão de 

Recibos Provisórios de Prestação de Serviços (R.P.S.) deverão obrigatoriamente 

possuir inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município e efetuarem a 

impressão na forma disposta em regulamento. 

Art. 186 Mediante autorização da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Finanças, os estabelecimentos que utilizam equipamentos de 

emissão de cupom fiscal ou nota fiscal por meio eletrônico, poderão emitir notas 

fiscais de prestação de serviços utilizando o mesmo equipamento. 

Art. 187 Mediante concessão de regime especial, e com a utilização de 

certificação digital, a Secretaria Municipal de Finanças, poderá permitir a 

utilização de sistemas próprios de emissão de RPS, através de uma aplicação 

local instalada em seus computadores que seja compatível com o manual de 

integração da ABRASF (Associação Brasileira dos Secretários de Fazenda das 

Capitais).  

Art. 188 A Secretaria Municipal de Finanças, poderá adotar o sistema de Nota 

Fiscal Eletrônica - NFS-e. 

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo regulamentará o sistema de Nota 

Fiscal Eletrônica - NFS-e.  

Art. 189 Os contribuintes deverão obrigatoriamente ter instalado em seu 

equipamento o aplicativo disponibilizado pelo Município para emissão de Recibo 

Provisório de Prestação de Serviços (R.P.S.) ou possuir os mesmo em meio físico, 



para emissão em contingência, nos casos de impedimentos ocasionais do 

equipamento utilizado.  

§ 1º Mediante Regime Especial, a Secretaria Municipal de Finanças poderá 

autorizar a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica sem identificação do 

tomador dos serviços, conforme a atividade e volume dos serviços prestados.  

§ 2º Os contribuintes que estiverem a emitir o cupom fiscal pelo Emissor de 

Cupom Fiscal - ECF, emitirão uma Nota Fiscal de Prestação de Serviços 

Eletrônica por ECF a cada fechamento diário, nos termos da autorização 

disposta no parágrafo anterior, cuja base de cálculos será o valor relativo ao 

resumo do movimento diário.  

§ 3º As instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 

deverão realizar a Declaração Eletrônica de Serviços - DES-IF, por meio de 

recursos e dispositivos eletrônicos, através de software instituído e 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Finanças, na forma disposta em 

regulamento.  

§ 4º Os contribuintes sediados fora de Lucas do Rio Verde, deverão 

obrigatoriamente possuir inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, 

devendo emitir o RANFS Registro Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço a cada 

serviço prestador a tomador sediado em Lucas do Rio Verde. 

§ 5º Todos os contribuintes que emitirem Nota Fiscal de Prestação de Serviços 

Eletrônica, bem como Cupom Fiscal, deverão imprimir diretamente no sistema de 

ISSQN na internet, encadernar e armazenar anualmente, o Livro de Registro de 

Prestação de Serviços e sempre que solicitado apresentar à fiscalização.  

 

Capítulo XIII 

DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 

Art. 190 O processo fiscal relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, terá início com: 

I - a lavratura do termo de início de fiscalização; 

II - a notificação e/ou intimação de apresentação de documentos; 

III - a lavratura do auto de infração; 



IV - a lavratura de termos de apreensão de mercadorias, livros ou documentos 

fiscais; 

V - a prática, pela Administração, de qualquer ato tendente à apuração do 

crédito tributário ou do cumprimento de obrigações acessórias, cientificando o 

contribuinte. 

§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, desde 

que devidamente intimado, em relação aos atos acima e, independentemente da 

intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. 

§ 2º O ato referido no inciso I valerá por 90 (noventa) dias, prorrogável por até 

mais 02 (dois) períodos sucessivos, com qualquer ato escrito que indique o 

prosseguimento da fiscalização. 

§ 3º A exigência do crédito tributário, inclusive multas, será formalizada em 

notificação de lançamento ou auto de infração, que conterão os requisitos 

especificados nesta lei. 

Art. 191 Fica instituída a comunicação eletrônica entre o Municipio de Lucas do 

Rio Verde e o sujeito passivo dos tributos municipais. 

§ 1º - A Secretaria Municipal de Finanças poderá utilizar a comunicação 

eletronica para: 

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos: 

II – encaminhar notificações, intimações e autos de infração, formalizando o 

lançamento de tributos e multas: 

III – expedir avisos em geral. 

§ 2º - As comunicações entre a Secretaria Municipal de Finanças e o sujeito 

passivo serão feitas preferencialmente por meio eletrônico, em portal 

denominado DEC (Domicilio Eletrônico do Contribuinte), dispensando-se neste 

caso a sua publicação no Diário Oficial, a notificação, a intimação pessoal, ou 

envio por via postal. 

§ 3º A expedição de avisos por meio do DEC, a que se refere o inciso III do Par. 

1º deste artigo, não exclui a espontaneidade da denúncia nos termos do Art. 138 

do Código Tributário Nacional. 

Art. 192 O recebimento da comunicação eletrônica pelo sujeito passivo, dar-se-á 

após o credenciamento junto à Secretaria Municipal de Finanças e será 

obrigatório aos contribuintes e responsáveis a quem será atribuído registro e 

acesso ao sistema eletrônico através de login e senha, ou por certificação digital, 



de forma a preservar o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade das 

comunicações. 

§ 1º - A comunicação feita na forma prevista no “caput” deste artigo será 

considerada pessoal para todos efeitos legais. 

§ 2º - Será considerada realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo 

efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação. 

§ 3º - Na hipótese do art. 2º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em 

dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil 

seguinte 

§ 4º - A consulta a que se refere os art. 2º e 3º deste artigo, deverá ser feita em 10 

(dez) dias contados da data do envio da comunicação, sob pena de ser 

considerada automaticamente realizada na data do envio da mesma. 

§ 5º - No interesse da Administração Pública a comunicação poderá ser realizada 

mediante outras formas previstas na legislação. 

§ 6º - A recusa ou ausência de credenciamento junto ao DEC, após vencido o 

prazo concedido através de notificação, acarretará ao sujeito passivo as 

penalidades previstas na alínea “d”, Inciso II do artigo 193. 

 

Capítulo XIV 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 193 As infrações sofrerão as seguintes penalidades: 

I - infrações relativas a documentos fiscais: 

a) falta de inscrição do cadastro de prestadores de serviços para emissão de 

documentos fiscais eletrônicos -  multa de 100 (cem) UFL’s; 

b) adulteração de documentos fiscais - multa equivalente a 200 (duzentas) UFL’s 

por documento fiscal adulterado; 

c) recusa ou falta de emissão de documento fiscal quando estiver obrigado a fazê-

lo- multa de 100 (cem) UFL’s por documento; 

d) deixar de apresentar quaisquer declarações ou documentos quando notificado 

- multa de 150 (cento e cinquenta) UFL’s; 



e) emissão de documentos fiscais que consigne falsa declaração ou evidencie 

quaisquer outras irregularidades, tais como adulteração, subfaturamento, etc. - 

multa de 200 (duzentas) UFL’s; 

f) emissão de nota fiscal de serviços não tributados ou isentos em operações 

tributáveis pelo ISSQN – multa de 100 (cem) UFL’s, mais 20% (vinte por cento) 

do valor dos serviços; 

II - infrações relativas às informações cadastrais: 

a) falta de inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas - multa equivalente a 

100 (cem) UFL’s;  

b) falta de alteração no Cadastro de Atividades Econômicas, quanto a alteração 

de endereço ou atividade - multa equivalente a 70 (setenta) UFL;  

c)  falta de exposição do Alvará de Localização e Funcionamento - multa de 

importância igual a 100(cem) UFL’s; 

d) recusa ou ausência de credenciamento junto ao DEC (Domicilio Eletrônico do 

Contribuinte) – multa de 200 (duzentas) UFL’s. 

III - infrações relativas ao imposto: 

a) falta de recolhimento ou recolhimento em importância menor que a devida, 

apurado por meio de ação fiscal - multa 100 (cem) UFL’s, mais de 30% do valor 

do imposto; 

b) falta de recolhimento do imposto retido na fonte, quando apurado por meio de 

ação fiscal - multa de importância igual a 100% (cem por cento) sobre o valor do 

imposto. 

c) falta de retenção do imposto devido, quando for nomeado substituto tributário 

- multa de 100 (cem) UFL’s. 

IV - demais infrações: 

a) por embaraçar ou impedir a ação fiscal - multa de 200 (duzentas) UFL’s; 

b) aos que infringirem a legislação tributária e para a qual não haja penalidade 

específica nesta lei - multa equivalente ao valor de 200 (duzentas) UFL’s. 

Art. 194 A reincidência da infração será punida com multa em dobro e, a cada 

reincidência subsequente, aplicar-se-á a multa correspondente à reincidência 

anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) sobre seu valor. 



§ 1º Caracteriza reincidência a prática de nova infração de um mesmo dispositivo 

da legislação tributária pela mesma pessoa, dentro de 05 (cinco) anos a contar 

da data do pagamento da exigência ou do término do prazo para interposição da 

defesa ou da data da decisão condenatória irrecorrível na esfera administrativa, 

relativamente à infração anterior. 

§ 2º O contribuinte reincidente poderá ser submetido a sistema especial de 

fiscalização. 

Art. 195 No concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas 

conjuntamente, uma para cada infração, ainda que capituladas no mesmo 

dispositivo legal. 

Parágrafo único. No caso de enquadramento em mais de um dispositivo legal de 

uma mesma infração tributária será aplicada a de maior penalidade. 

 

Capítulo XV 

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

Art. 196 A prova de quitação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é 

indispensável para: 

I - a expedição do visto de conclusão de obras de construção civil – habite-se; 

II - o recebimento de obras e/ou serviços contratados com o Município. 

III - a liberação de novos loteamentos. 

IV – comprovação de regularidade fiscal 

 

Art. 3º Altera a TABELA I, anexa à Lei Complementar n. 046, de 28 de 

dezembro de 2006, sobre a lista de atividades tributadas pelo imposto sobre serviços de 

qualquer natureza, e a TABELA I-A, que dispõe sobre a alíquota para a cobrança do 

imposto sobre serviços, as quais vigorarão das seguintes formas: 

  TABELA I 
LISTA DE ATIVIDADES TRIBUTADAS PELO I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA 

 ÍTEM SERVIÇOS 



1  Serviços de informática e congêneres. 

1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02 Programação. 

1.03 

Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e 
congêneres. 

1.04 

Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, 
independente da arquitetura construtiva independente da máquina em que o 
programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 

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 

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e 
texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos 
(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso 
Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao 
ICMS).  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

    

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. 

    

4 Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

4.01 Medicina e biomedicina. 

4.02 
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, 
ultrassonografia, 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. 

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. 

    

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. 

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. 

6.06 Aplicação de tatuagens, piercings 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. 
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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. 

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, reparação de solo, plantio, 
silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal 
e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de 
florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. 

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 e explotação 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. 
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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 
10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 
industrial, artística ou literária. 

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, pessoas e semoventes.  

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. 
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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. 

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, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, 
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior 
operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de 
qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais 
como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e 
de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.  

    

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, 
plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.  
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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. 

14.14 Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. 

    

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. 

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. 
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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 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 coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros.  

16.02 Outros 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). 
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17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

17.10 
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e 
congêneres. 

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 

Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em 
qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).  

    

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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art3


20.02 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, 
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação 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; 
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 

25.02 Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 

25.03 Planos ou convênio funerários. 

25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

25.05 Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 

    

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. 
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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. 

    

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 
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. 

 



TABELA I - A 

ALÍQUOTAS A SEREM APLICADAS SOBRE A BASE DE CALCULO DO ISSQN 

SERVIÇOS ALÍQUOTA 

15.01 - 15.02 - 15.03 - 15.04 - 15.05 - 15.06 - 15.07 - 
15.08 - 15.09 - 15.10 

5% 
15.11 - 15.12 - 15.13 - 15.14 - 15.15 - 15.16 - 15.17 - 
15.18 - 22.01 

21.01 4% 

  
      

  

8.01 - 8.02 2% 

  
      

  

DEMAIS SERVIÇOS 3% 

 

Art. 4º Dá nova redação ao art. 245, que dispõe sobre a forma da base de cálculo 

das taxas de licenciamentos ambientais da Lei Complementar n. 046, de 28 de 

dezembro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 245. A taxa será calculada de acordo com a área construída (m²) do 

empreendimento e nível poluidor da respectiva atividade, mediante aplicação dos 

critérios e valores constantes no TABELA VII do “CÁLCULO DE TAXAS PARA 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL”. 

§ 1º Os valores das taxas serão obtidos conforme o cálculo da TABELA VII e 

valores do piso TABELA VII-A. Se o valor calculado for inferior ao piso 

estabelecido, será cobrado o valor do piso. Se o valor calculado for superior ao 

piso estabelecido, será cobrado o valor calculado. 

 

Art. 5º Altera a TABELA VII, anexa à Lei Complementar n. 046, de 28 de 

dezembro de 2006, sobre as taxas para licenciamento ambiental, que vigorará da 

seguinte forma: 

TABELA VII 

CÁLCULO DE TAXAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

TLA (UFL) = CNP * A * CTL * FC  

Onde: 

TLA = Taxa de Licenciamento Ambiental (em UFL – Unidade Fiscal de Lucas do Rio Verde) 

CNP = Coeficiente de Nível Poluidor (em função do impacto) 

 Sendo: 

 Baixo Nível poluidor: CNP = 0,010 



 Médio Nível Poluidor: CNP = 0,015 

 Alto Nível Poluidor: CNP = 0,020 

A = Área Construída (m²)   

CTL = Coeficiente do tipo de Licença Ambiental 

 Sendo: 

 Para LP (Licença Prévia), CTL = 1,0 

 Para LI (Licença de Instalação), CTL = 1,5 

 Para LO (Licença de Operação), CTL= 1,25 

 

FC = Fator de Correção = 4 

UFL = Unidade Fiscal de Lucas do Rio Verde – MT 

 

TABELA VII-A 

VALORES DO PISO DE ACORDO COM O TIPO DA LICENÇA AMBIENTAL E NÍVEL 

POLUIDOR DA ATIVIDADE. 

  

 

VALORES DO PISO (UFL) 

 

 BAIXO MÉDIO ALTO 

LP + LI + LO 82 122 164 

LP + LI 54 82 109 

LP 22 33 44 

LI 33 49 65 

LO 27 41 54   

 

 

TABELA VII-B 

CLASSIFICAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Deverão ser aplicadas as seguintes fórmulas para o cálculo do valor do licenciamento e 

autorizações, independente do potencial poluidor, para atividades classificadas como: 

a) Atividades Agropecuárias; 

b) Atividades de Aquicultura; 

c) Atividades de Infraestrutura; 



d) Usinas de álcool e açúcar; e 

e) Poços tubulares. 

 

a) Atividades Agropecuárias: 

a.1 - Licenciamento de Propriedades Rurais. 

Na determinação dos preços de análise e expedição da Licença Ambiental Única - LAU será 

utilizada a fórmula abaixo: 

Pr (UFL/LUCAS DO RIO VERDE) = 20 + 0,28 x (Aexpl - Appd - Arld) + 0,36 x Adesm + 2 x 

Apprec + 0,8 x Arlrec. 

* Pr = preço das licenças em UFL/LUCAS DO RIO VERDE-MT; 

* Aexpl = área explorada; 

* Appd = área de preservação permanente degradada; 

* Arld = área de reserva legal degradada; 

* Adesm = área a ser desmatada; 

* Apprec = área de preservação permanente a ser recuperada; 

* Arlrec = área de reserva legal a ser recuperada. 

 

a.1.1 - Termo de Averbação de Reserva Legal. 

Valor da Licença = 25 UFL/LUCAS DO RIO VERDE 

a.1.2 - O valor da autorização para uso do fogo/queima controlada será estabelecido da seguinte 

forma: 

Até 13,00 ha. 5 UFL/LUCAS DO RIO VERDE 

Acima de 13 ha. 1 UFL/LUCAS DO RIO VERDE por ha. Autorizado 

 

a.1.3 - O porte e o uso de motosserra far-se-ão somente através de licença emitida pela SAMA com 

validade de 02 (dois) anos. 

Valor da Licença = 8 UFL/LUCAS DO RIO VERDE (cada). 

a.1.4 - O valor da inspeção florestal para fins de levantamento circunstanciado de projetos 

vinculados à reposição florestal 

Até 250 ha. 90 UFL/LUCAS DO RIO VERDE 

Acima de 250 ha. 90 UFL/LUCAS DO RIO VERDE+ 0,2 UFL/LUCAS DO RIO VERDE por ha. 

 

a.2 - Projeto Agrícola Irrigado. 



Na implantação de projetos agrícolas irrigados, o cálculo do preço para análise do pedido de 

licenças em cada fase do processo de licenciamento será feito com base na dimensão da área 

irrigada. O valor da remuneração será feito de acordo com as fórmulas abaixo: 

Pr (UFL/LUCAS DO RIO VERDE) = 100 + 1,2 x Airrg 

* Pr = preço das licenças em UFL/LUCAS DO RIO VERDE-MT; 

* Airrg = área irrigada (hectare). 

 

a.3 - Criação de animais confinados de grande porte (bovinos, equinos, bubalinos, avestruz, etc.). 

Pr (UFL/LUCAS DO RIO VERDE) = 50 + 0,50 x Nc. 

* Pr = preço das licenças em UFL/LUCAS DO RIO VERDE-MT; 

* Nc = número de cabeças (Capacidade suporte) 

 

a.4 - Unidades de Produção de Leitão (UPL). 

Pr (UFL/LUCAS DO RIO VERDE) = 30 + 0,36 x NM 

* Pr = preço das licenças em UFL/LUCAS DO RIO VERDE-MT; 

* NM = número de matrizes. (Capacidade suporte) 

 

a.5 - Granja de Suínos de Ciclo Completo 

Pr (UFL/LUCAS DO RIO VERDE) = 30 + 0,62 x Nm (Com valor teto estabelecido em 1000 

UFL/Lucas do Rio Verde) 

* Pr = preço das licenças em UFL/LUCAS DO RIO VERDE-MT; 

* Nm = número de matrizes (Capacidade suporte) 

 

a. 6 - Granja de Suínos - Terminação. 

*Pr (UFL/LUCAS DO RIO VERDE) = 30 + 0,17 x Nc (Com valor teto estabelecido em 1000 

UFL/Lucas do Rio Verde) 

* Pr = preço das licenças em UFL/LUCAS DO RIO 

 

a. 7 - Criação de animais confinados de pequeno porte (avicultura, etc.), com tratamento de dejetos 

na própria propriedade. 

Pr (UFL/LUCAS DO RIO VERDE) = 20 + 0,002 x Nc (Com valor teto estabelecido em 1000 

UFL/Lucas do Rio Verde) 

 

a. 8 - Depósito de Cama de Aviário e/ou depósitos de Dejetos Orgânicos, fora do projeto de 

origem. 

Pr (UFL) = 30 + 0,15 x Aútil. 

* Pr = preço das licenças em UFL-MT; 

* Aútil = área útil (hectare).  



a. 9 - Incubatório de Aves. 

Pr (UFL) = 50 + 0,006 x Aútil 

* Pr = preço das licenças em UFL-MT; 

* Aútil = área útil (hectare). 

 

b) Aquicultura: 

b.1 - Unidades de Produção de Peixes em Sistemas de Açudes. 

Pr (UFL) = 20 + 8 x Aútil 

b.2 - Unidades de Produção de Peixes em Sistemas de Viveiros. 

Pr (UFL) = 20 + 4 x Aútil 

b.3 - Unidades de Produção de Alevinos. 

Pr (UFL) = 20 + 8 x Aútil 

Para efeitos do cálculo do preço dos serviços para análise de requerimento de licenciamento de 

atividades de aquicultura a área útil fica limitada a 50 (cinquenta) hectares. 

* Pr = preço das licenças em UFL-MT; 

*Aútil = área útil em hectare de lâmina d’água. 

 

c) Atividades de Infraestrutura: 

c.1 - Condomínios, edifícios residenciais, conjuntos habitacionais e centros comerciais. 

Pr (UFL) = 130 + (15 x At) + (8 x Nº unid/3) 

* Pr = preço das licenças em UFL-MT; 

* At = área total do terreno em hectare; 

* Nº unid = número de unidades. 

 

c.2 - Loteamentos para fins residenciais e industriais, loteamentos rurais, assentamentos, distritos 

industriais, complexos industriais e zonas industriais. 

Pr = 120 + 32 x At 

* Pr = preço das licenças em UFL-MT; 

* At = área total a ser loteada em hectare. 

 

d) Poços tubulares 

Profundidade 

(m) 

LP 

(UFL/MT) 

LI 

(UFL/MT) 

LO 

(UFL/MT) 



Até 23 04 04 

50,1 – 100 80 08 08 

A partir de 100 21 08 08 

 

* Na hipótese de poços tubulares já perfurados, será emitida apenas a LO, porém o órgão 

ambiental cobrará pelos serviços da LP e LI. 

* Poços tubulares até 50m será exigido apenas cadastramento na SAMA 

Para efeito de cálculo das licenças, multiplica-se ao valor calculado o fator de correção de 1,0 

para Licença Prévia - LP, de 1,50 para Licença de Instalação - LI e de 1,25 para Licença de 

Operação - LO, exceto para o cálculo da LAU e poços tubulares. 

 

TABELA VII-C 

Autorizações Ambientais 

 

Autorização Ambiental: 

Pr (UFL) = 22 + VT 

(Concedidas aos empreendimentos e atividades dispensadas de licenciamento pelo porte, ou para 

intervenções ou operação de curta duração). 

 

TABELA VII-D 

Análise de Projetos, Vistorias Técnicas e Estudo de Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 

 

A determinação dos preços a serem cobrados pelos serviços prestados será efetuada mediante a 

aplicação das seguintes fórmulas: 

Custo Total da Análise 

CT = ST + VT + CE + CA 

Serviços Técnicos 

ST = T x H x Ch 

Vistoria Técnica 



VT = (T x D x Cd) + (V x R x Ck) + Hv x Cv 

Consultoria Externa 

CE = Cc x H 

Custo Administrativo 

CA = 0,5 x (ST + VT + CE) 

ONDE: 

CT = Custo Total 

ST = Serviços Técnicos 

VT = Vistoria Técnica 

Ch = Custo da hora técnico (9 UFL/MT/hora) 

Cd = Custos de viagem (30 UFL/MT/dia) 

Ck = Custo do quilometro rodado (0,09 UFL/MT/km) 

Cc = Custo da hora consultoria (30 UFL/MT/hora) 

CE = Consultoria Externa 

CA = Custo Administrativo 

H = Número de Horas Trabalhadas 

D = Número de Dias Trabalhados 

R = Total de Km Rodados (500 km) 

T = Número de Técnicos 

V = Número de Veículos 

Hv = Horas de vôo 

Cv = Custo da hora de vôo (UFL/LUCAS DO RIO VERDE) 

 

UFL/LUCAS DO RIO VERDE = Valor de Referência Fiscal de Lucas do Rio Verde. 

Nos casos de realização de Audiência Pública, os custos correrão por conta do empreendedor. 

 

 



TABELA VII-E 

Certidões 

 

Certidões Diversas 

CD = 6,5 UFL/LUCAS DO RIO VERDE 

 

TABELA VII-F 

Expedição de Segunda Via 

 

Expedição de segunda via de licenças ou de autorizações ambientais: 

Cexped. = 5 UFL/LUCAS DO RIO VERDE 

 

 

TABELA VII-G 

Cadastro 

 

Pr = 22 UFL/LUCAS DO RIO VERDE 

Pr = 22 UFL/LUCAS DO RIO VERDE + ST (para os empreendimentos de reduzido impacto 

ambiental). 

 

Art. 6º Altera a TABELA XVI, anexa à Lei Complementar n. 046, de 28 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre a taxa de manutenção dos cemitérios municipais, 

que passará a vigorar da seguinte forma: 

 _________________________________________________________________ 

|    Taxa de Manutenção dos Cemitérios Municipais   |  (em UFL’s) | 

|===================================================|=============| 

|INUMAÇÃO                                           |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|01-Em Sepultura /rasa, por cinco anos              |        36,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|02-Em carneira ou jazigo, por cinco anos           |        39,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|03-Em Mausoléu, por cinco anos                     |        45,00| 



|---------------------------------------------------|-------------| 

|PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INUMAÇÃO                   |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|04-Em  sepultura  rasa, após 05 anos do item 01,por|         8,00| 

|por ano                                            |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|05-Em  carneira ou jazigo até 05 anos do item 02,  |         9,00| 

|por ano                                            |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|06-Em  carneira  ou  jazigo  após  05  anos do item|        10,00| 

|03, por ano                                        |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|PERPETUIDADE                                       |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|01-Ossuários                                       |        30,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|02-Sepultura rasa ou carneira, por m²              |        36,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|EXUMAÇÃO                                           |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|01-Antes de vencido o prazo regular de decomposição|        20,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|02-Após vencido o prazo de decomposição            |        15,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|OUTROS                                             |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|01-Entrada de ossada no cemitério                  |         5,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|02-retirada de ossada do cemitério                 |         5,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|03-remoção de ossada dentro do cemitério           |         5,00| 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|04  - permissão para colocação de lápide, inscrição|        15,00| 

|ou execução de pequenas obras de embelezamento     |             | 

|---------------------------------------------------|-------------| 

|05-Construção e túmulo ou mausoléu                 |        20,00| 

|___________________________________________________|_____________| 

 

Art. 7º Esta lei entra em vigor no exercício seguinte ao de sua publicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrários, em especial os incentivos fiscais ao 

imposto sobre serviços de qualquer natureza constantes na Lei n. 397/1995, Lei 

Complementar n. 48/2007, Lei n. 1844/2010, Lei n. 2023/2012, o inc. I do art. 15 da Lei 

Complementar 132/2014 e Lei n. 2509/2015. 

Gabinete do Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 

Grosso, 13 de setembro de 2017. 

 

                    FLORI LUIZ BINOTTI 

               Prefeito Municipal 



MENSAGEM SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 

04/2017. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras, 

 

O Projeto de Lei, que ora enviamos a esta Egrégia Casa de Leis visa alterar a Lei 

Complementar n. 046/2006, que trata do Código Tributário de Lucas, ao capítulo que 

dispõem sobre a constituição do crédito tributário – precisamente a proposta de 

comunicação eletrônica –, ao ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), o 

capítulo das infrações e penalidade, a taxa de licenciamento ambiental e a taxa de 

manutenção dos cemitérios municipais, qual passamos por ponderação individualizada. 

a) Constituição do Crédito Tributário 

A evolução tecnológica, com a internet, propôs maior celeridade e segurança a 

comunicação, propiciando o efeito globalização à sociedade contemporânea. 

Não por menos, a necessidade de adequação da legislação a evolução social 

neste campo tornou-se imprescindível a proposta de instituição de notificação eletrônica 

entre o Município e o usuário, não deixando ao engesso a máquina pública e 

propiciando maior segurança aos atos administrativos. 

b) Do ISSQN 

Com a promulgação da Lei Complementar Federal n. 157, de 29 de dezembro de 

2016 houve alterações na Lei Complementar n. 116/2003, que dispõe sobre o Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com o estabelecimento de alíquota mínima e 

proibição de benefícios fiscais à natureza, como também trouxe nova figura de ato 

ímprobo em caso de descumprimento pelos gestores municipais ao normativo federal. 

A necessidade de adequar a legislação municipal aos ditames federais se faz 

necessária para que sejam cumpridas as diretrizes fiscais. 



Demais, se apresenta o fato de novas figuras tributárias trazidas em legislação 

federal, como o fato de a sociedade unipessoal de advogado, a forma de tributação 

especial para escritórios contábeis inscrito no Regime SIMPLES, porquanto a lei 

municipal elaborado no ano de 2006, apresenta-se dispositivos provectos, e até então 

inexistentes. 

c) Das infrações e penalidades 

 Ao tópico das infrações e penalidades em questões fiscais, como já explanado e 

reporto-me aos argumentos ventilados ao ISS, posto o Código Tributário de Lucas, 

tolher-se com disposições vetustas que já não existem mais, bem como, hodiernas 

necessitando à capitulação. 

 Exemplificando necessário se fez a supressão, no campo de infrações relativas 

aos impressos fiscais, da “confecção para si ou para terceiro, bem como encomenda 

para confecção, de falso impresso de documento fiscal, de impresso de documento 

fiscal em duplicidade, ou de impresso de documento fiscal sem autorização fiscal - 

multa equivalente a 02 (duas) UFL’s, por documento impresso, aplicável ao 

contribuinte e ao estabelecimento gráfico” (atual art. 193, I, a da LC 046/2006 – 

Código Tributário de Lucas), já que a municipalidade, a muito, disponibiliza os serviços 

online, fincando o encargo aos operadores do sistema quanto a responsabilidade dos 

impressos fiscais, ou seja, já não há a figura dos chamados “blocos fiscais”. 

 

d) Da Taxa de Licenciamento Ambiental 

A lei de taxas de licenciamento ambiental foi elaborada em 2006, ou seja, há 11 

anos atrás. Além de ser um tanto quanto obsoleta, temos alguns pontos falhos que 

precisam ser corrigidos. 

Atualmente, a cobrança de taxas de licenciamento ambiental tem seus valores 

baseados no porte do empreendimento (área construída – m²), investimento total e 

potencial poluidor da atividade/empreendimento que varia entre baixo, médio e alto 

potencial poluidor. 



Para elucidar, duas empresas que atuam no ramo de fabricação de estruturas 

metálicas, com potencial poluidor “pequeno”, onde a primeira apresenta uma área 

construída de 1.999 m² e a segunda com 2.001m², pagam de taxas referente ao 

licenciamento ambiental, os valores de R$ 2.616,60 e R$ 14.363,10, respectivamente. 

Por uma diferença de apenas de 2 (dois) metros de área construída, a segunda empresa 

pagaria exatos R$ 11.746,50 a mais! Além da diferença absurda de valores entre os 

portes do empreendimento, dentro do mesmo porte também temos problemas. Se 

pegarmos outras duas empresas com o mesmo potencial poluidor e com áreas de 

2.001m² e 10.000m², respectivamente, temos os mesmos valores de taxas com uma 

diferença de quase 8.000m²! 

Paralelo, algumas taxas são cobradas utilizando a Unidade Padrão Fiscal do 

Estado (UPF) ao invés da UFL, unidade do Município de Lucas do Rio Verde/MT. 

Levando em consideração que o valor da UPF é cerca de 10 vezes mais alto do que a 

UFL, algumas taxas ficam com valores desproporcionais aos serviços prestados.  Para 

exemplificar, um loteamento de 2 hectares, de acordo com o Código Tributário 

Municipal, pagaria de taxa de Licença de Operação o valor de R$ 22.162,90. 

Comparativamente, com a mesma área, a taxa cobrada pelo Município de Sorriso seria 

de R$ 3.213,00. Em Primavera do Leste, conforme Lei nº 1027/2007 e em 

Rondonópolis, que usa a mesma Legislação da SEMA/MT - 10.242/2014, para um 

loteamento de 2 hectares, o valor da licença de operação seria de R$ 4.074,06. 

A atualização da cobrança de taxas de licenciamento ambiental, assim como 

fizeram alguns municípios circunvizinhos – pesquisa realizada pela Secretaria 

responsável – e de forma mais adequada, elaboramos um novo modelo que tem como 

principal critério, além do potencial poluidor que continuará da mesma forma da taxa 

atualmente vigente, a variação de valores com base na metragem construída, onde o 

simples aumento ou redução de apenas alguns centímetros na área imputaria em valor 

razoável e compatível no valor das taxas, conforme planilha de Excel em anexo. 

c) Da Taxa de Manutenção dos Cemitérios Municipais 



A alteração dos valores constantes na Tabela XVI do Código, onde apura-se a 

base de cálculo e alíquota da taxa de cemitérios, expressos em quantidade de UFL`s. 

A despeito de o tabelamento da taxa esmiuçar-se em UFL (Unidades Fiscais de 

Lucas), auferiu-se que a conversão da UFL para o Real (art. 369 e ss da LC 046/2006), a 

fim de acompanhar à inflação, não são capazes de fazerem frente ao custo do serviço, 

quando a formação dos custos desses serviços tenham sofridos acréscimos, por conta de 

preços de insumos e salários terem sofridos correções e a taxa estar há mais de 10 (dez) 

anos sem reajuste na tabela, refletindo os custos à época da promulgação do Código 

Municipal. 

Perpassado os apontamentos supracitados e sabedor de que Vossas Excelências 

sempre souberam priorizar questões de interesse comum, enviamos o presente projeto, 

na certeza de que podemos contar com a compreensão e apreciação do mesmo, 

aguardando que seja aprovado em seu inteiro teor, oportunidade em que solicito que 

seja analisado em regime de urgência. especial. 

Atenciosamente, 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 


