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911 das sessoez,f/LJ 19?L2. 

pm 	 ESTADO DE MATO GROSSO 

Preleitura Municipal de Ue Branco 
T 	 LEI NO  76 ,DE 19 DL 	]DEZN\ffBRO 	DE 1.990. 

0 PREFEIT 0 MUNICIPAL DL RIO BRANCO,ESTADO 

DE MATO GROSSO,no uso de s'ias atribuig6es emanadas dos artigos 62 

inciso I e 42,inclso I,da LEI ORGANICA DO NLNICIPIO DL RIO BRANCO 

de 05/04/90,INSTIETUI 0 CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICiPIO e da ou - 

tras providncias. 

TITULO I 

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

ARTIGO 1- 0 Sisterna Tributarlo do Nuniciplo 

o regido por esta Eel, respeitados os preceitos cons titucionais, I  

quo institul os tributos,define as obrigag5es principais e acess6 

ri.as das pessoas a ole sujeitas e regula o procedimento tributarlo. 

ARTIGO 2- 0 presente CcSdigo e constituldo de 

05 (cinco) tltOios,corn a rnatria assin distribu{da: 

I- TItulo i,que trata sobre as dlsposig6es 

pro lirninares. 

II- T{tulo II,que regula Os diversos trihu - 

tos dispondo sobre 

a) i nd d8nci a tn butani a, pola defl ni ç.o do 

fato gerador da respeoti va ohrigaçao e quando necessari a, de seus e 

lementos essendilan3; 

b) sujeiqao passiva tnihutânia,pela defini - 

çiio do contnibuinte e do responsavel; 

C) sistemtica do cicu1o,peia definiço 	da 

base de c1cuio e cta aliquota do tributo; 

d) instituiçao do credito tnibutnio , contendo. 

disposig6es sobre a inscrico e langanento; 

e) arrecadagao tnibutni.a,contendo disposiq6es 

sobre formas e prazos de pagarnento; 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeihna Municipal de Rio Brance 
(pagamento); 

11 IlicIto tr1butrio,pela definiç&o 	das in- 

frag3es e das respectivas penalldades;e, 

g) dispensa de pagamento dos tributos,pela de 

finiço das isengSes fiscais. 

III- Titulo III,que dispog sobre as normas ge 

rais apllc.veis aos tributos abrangendo: 	 - 

a) sujeito passivo tribut&rio; 

b) langamento; 

c) arrecadaçao; 

d) restituiço; 

e) infrag6es e penalldades;e, 	 - 

I') irnunidades e isengSes. 

IV- TItulo IV,que determina o procedimento 

fiscal e as normas de sua ap1icago. 

V- Titulo V,que,dispog sobre a Administraçao' 
ILI 

Tribut.rja. 

TITULO II 	 - 

DOS TRII3UTOS 

CAPfTULO I 

DA uisPosigZo GERAL 

ARTIGO 32_  Ficarn Instituidos os seguintes tn 

butos: 

I- II'IPOSTOS 

a) Imposto sobre a propniedade predia]. 	e ter 

ritorial urbarxa,(IPTU); 

b) Imposto de transmiss&o "inter-vivos",a 

qualquer titulo,por ato oneroso,de bens im6veis,por natureza o1.t aces 

5o f{sjca e de direltos reais sobre irnveis,exceto Os de garantia,' 

- bern como cessac de clireitos i sua aquisiçao; 	 - 

c) Imposto sobre vendas a varejo de combustl- 

veis liquldos 	e gasosos,exceto oleo diesel,(IVvC);e, 

-Th 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Fret cihura Municipal de Rio Orauco 
(e); 

d) Imposto Sobre Servigos de quaiquer nature 

za,no cornpreendicla do Es tado (165); 

ii: - TAXAS 

a) DE SERVIOS PUI3LICOS 

2- Taxa de coleta de lixo; 

2- Taxa de lirnpeza pith1ica; 

3- Taxa dc conservagao de calgarnento; 

4- Taxa de iiurninagao publica; e, 

5- Taxa de expediente. 

b) DE PODER DE POLICIA 

1-  Taxa de licença para localizaço e funcia 

riarnento; 

• 	 2- Taxa de iicença para funcionarnento em ho- 

ran o especial; 

3- Taxa de licenga para publicidade; 

4- Taxa de licenga para execuçao de obras; 

5- Taxa de abate de anirnais; 

6- Taxa de licenga para ocupaçao de areas em 

Was e logradoiiros pubi ices 

• 	 III- coNTRh]3uIçAo DE NELI-IORIA 
CAPI'I1UL0 II 
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 

sEçAo I 
FATO GERADOR 

ARTIGO 42-  0 Imposto Predial e Territorial I  

Urbane ,tern come fate gerador a propriedade , o dorninlo iti1 ou a pos-

se de bern I novel por naLureaa on nccsso flsica, Locali zadci na zona' 

urbana do Muni cipio 

Iargrafo Rico- 0 fato gerador do imposto 

ocorre anuaimente,no dia primeiro de janeiro. 

ARTIGO 5 2 . 0 bern imvei para os efeitos des-

te imposto seri classificado come terreno ou predio. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteiva Municipal de Rio Branco 
(prdio). 

§i- Considera-se terreno 0 bern inovel: 

a) sen edificagao; 

h) em quo houver construqao paralisada oil em 

atidarnento 

c) em que houver edificaçao i rite rditada,con-

denada em rulna Cu em clernoligo; 

d) cuja constngo seja do natureza ternpora-

P13 ou provis6ria,ou possa ser rernovida sen destruiçao,a1terago' 

oil modificaço. 

§2- Consiclera-se prdio o bern irn6vel no qual 

exista edificaco quo possa ser utilizada para habitaçao oil para' 

exere{cio do quaiquer atividade,seja qual for a sua denominaço, 

forma oil destino,desde quo no compreendida nas sltuaç6es do par-

grafo ante ci or - 

AIiTIGO G- Para Os efeitos deste Inposto,con-

sidera-se zona urbana: 

I- A area em que existan,pelo menos,dois dos 

seguintes meitioramentos,constru{dos oil mantidos pelo Poder Pcibli - 

co: 

a) nelo fio oil calçanento,com cariaiizaqao de 

aguas pluviai.s; 

b) abastecimento do gua; 

c) sisternas de esgostos sanit&rios; 

ci) cede do iiuminago pGblica,corn oil sen p0s 

teanerito,para distribuiçio domiciliar; 

e) escola primâria on posto de saide a uma 

distncja maxi ma :le (03) tr&s quilSrnetros do bentim6vel considera-. 

do. 

II- A area urbanizve1 oil de expanso urbana' 

constante do loteamento aprovado pelo 6rgao cornpetente,destinada a 



ESTADO DE MATO CR0550 

Fret eilura Municipal de Rio Branco 
(a) habitagao, indstria on ao comrcio. 

§ l- 0 Inposto Predial e Territorial Urbana, 

incide sobre o imvel que,localizado fora da zona urbana,seja compro 

vadarnente utilizado corno sitlo de recrelo e no qual a eventual produ 

gao no se destine ao corn&rcio. 

§ 20 -  C) Iriposto Predial e Territorial Urbane, 

non incide sobre n inuvel quo, locali zado dentro da zona urbana, seja 

conprovadamerite iti ii zacici cm exploragao extrativo vegetal ,agrlcola 

pccuria ou agro-lridustriàl , independentcnente de sua'area. 

AHTIGO 72_  A lei municipal fixarA a delirnita- 

go da zona urbana. 

ARTIGO 39_  A incidncia do imposto independe: 

I- Da legitinidade do tltulo de aquisigo ou 

do posse do hem i novel 

II- Do resultado econSnico da exp1ora(,to 	do 

born imvel 

III- Do cumprinento do quaisquer exigencias 

iegais,regulamentaras ou adninistrativas relativas ao bern irn6vel. 

srçXoi' 

SUJE 1TC) PASGIVO 

ARTIGO 99-  Contribuinte do Imposto e o pro - 

pr'iot&rio,o U tulcir do domfnto Gtii on possuidor a qualquer tltulo 

do bern in&vel. 

Parigrafo Unico- Saotarnbem contribuintes a' 

prorni Lente comprador emitido ma posse,os posseiros ocupantes cu come 

datarios de in6veis,pertencentesa Uniao,Estados Cu Munic{pios ou 

a quajaquer outras pessoas isentas ou irnunes. 

sEcAo iii 

CALCULO DO IMPOSTO 

ARTIGO 102 0 Imposto tern come base do c1cu-

lo o valor venal do hera irnovel. 

ARTIGO 11- 0 valor venal do ben in6vel se- 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

rrefeitura 	Municipal de Rio Branco 

'a 	detcrnlnalo 

1- Tratando-se de prdio,pelo valor this cons- 

t: roçes sornado ao valor do terreno , ou de sua parte ideal, obtidos 
pm  

nas condiç5es fi :cadas na plants gerierica ou a cri tori o de conissao' 

fl 	. noneada pelo Chc±Tc do Poder Executivo 

ii- Tratando-se do terreno polo valor da ter- 

ra nia obtido segundo cr1 terios definidos ma planta genri ca ou a 

de Corii ssao nomeadaielo Chefe do Poder Executivo. 

Fargrafo Uni 00- 0 Poder Executivo poder&& ins 

tituir fatores do cerreç?o,relativos as caracterfsticas prprias ou 

n.1 tuaço dc 	hen 	i novel , quo 	so ro apli cados ,en conjunto 	ou isola- 

na apuraçao do valor venal. 

A1?TIC0 12- Consti them lnstrurnc,ritos para a a- 

cia hnr;T' .In T[1C11() (IC' tin panto: 

0:: ii Inc I. iv 	iit1 (105 ii 	ow vr: t  no fiscal 
pm 

irv'Vi llario 'Iv JTh... 	 ki''v tt CII ipu) cslos cm cat:ipo quo J)osslblll ten a 

tn rI za;T 
pm 	

b) .s I Ifi rnn;iTes do 6rgos t&cni cos 11 gados' 
pm 

a. ccristruçuo 	c lim. iidiqimr:i o valor do metro quadrado uris cons- 

pm 
	 em m ci: los rcspecti vos ti pos 

(1) Fatorec do correcao do acordo con a si tua-
pm 	

cc. pcc1olog 	r trpograf I -. donterrenos e fatores de correçao do a- 

pm 
	 yc:rtL con a catcponia 	c:stado do conservaçao dos predios. 

pm 
	 ARTIGO 13- 0 Poder Executivo,atualizara anu- 

pm 

	

	
airiente a valor venal dos imveis,levando era conta as equipamentos' 

urhanos e rnelhorias docorrentes de obras piiblicas recebidos pela a- 
pm 

rea onde se localizam hem coma as preços correntes do mercado. 

pm 
	

Patnigrafo Onico- Quando in-to foron obj eta -  da 

pm 	 atualizago prevista no "Caput" deste artigo,os valores venais dos 
pm 	

inoveis,sero atualizados coin base nos indices de corregao inoriet - 
pm 

pm 
	 r I a fi xados pe lo Coy C mo Fe de ral.  

Th 

pm 

pm 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
A  

A Prefeilura 	Municipal dr. We Branco 
A - 	 - 

(Federal). 

r . ABTIGO 14 	No câlculo do lrnposto,a aliquota 
- 	 - 

I 	er' aplicada sobre o valor venal do inovel sera de: 

T-- 1% (urn per cento),incidente sobre 0 valor 

A. venal do terreno; 

11- 0,5% (mci o per cento) , incidente sobre 	o 
A.  

valor venal da construço. 

§ 	1 9 - Ilavendo construço,as allquotas acima' 

A. serc aplicivels curnulativarnente sobre Os valores venais sornatorlo- 

A. do terre.no e do oonstruçao. 

§ 2- 0 pagarnento do imposto sera feito ate' 

A. 31/03/ de cada ano do exerc{clo em andarnento,cora 20% (vinte por 

A. cerito) de dcsconto Para pagarnento 	vista,ou cm 04 (quatro) parce- 

P . 	las iguals,sem desconto,corn juros de 1% (urn per  cento) 	e a corre - 

. 	,.JC 	noiietar 11 	iii'i 	b,mnte 	:.obre 	ar; 	t'.;,Pcoias,a 	cotitar 	do 	31/031. A. 
3 9 - 0 atroso no paganento das parcelas, 	o- 

A hi.ça ü 	contbn1rte 	in 	dfl-' 	Icnh,n 	pag;lnento 	da nulta 	do 	300 	( 

P trntn 	per 	f'rnl - FH'. 	''nt - rn 	debit" 	on 	atrnso,cora 	juros 	do 	1% 	(urn 	por 

t) 	:10  

A. 

 

;I .  jc_Ew 	IV 

A . 	CADASTIIAMEI1TO 

A . 	 f.UTT,00 15- A inscriço no Cadastro Fiscal I 
- 	. 	 - 

HhJ liarlo e ohrigatoria,devendo ser requerida separadamente para' 
A. 
A  

a.0 iniovel 	de quo o contrihuinte seja proprietarlo ,titular do do- 

A rinac util on possuidor,a. qualquer tftulo,rnesmo que sejarn benefi - 

P ciados por irnunidade ou isençao fiscal. 

AIITIGO 16 2-  Para efeito de caracterizagao da 

i.niiciade imobiliaria,podera ser considerada a si tuago do fato 	do' 

hen i.movel ,ahstrairido-se a descriçao contida no respectivo tftulo $ 

P do propriedade. 
- 

ARTIGO 17 	0 caciastro irnobiliario, 	scm pre- 
A  

A 

A 

A 

A 
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ES1ADO DE MATO GROSSO 

Preleitura Municipal de Rio Branco 
(pre-)juizo do outros eleinentos obtidos pela fiscai1zaço sari for 

mado pelos dados da inscriçao  e respectivas alteragoes. 

: 1- 0 contribuinte promoveri inscriçao sern 

pre qua se formar urna unidade irnohi1iria,nos termos do artigo an-

terior e aiteraçao quando ocorrer rnodificaçao nos dados contidos 

no cadastro. 

§ 	A inscrigao sari efetuada em formula' - 

['10 proprio ,no prazo de 20 (vintc) dias, contados da forinago da U-

riidade irnobi1iria,ou quando for o caso,da convocaqo por edital 

ou do despacho pubflcado en Jamal do circuiaço no Municlplo. 

932 A aitcraço sari efetuada cm forrnu1rio 

propnia no prazo dc 20 Wink a) di as, contados da data da ocorrncia 

d o  riodi fi cagno , I ticius:! ye [103 casoc, do 

I- conciusao da construço,no todo on em par 

to , dui condiçaes do uso ou hub!  taço 

II- Aquisigo da propriedade,don{nio iitil ou 

posse do bern irncvel. 

§49_ A Aciminlstraqo podera prornover,de 0 - 

f{cio,inscriç6cs C aiterages Sen prejufzo da apiicaço do penali-

dades par nao  teren sido efetuadas polo contribuinte ou apresenta-

rem erro,omisso ou faisidade. 

§ 5- Ficarn os loteadores ou responsveis pe 

los lotearnentos obrigados a fornecer a Prefeitura,nensainente,ate' 

Q din 10 (dcz),reiaço nominal e respectivos enderegos dos compra-

domes do irnSveis do sua responsabilidade. 

AIITIGO 18- serao objeto do urna urtica inscri 

ç no 

I- A gleba do terra bruta desprovida do .cneiho 

manentos,cujo aproveitarnento dependa do reaiizagao do obras do arru 

an! onto ou do urbani zaç&o,desde quo So haja loteanento aprovado pe-

in Prefeitura, 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

Pm 	- 

pm 
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ESTADO CE MATO GROSSO 

Prof cilura Municipal do Rio Brauco 

(['refeitura) 

II- A quadra indivisa de areas arrurnadas. 

ARTICO 19- A retificaço da inseriqoou de 

sna aiteraç&o por iniciativa do prprio contribulnte,quando vise a 

reduzir ou a exoluir a tributo jA langado,s6 c admisslvel nediante' 

occap rovago do a rro en que so fundarnente. 

sEçAo •v 

LANçAM ENTO 

ARTIGO 20- 0 lançarnento do imposto sera a-

nual e distinto,urn para cada irnOvel ou unidade irnobiliria indepen-

dente,ainda que cont{guo. 

AUTIGO 21- 0 iraposto sera langado em none 

do contribuinte que constar do cadâstro,levando-se en conta a situa 

coo .da uriidade imohiliFiria A &poca do ocorrncia do fato gerador. 
§ 12 Tratañdo-se de bern inuvel,objeto de 

• conproraisso do conpra 0 venda,o langaraento do imposto podera ser 

; , r,ocedi(,Io,indistiiitarieiit(--,er:i name do promltente vendedor on do corn-

pronissarlo conprador. 

§ 2- 0 lançarnento de born irnve1 objeto do 

H tc use, usuf Ut) OU fl deicoi,i oso , 0 e r& ore tuado en none do erifitcu 

ta,do usufrutuario ou do fiducl&rio. 

§ 3- Na hiptese do condom{nio,o langamento' 

sea procedido: 

a) Quando "pro indiviso" ,ern none do urn ou de 

qualquer dos co-proprietarios; 

h) Quando "pro--diviso" ,en none do proprieta - 

rio,do titular do dorn{nio util on do possuidor da unidade autSnorna. 

APT IGO 229-   Na I mpossibi 11 dade do ohtençao de 

dabs e;atos sob I:; born invel cu de elementos necesSrios a fixa - 

coo do base do oAicul.o do lrnposto,o valor venal do in6vel sor arbi-

trado e o lançarnento efetuado do odcio,con base nos elenentos de 
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	 ESTADO DE MATO GROSSO 

-Th 
	

Preleitura Municipal de Rio Branco 
-Th 

-N 
	 (de) que dispuser a Adminlstragao,sem prejuizo de outras cominagoes 

ou penalidades. 
-Th 	

• 	 sEcRovl 

ARHECADAçAO 

ARTIGO 23- 0 imposto sera pago de uma vez 

ou parceladamente,na forma e prazos definidos no artigo 14 2 ,paragra 

fos 2 2  e 3 2 ,desta Lei. 

-' 
	 • 	fl  vii 

--N 
	 DO APROVEITAMENTO DO IMÔVEL 

ARTIGO 24- 0 Municiplo poder& exigir nos 

termos da Lei Federal,do propriet&rio do solo Urbana iiao edifibado, 
Th 

sub-utilizado cu nao utilizado,que promova seu adequado aproveita 

rnento,sob pena,sucessivamente de: 

I- parcelamento cu edificagao compuls&ria; 

II-- iruposto sabre a propriedade predial e ter 
Th 

ritorial urbana,e,ou, 

-N 
	 III.- desapropriagao,com pagamento mediante ti 

tulo da dlvida pilbilca de omiss&o,com prazo de resgate de at6 10 ( 

dez) anos,em parcelas anuais,lguals e sucessivas,assegurado o valor 
-N 

real da indenlzagao e Os juros legais. 

-N 	 • 	sEçAo VIII 
-N 
	

INFRAQöES. E PENALIDADES 

ARTI.GO 25- As lnfraç6es serao punidas corn 
-N 

multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do irnposto,nas hip6te-

5es de: 

a) Falta de inscri(;ao do im6vel  ou de altera-

go de seus dados cadastrais;e, 

b) Erro,omisso ou falsidade nos dados de ins 

- • 	 crigo do irn6vel ou nos dados da aiteraçao. 

CAPITULO II 

-. 	 DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSXO DE BENS IMóVEL 
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ESTADO CE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(IMÔVEIS). 

sEgAoI 

DO FATO GERADOR E DA INC IDNCIA 

ARTIGO 26 Flea instituldo o Imposto sobre a 

Transmisso de Bens Irnaveis,meuiante ato oneroso "INTER-VIVOS"1que' 

tern como fato gerador: 

I- A transmissao,a qualquer titulo,da proprie 

dade oudo dornlnlo (itil de bens imveis par natureza,ou por acessao , . 

flsiea,eonforme definido no C6digo Civil Brasileiro; 

II- A transmissao,a qualquer t{tulo,de dlrei_ 

tos reals sobre irn6vels,exceto os direltos reals de gar&ntla, 

III- A cessao de dlreltos relativos as trans-

mlss6es referidas nos incisos anteriores. 

ARTIGO 27 2 - A lnciclncia do Imposto alcança 

as segulntes muta(;c'es patrirnonials: 

I- Compra e Venda pura ou condicional e. atos' 

equlvalentes, 

II- Daç&o en) Pagarnento; 

III- Permuta; 

IV- Arremataç&o ou adjudicagäo em lell&o,has-

ta p(zblica ou praça; 

V- Incorporag&o ao patrlrn6nio de pessoa jut1-

dlca,ressalvados os casos previstos nos Incisos III eIV,do artlgo 

28 9 ,desta lei; 

VI- Transferncla do patrlm6nio de pessoa ju-

r{culca para qualquer urn de seus soclosacionistas Ou respectivos 

sucessores; 

VII- Tornas ou reposig6es que ocorram: 

a) nas partllhas efetuadas em virtude de dis-

solugo da sociedade conjugal ou morte,quando 0 cSnjuge ou herdeiros 

reeeber,dos imveis situados no Municilpio,quota-parte,cujo valor se-

ja inalor do que o da parcels que ihe caberia na totalidade desses 1- 



 

ESTADO LIE MATO GROSSO 

Préteitura Municipal do Rio Branco 
(i-)mveis, 

b) nas divis6es para extingao de condom{nio 

de lmve1 quando for recebida por qualquer cond3mlno quota-parte' 

materiall,cujo. valor seja major do que a de sua quota-parte ideal. 

VIII- mandata em causa pr*pria e seus subs-

tabeleclmentos,quando o instrumento contiver Os requisitos essen-

ciais a compra e venda; 

IX- lnstituiçes de fideicomisso; 

X- enfiteuse e subenfiteuse, 

XI-rendas constituldas sobre imcvel, 

XII- concessao real de uso, 

Xiii- cesso de direitos de usufruto, 

XIV- cessao de direitos de usucapio,e, 

XV- cess&o de direitos do arrematante ou ad-

judicante,depois de assinado o auto de arrematago cu ad,judlcaço; 

XVI- cessao de direitos sobre permuta de 

bens imaveis,devendo incidir p Imposto sobre ambos Os valores dos 

im,veis permutados,quarldo estiverem S4.tuados nesté MunicIpio; 

- 	 XVII- aces sao fisica quando houver pagamento 

de indenlzaç&; 

XVIII- qualquer ata judicial ou extrajudicial 

• 	"inter-vivos",nao especificado neste artigo que importe ou se reso]. 

• 	va. em transmisso,a titulo oneroso,de bens imveis,por natureza ou 

acessao flsica,ou de direitos reals sabre im6veis,exceto Os de ga - 

rantia, 

XIX- Cesso de dlrejtos relativos aos atos 

menclonados no Inciso anterior. 

§ 1 9 - Ser& devido nova imposto: 

I- quando a vendedor exercer a direito de 

prelaçao; 

II- no pacto de melhor comprador; 
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I 
ESTADO DE MAID GROSSO 

rreteitura Municipal tie Rio Branco 
(in-)ciso III,deste artigo,em decori$ncia de sua desincorporaçao. 

do patrimSnio da pessoa juridica a que forain conferidos. 

§ 2- 0 disposto nos incisos III e IV deste 

artigo no se aplicam quando a pessoa juridica adcjuirente tenha co 

mo atividade preponderante a compra e venda desses bens ou dire! - 

tos,1ocago de bens i.m6veis ou arrendamento mercantil. 

§ 32_ Considera-se caracterizada a atividadé 

preponderarjte,referida no par4grafo anterior,quando mais de 50% ' 

(cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa juridica ad 

quirente,nos 02 (dois) anos .anteriores e nos 02 (dais) anos subse 

quentes A aquisiçao, decor rer de transag6es mencionadas no par&gra-
to anterior. 

§ 42_ Verificada a preponderncia a que se 

refereni os parAgrafos anteriores,tornar-se-a devido o imposto nos 

termos da lei vigente A data da aquisiço e sobre o valor atualiza 
do do im6vel ou dos direitos sabre eles. 

§ 52_ Be a pessoa juridica adquirente inici-

ar suas atividades ap6s a aquisiqo cu menos de 02 (dots) anos an-,,' 

tes dela,apurar-se-L a preponderncia referida nos pargrafos ante 

riores,levando-se em conta os 03 (trs) primeiros anos seguintes A 
data da aquisiço. 

§ 6 2 - As instituic6es de educaçao e assistn 

cia social para fazer jus a isengo de que dispog a inciso II., do• 

artigo 28 9  ,deverao observar os seguintes requisitos 

I- no distribulrem qualquer parcela de seu 

patrim5nio cu de suas rendas a tltuio de lucro ou participacao no 

resultado; 

II- aplicarem integralmente no Pals os • seus 

recursos na manutenço e no desenvolvimento dos seus objetivos so-

cials, 

III- manterem escrituragao de suas respect!- 

vas receitas e despesas em livros revestidos de formalj.dades capa- 
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(comprador). 

III- na retrocessao; e, 

IV- na retrovenda. 

§ 22_ Equipara*se ao contrato de compra e yen 

da,para efeltos fiscals: 

I- a permuta de bens lm6veis,por bens e dl - 

reltos de outra natureza; 

II- a permuta de bens irn&vels por outros quai 

quer bens,sltuados fora da jurisdlgao do Munlcfpio; 

III- a transaçâo em quo seja reconhecldd dlre 

to que Implique transmissao do lm&vel .ou do direltos a ole relati 

vos. 

SEcAO Ii 

DAS IMUNIDADES E DA NXO INCIDENCIA 

ARTICO 28- 0 Imposto nao lnclde Sabre a tram 

rnissao de bans 1mvels ou direltos aeles Felativos quando: 

I- 0 adqulrente for a Unlo,os Estados,ô Dls 

trito Federal,os Munláfplos e respectivas autarqulas e fundaç3es; 

II- o adquirente for partido pol{tico,entlda - 

de religlosa do qualquer cuito,instituiçao de educaçao e assistnci 

social,para atendimento de suas finalidades essencials ou delaS de-

correntes; 

III- efetuada para a sua incorporaçao ao patri 

m6nlo do pessoa juridica em reaiizaçao de Capital; 

IV- decorrentes de rusao,incorporacao,cisao ot 

extinç&o de pessoa jur{dlca, 

V- o bern lrn&vel voltar ao dominlo do antigo 

propr1etrio par forga do retrovenda,retrocessao,pacto de meihor cart 

prador ou condlgào resolutiva,mas no sera restituido o irnposto que 

tiver sldo pago pela transmisso or1glnrla. 

§ 12 0 Imposto nao incide sabre a transmisso 

an mesmos allenantes dos bens e dlreltos adqulridos na forma do In 

..: 	L 	•.... 	.: 
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(capa-)zes de assegurar perfeita exatidao. 

nil' 
DO CONTRIBtJINTE E DO RESPONSAVEL 

T 	 ARTIGO 29- 0 imposto devido pelo adquirente 

ou cessionrjo do bern imvel ou do direlto a ele relativo. 

ARTIGO 30- s;o responsve1s solidariamente pe 

lo pagamento do Imposto devido: 

I- 0 trax-jsmitente e 0 cedente nas transmiss&s 

que seefetuarem,sern o pagarnento do imposto; 

ç 	 II- Os tabell&es,escrives e demals serventu&- 

rios de ofIcio,desde que 0 ato de transmissâo tertha sido praticado 

por des ou per-ante eles. 

sEçAo Iv 

DA BASE DE CALCULO 

ARTIGO 31- A base de ciculo do imposto 

valor venal dos bens cu direitos transrnitidos; 

* l- ua0 serao abatidas do valor venal,quais-
quer dividas que onerern o irn&vel transmitido. 

§ 2- Has cessSes de direitos a aquisicao,ser 
deduzido da base de calculo o valor ainda nao pago pelo cedente. 

ARTIGO 32 2 _ Para efeitos derecolhimento do in, 

posto,devera ser utilizado o valor constante do instrumento de 

transmissao ou cessao. 

§ la- Prevalecer o valor venal do iin6vel apu-

rado no exercicio,com base na Planta Genrica de Valores do Mtinic 

pio,quando o valor referido no "Caput" for anterior. 

§ 2- 0 valor alcançado na forma do pargrafo' 

anterior deverA ser atualizado,periodicamente,pelo Chefe do Poder' 

Executivo. 

§ 32.. Em caso do lm6vel rural,os valores refe-. 

ridos no "Caput" nao poderao ser inferiores ao valor fundi&rio de- 
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• (de-)vidamente atualizado,aplicando-se,se for o caso,os indices da 

corrego rnonet&ria i data do recoihimento do imposto. 

§ 42_ Na arrernatago ou leilo e na adjudica-

9 a0 de bens irnveis,a base de câlculo sera o valor estabelecido pela 

Planta Genn1ca de Valores do Munic{pio. 

§ 5Q. Nos casos de divisao do patnim8nio comura 

partilha ou extingio de condorninio,ter-se4 como base de ciculo, a' 

valor proporcional a frago ou parte ideal,do im&vel integral. 
§ 52_ Na instituigao de fideicomisso,a base de 

ciculo sera a valor do neg&cio juridico do direito transrnitido ou' 

70% (setenta por cento),do valor dobern im6vel baseadona Planta Ge-

nrica de Valores,he este for major. 

§ 7- Nas rendas expressamente constituldas so 

bre im6vels,a base de ciculo sera o valor do neg&cio ou 30% (.rinta 

por cento) do valor,  do bern imvel,baseado na Planta Genrica de Valo 

res,se major. 

§ 8- Na concesso real de uso,a base de cAl-

culo sera o valor do neg6cio jur{dico ou 40% (quarenta par cento) do 

valor .do.imve1,baseada na Planta Gennjca de Valores,se major. 

§ 92-S No caso de cesso de direitos de usufru-

to,a base de cicubo sera o valor do neg6cio junldico 6u70% (seten-

ta par cento),do valor do bern irnvel,baseada na Planta Genrica de fl] 

Valores, se major. 

§ 10- No caso de acesso flsica,a base de c1 

culo sera o valor da indenizagao ou no vabor,baseado na Planta Gen-

rica de Valores,da rrago ou acrscimo transmitido,se major. 

§ 11 2  QUando a rixag;o do valor venal do bern' 

irncvel ou direito transmitido tiver por base o valor da terra-twa e 

tabelecido pelo orgo federal cornpetente,podex4 o Municiplo atuali-

z-lo monetariamente,de acordo corn a Planta Genrica de Valores. 

§ 12- A irnpugnagao do valor fixado coma base' 

de ciculo do imposto,serjt enderegada a repartigao municipal que e - 
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(e-)fetüar o c1cu10 acompanhada de laudo tcnico de avaiiaçao do 

imt,ve1 ou direlto transmitido. 

DAS ALfQUOTAS 

ARTIGO 339_  0 imposto sera cálculado apli - 

carido-se sobre o valor estabelecido como base de c1cu10 as seguin 

tes aliquotas: 

I- transxnissZes compreendidas no sistema fi 

nariceiro de habitaçao,em reiaco a parcels financiada 0,5% (melo 

por cento); 

II- demais transmiss6es,2% (dais por cento). 

SE A0 vi 

DO PAGAMENTO 

ARTIGO 342_  0 imposto sera pago antes da 

data do ato da lavratura do instrumento de transmisso dos bens i-

m6veis e direitos a eles relativos,exceto nos seguintes casos 

I- Na transferncia de im6vei & pessoa jurL 

dica ou desta para seus s6cios ou aclonistas ou respectivos suces-

sores,dentrode 30 (trinta) dias,contados da data da assembl4ia ou 

escritura publica,eni que tiverem lugar aqueles atos; 

II- Na arremataçao ou na adjudicaço em pra 

Qa ou ieiiao dentro de 30 (trinba) dias,contados da data em que 

tiver sido assinado o ato ou deferida a adjudicac&o,ainda que exis 

ta recurso pendente; 

III- Na acessL,fisica,at a data do paga - 

mento da iádenizaçio; 

Iv- Nas transmiss3es decorrentes de termo e 

de sentença judicial,o imposto sera recoihido 30 (trinta) dias,a-

pos a data da assinatura do termo ou do trnsito em julgado da sen 

tenga. 

ARTIGO 352-  Nas promessas ou compromisso de 
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(de) compra e venda facultado efetuar-se o pagamento do imposto 

a qualquer tempo,desde que dentro do prazo fixado para .0 paganiento' 

do preço do iinvel. 

§ 1- Optarido-se pela antecipagao a que se re 

fere este artigo,tornar-se--. par base o valor do imcvel na data em 

que for efetuada a antecipago,ficando a contribuinte exonerado do 

pagamento doimposto sobre 0 acrhcimo de valor,verificado no momen 

to da escritura definitiva. 

§ 2- Verificada a reduçao do vaior,nao se 

restituir a diferenga do imposto correspondente. 

§ 39_ Não se restituira a iniposto pago: 

I- quando houver subsequente cess&o da promes 

sa ou compromisso,ou quando qualquer das partes exercer 0 direito 

de arrependimento,nio sendo em consequncia lavrada a escritura. 

II- aquele que venha a perder o imvel em viz' 

tude de pacto de retrovenda. 

ARTIGO 352_  0 imposto,uma vez pago,si sera '. 

restitu{do nos casos de: 

I- anuiaço de transmisso decretada pela au-

toridade Jud1c1&riaern decisa definitiva, 

II- nulidade do ato jurldico; 

III- resciso de contrato e desfazimento 	da 

arrernatagao corn fundamento no artigo 1.136,do C6dlgo Civil Brasilei 

ro. 

ARTIGO 372-  A gula para paganiento do imposto' 

ser ethitida pelo rgao municipal competente,conforme dispuser a re 

gulainento. 

sEcXo vii 

DAS 0BRIGAc6ES ACESSÔRIAS 

ARTIGO 38- 0 sujeito passivo 	obrigado a' 

apresentar na repartiçao competente da Prefeitura Os documentos e 

informages necess&rios ao lancamento do imposto, conforme estabe- 
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(estabe-)lecldo em iegulamento. 

ARTIGO 39Q_  Os tabeli3es e escriv6es,nao pode 

rao lav.rar lnstrumentos,escrituras,procuraçSes em causa pr6priae 

seussubstabelecimentos e termos judiclais,sem que o imposto devido 

tenha sido pago. 

ARTIGO 409.  Os tabeli6es e escr1ves,transcre 

vero a gula •de recolhimento do imposto nos instruznentos,escrituras 

procuraçoes em causa pr&pria e seus substabelecimentos e termos ju-

dicials que lavrarern. 

ARTIGO 41- Todos aqueles que adquirirern bens 

ou direitos,cuja transmissao constitul ou possa constituir fato ge - 

rador do imposto,so obri-gados a apresentar seu titulo a repartiçao' 
I iscalizadora do tributo,dentro do prazo de 90 (nov-enta) dias, a con 

tar da data em que for lavrado o contrato,carta de adjudlcaçao Cu $ 

de arremataçao ou qualquer outro titulo representativo da transfern 

cia do bern ou direito. 

SE AO VIII 

DAS PENALIDADES 

ARTIGO 42- 0 adquirente do imtvel ou direito 

quenao apresentar o seu titulo a repartiço I iscalizadora,no pra - 
zo legal,fica sujeita a multa de 50% (cinquenta por cento),sbbre o 

valor do imposto 

ARTIGO 439_ 0 no pagamento do imposto nos pra 

zos fixados nesta lei,sujeita a irifrator a multa correspondentè a ' 

100% (cempor cento),sobre o valor do imposto. 

PARAGRAFO (JNICO- Igual penalidade,ser aplica-

da aos serventurios que descumprirem o previsto no artigo 39 2 ,des-

ta lei. 

ARTIGO 449_  A omisso ou inexatidao fraudulen-

ta de declaraçao relativa a elementos que possam influir no cicu1o'. 

do imposto,sujeitara o contribuinte a multa de 200% (duzentos por 
cento) ,sobre a valor do imposto sonegado. 
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PARAGRAFO UNICO- Igual multa sera aplicada a 

qualquer pessoa que intervenha no neg&io juridico ou declaraço I  

e seja conivente ou auxillar na inexatidao ou omissao praticada. 

ARTIGO 452..  A Planta Genrlca de Valores, 

Constante do § 1,do artigo 32 2 ,deveri ser remetida ao Cart6rio de 

.Reglstro Imobiil&rlo da Comarca,para os devidos fins. 

ARTIGO 46 2- 0 Prefelto balxar,no prazo de 

30 (trinta) dias,o regulainento da presente lei.,  

CAPITULO III 

sEcAoI 

IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE coMBusTfvEIs 

(Ivvc) 

ARTIGO 47*-. Flea instituldo no Municiplo de 

Rio Branco-MT,,o IMPOS2O SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LI 

QUIDOS E GASOSOS,EXCETO ÔLEO DIESEL,(I.V.V.0 ),que tern como fato 

gerador,a operago de veridas a varejo dos referidos colnbust{veis,cM 

ja allquota flea fixada em 3% ( trs por cento),sobre a venda eTh - 

tuada 

- 	 ARTIGO 48-Contribulnte, qualquer pessoa H- 

sica ou juridica que realize operaç3es de vendas a varejo de combus 

tiveis liquidos e gasosos. 

PARAGRAFO ÜNICO- Inclue-se entre os contribu- 

intes do Imposto 

I- As Cooperativas, 

11- A Sociedade Civil,de fim econ8mico ou nao 

que explore estabelecimento que venda combustiveis liquldos e gaso-

sos a varejo, e, 

III- Os órgos da Administrago Pblica, as 

Entidades da Admlnistrago Indireta, as Fundag6es instituldas ou 

mantidas pelo poder p!iblico,que pratiquem operaç6es de vendas a va- 
rejo de combustiveis ]{quidos e gasosos. 
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ARTIGO 492  Consideram-se contribuintes au - 

tonomos 

I- Cada Estabelecimento Co,nerclal,Industrial 

e distribuidor permanente OU temporario,e, 

II- Veiculo utilizado no comrcio ambulante. 

ARTIGO 50- Podera ser atribulda a condiçao' 

de responsvel ao produtor,idustria1,distribuidor ou comerciante 

atacadista,quanto ao imposto devido pelo vendedor varejista. 

ARTIG051- 0 imposto sera pago na forma e 

prazos estatuidos em ato do executivo 

ARTIGO 52 2 - 0 descumprimento das obrigaç3es' 

principal e acesstria,ficam sujeitas as penalidades seguintes 

I- falta de recolhimento do imposto,multa de 

100% (cern por cento) do vaLor do imposto, 

II- Falta de emissao de documento fiscal,mul 

ta de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto, 

III- Emisso de docurnento fiscal que consig-

ne importncia diversa do valor da operagac ou consigne valores 

difererites nas diversas vias,multa de 200% (duzentos por cento) 

do valor do imposto, e, 

IV- Deixar de reter ou recolher o iinposto de 

vido como substituto tributrio,multa de 200% (duzentos par cen - 

to) do valor do imposto 

ARTIGO 539_  0 recolhimento espontaneo feito' 

fora do prazo regulainentar,sujeita4 o contribuinte a multa de 

20% (vinte par cento),se o recolhlmento for at6 30 (trinta) dias, 

ap6s o vencimento, de 40% (quarenta por cento),se,ap&s 30 (trin-

ta) dias do vencimerito do valor do imposto,corrigido inonetaria - 

mente. 

ARTIGO 549_  Os dbitos decorrentes do no re 

colhi A-. 
LI'CLLt,U su .sIupoaLo no prazo sagas, terac seus valores cun-i- - 
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(corrf-)g.idQs,pegundo coeficientes fixados 

tente,ern furiç&o da variaçao do poder aquisi 

de acordo corn a tabela em vigor,na efetiva 

dbito,considerando_se como termo inicial,o 

cial ressalvado o processo de consulta. 	- - 

tributo e abrangera a perlodo em que a cobrE 

por qualquer ato do contribujnte,n 	esferaG 

CAFITULO IV 
DO IMPOSTO SOME SgRV 
SEcAOI- 	

- 	

1 
- - 	

FATO GERADOR 	- 

ARTIGO 55Q_ 0 Inposto 

J.J- Do- resultado firian 

- 	atividade; 

;ablveis; e, 

reqo do iserv.  



ESTADO DE MATO GROSSO 

Pret:eUura Municipal de Rio Branco 
(congneres). 

2-Hospitais,ci{nicas,sanatrios,1aboratrios 

de an1ise,ambü1atrios,pronto-socorros,rnanic5mlos,casas de saude 

do repouso e do recuperago e congeneres. 

3- Bancos de sangue,ieite,pe1e,oihos,smem e 

congene res. 

4- Enfermeiros,Obstretas,ortpticos,fonoau - 

diologos ,proteticos (protese dentaria). 

5-Assistgncia medica e congeneras previ.stos I  

nos itens 1,2 e 3 desta iista,prestados atravs de pianos de medi-

dna de grupo,convanios,inciusive corn empresas para assistencia a 

empregados. 

• 	 6-Pianos de saCide,prestados por empresas que 

riao esteja inclulda no item 5,desta lista e que se cumpram atraves 

de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou a 

penas pagospor esta,mediante.indicaçao de beneficirio do piano. 

7- 1-lospitais veterinarios,ciinicas veterin- 

rias e congeneres. 

• 	 9- Medicos veterinarios. 

• 	 9- Guarda,tratarnento,amestramento,adestrarnen 

• 	to,embelezamento,alojamento e congeneres relativos a animals. 

10- Barbel ros , cabelci rd ros , manicures, pedi cu 

res,tratamento da pele,depilagao e congeneres. 

ii- I3anhos,duchas,saunas,rnassagens,ginasticas 

C congeneres. 

12- Varrigao,coieta,remoçao e incineragao do 

iixo. 	 • 

13- Limpeza e drenagem de portos,rios e ca - 

nais. 

14- Llmpeza,manutençao e consevagao de im - 

veis,inclusive vias pibiicas,parques a jardine. 
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15-Desinfecçao,i.munizagao,higieruzagao,desoa 

racter1zago a congeneres. 

16- Controle e tratarnento do fluentes do 

• 	qualquer natureza e do agentes flsicos e bio1gicos. 

17- Incineraço de reslduos quaisquer. 

18- Limpeza de chamins. 

19-Saneanento anbiental e congeneres 

20- Assistncia tcnica. 

21- Assessoria ou consultoria de qualquer na 

tureza,nao contida en outros itens desta iista,organizaçao,progra-

naçjo,pianejamento,assessoria,processamento do dados,consultoria I  

tecnica,financeira ou administrativa. 

22- Planejamento,coordenaçao,progranaçao ou 

orgaili zaço tcni Ca, fi nancci ra ou admini.strativa 

23- An1ise,inc1usive do sistemas,exames pea 

qui.sas e informaç6es,coleta e processamento do dados de qualquer 

riatureza. 

24- Contabilidade,auditoria,guarda-livros -, 

tecnicos em contabilidade b congeneres. 

25-Per{cias,laudos,exames tcnicos e anali- 

SOS tecnicas. 

26-Traduçao a interpretagoes. 

27- Avaliaçao do bens. 

28- Datilografia,estenografia,expediente,se-

cretaria em geral e congeneres. 

29- Pro3etos,calculos e desenhos tcnicos de 

qJaiquer natureza. 

30- Aerofotogrametria (inclusive interpreta-

co) mapeamento a topografia. 

31-Execuço por administraço,empreitada ou 

- subernpreitada,de coristruçao civil,de obras hidru11cas 0 outras ou 
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(ou-)tras obras semeihantes e respectivas engenharia cohsultiva,in 

ciusi ye servi ços auxi lj ares on complementares (exeto o forneci men 

to de mercadorias produzidas polo prestador de serviços,fora do lo 

cal da prestago dos serviços,que flea sujeito ao ICMS). 

32-Derno1iço. 

33- Reparagao,conservaç&o e reforna de ad!-

ficaos,estradas,pontes,portos a congeneres (exceto 0 fornecinento 

de mercadorlas produzidas pelo prestador dos servlgos,fora do lo - 

oak da prestaçao dos servaços qua faca sujeito ao 1CMS) 

34- Pesqulsa,perfuraço,cirnentaçao,perfi1a - 

gern,estlrnu1aço e outros servigos relaclonados corn a exploraçao e 

.exportaço de petr6leo e gas natural. 

35- F1oretarnentb e reflorestarnento. 

36- Escoramento e contenço de encostas e 

serviços cOngefleres. 

37- Paisaglsrno,jardinagens a decoragao (exce 

to o fornecirnento de rne.rcadorias,que flea sujeito ao ICMS). 

38- naspagern,caiaretaçao,poiirnento,iustragao 

de pisos,paredes e divisorias. 

39- Ensino,inst±tgao,treinamento,avaliaçao I  

de conhecimentos,de qualquer grau ou natureza 

40- Planejarnento,organizagao a adrninistraço 

de feiras,exposg6es,congressos e congneres. 

41- Organizaçao de festás e recepc6es bu - 

fet (exceto a fornecirnento de â1inentaço e bebidas qua flea su - 

jeito ab. ICMS). 	 H 

42- Adnanastraçao de bens e negoclos de ter-

ceiros a de cons6rcaos 

43- Adninistragao de fundos nutuos (exceto 

a realizacla par instltuiç6es autorizadas a funclonar pelo Banco 

Central) 
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4'1-Menaiarocnfto , conretagen on late rnedi aqo 

(IC canibi o , de seguros a de pianos de previ denoiá p nivada. 

;iineicIo connotagem on i riterniedi açao 

do hi tubs quai squc C :xcoto as servi coo por insti tui g6es autori za 

- 
	

isa a funcioriar pelo Banco Central 

46-Agenci arTlento, oorretagerri on late mcdi agao 

do di ei too de p rupiierIarle industrial, art{stica on iiteraria. 

47- Ageiici amen ho, cornetagem on i nLeimedi a - 

chs do centratos de franqui a (franchise) e de faturaço (fatoring) 

e/\c(I / uuidose as servi coo pres Lados por insti tuiçoes autori zadas a 

icinc i unar peio Banco Central.  

48- Agenciamento,organizacao,promocao a axe 

c:uQar do programas do turi smo passelo , excurses ,gui as de turi SmO C 

49-  Agerroi amentjo corretagera ou intemmedi a - 

• 	 usc 	do 	boris moveis 0 imoveis usc 	abrangidos rios 	itens,45,46,47 	a' 

43. 

50-  Despachantes. 

Si- A'entos do propniedade 	indIstrial. 

52-  Agentes do propriedade artistica ou ii- 

terania. 

53- Leiio. 

S4-Rogulagc do. si ni stros cobe rtos por con-

t seguros; i nspeçio a avali agao de riscos para cobertura de 

ocuitnaUcs de seguros, prevenq&o a gerencia de riscos seguraveis, 

por (3JOE! tIac S(?ja C) plop!'! C) .O05Uid0 00 eomj)ardlla (IL 

crc 

55- Arniazoriamento, deposi to, carga, descarga, 

ar'nuincçdo e guarcia do hdis de quaiquer,  cspcie (exceto depositos 

tel f:oo ow i nstitn ig6es fir uancoi ros autorizados a funcionar peio 

MariO 	o nt ral 



'7 ESTADO DE MATO OROSSO 

PrefeHura 	Municipal de Rio Branco 
(Central). 

56- Guarda e estacionanento develculos auto 

'7 motores terrestres. 

57- Vaga1ncia ou seguranga de pessoas e 

bens. 

58- Transporte , coleta, remessa ou entrega 	de 

bens ou valores,dentro do 	Lerri torlo do Municlpio. 	 -: 

-- 

59- Divers6es Publibas. 

a) cinemas," txi-dancings" C congefleres; 

b) bilhares,boliches,corridas de animals 	e 

outros jogos; 

C a) 	exposaç6es,con cobrança de ingressos, 

d) bail'es,shows,festividades,recitais 	e 

congneres,inclusive espetcu1os que sejam tambrn transmiti.dos,ne - 

cliante compra de direitos para tanto,pela televisao ou pelo 	radio; 

e) Jogos eietr6nicos; 

f) cornpetiçoes esportivas ou de destreza 	I  

fSsica bu intelectual,con ou sen participago do expectador,inclusi 

ye a venda de .direjtos a transmissao pelo radio ou pela televisao; 
g) execuçio do misica,ndividualmente ou 

por conjuntos. 

60- Distribuigao e venda de blihetes de lote 

rias,cartoes ou cupons deapostas,sorteios ou premios. 

61- Fornecinento de nusica,rnediante transnis 

per qualquer processo,para vias p6b1icas ou ambientes fechados' 

(exceto transrnissao radiofGnicas ou de televisao). 

62- Gravaço e distribuiçao de fumes e " vi 

deo-tape". 

63- Fonografi a ou gravaçao do sons ou ruf - 

dos,inclusive trucagem,dublagem e nixagen sonora. 

64- Fotografia e cinematografia,inclusive 

revelacao,amp1iago,cpja,reproducio e trucagem. 



ESTAIJO DE MATO GROSSO 

Prefdllura Municipal de lilo Branco 
(trucagern) 

65-Produço para terceiros,nediante Cu Sen 

encornenda pr6via do espet.culos,entrevistas e congneres. 

-, 	 66- Colooago de tapetes e cortinas,com mate 

rial fornecido pelo usurio final do serviço. 

67- Lubrificago,lirnpezae revisao de rnqui-

nas,ve{cuios,aparelhos 0 equipanentos (exceto o fornecirnento de pe-

• ças a partes que fi ca sujei to ao ICMS) 

• 	 68-Coriserto, rest aurago,rnanutencao e conser- 

vaçao de m.quinas,ve{culos,notores,e1evadores ou do quaisquer obje-

bos (exceto o fornecirnentd de pecas e partes,que fica sujeito ao 

ICMS). 

69-Recondicionanento de notores (o valor das 

pegas fornecidas polo prestador de servaço fica sujeato ao ICMS) 

70- Recauchutagem ou regeneraQo do prieus pa 

• ra o usuarlo final. 

71- Rccondicionarnento,acondicionwnento,pintu 

raberieficianento,lavagem,secagern,tingirnento,ga1vanoplastia,anodiza 

gao,corte,recorte,poiinento,piastificaçao e congeneres nao destina 

dos a i ndustriali zago Cu cornerci alizago. 

72- Lustragao de bens rn6veis quando 6  servi-

ço for prestado para usurio final do objeto lustrado. 

73- instaiaçao e montagem de aparelhos,rnaqui 

nas e equiparnentos,prestados ao usurio final do servigo,exclusiva-

mente corn material por ele fornecido. 

74- P4ontagern,industrial,prestada ao usuario' 

final do serviço,exclusivamente corn material  por ele fornecido. 

75- Cpia Cu reprodugao,por quaisquer proces 

sos,de docurnentos e outros papls,p1antas ou desenhos. 

76- Cornposiçgrafica,fotocornposiqao,cliche 

ria,zincografia,litografia,fotolitografia. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteithra Municipal, de Rio Branco 
(fotola tografa a) 

77- Colocagao de nolduras e a±'ins,encaderna - 

cao,gravagao e douragao de llvros,revistas e congeneres 

78- Locaço de bens noveis,inclusive arrenda-

merito raercantil. 

79- Funerals. 

80-Alfajataria e costura,quando o material I  

for fornecido polo usurio final,exccto aviarnento. 

81- J:inL:urari3 c lavuticteri a. 

82 -Taxi dermis. 

83- Ilecrutamento,agenciento,selegâo,co1oca-

cao ou f'ornecinento cle.mao-de-obra,mesrao em carater terrporrio,inc1u 

sive por èmpregados do prestador do servlgo ou por tfabalhadores a-

vulsas por ele contratados. 

84- Propaganda e publi ci dade, inclusive prOmo-

çao de vendas,planejamento de campanhas ou sistema de publicidade, I  

elaboragao de desenhos,textos e dernais materials pub1icitrios (exce 

to sua irnpresso,reproduço ou fabricagao). 

85-Veicu1aço e divulgaçao de textos,desenhos 

o outros materials de publicidade,por qualquer meio (exceto em jor - 

nals perlodlcos,ridio e teievisao). 

86- Serviços portuarios e aeroportuarios ; titl 

lizaqao de porto ou aeroporto;atracaçocapataziaarmazenagem inter-

na,externa e especial,suprinento de agua,serviços acessorios,novinen 

taço de mercadorias fora do cais. 

87-Engenheiros,arquitetos,urbanistas,agr6no - 

DOS. 

88-Advogados. 

89- Dentistas. 

90- Economistas. 

91- Psicóiogos. 

92- Assistentes Socials. 



ESTADO CE MATO GROSSO 

PrefeHura Municipal de Rio Branco 
(Soc a ais) 

93-Relaç6es Publacas 

94-Cobrangas e recebimentos por conta de ter 

ceiros,inclusave direltob autoraas,protesto de titulos,sustag&o de 

protesto,devo1uco de titulos no pagos,nanutenço de titulos vend 

dos,fornecinento de posa.çao de cobrança ou recebinento e outros ser 

vigos correlatos da cobrança ou recebirnento (este Item abrange tam-

bern as serviços prestados par aristatuaç0es autorizadas a funcionar' 

pclo 13anco Central). 

95-Instituiç5es financeiras autorizadas a 

fundioriar pelo Banco Ceritrai:fornecirnento de talo de cheques,enis-

so de cheques adrninistrativos,transferncia do fundos,devo1ugo de 

cheques,sustaço de pagamento do cheques,ordens do pagamentos e de 

creditos,por qualqUer meio,ernissao e renovaçao do cartoes magneti - 

cos,consultas em termiriai.s eletronicos,pagainentos por conta do tar-

ceiros,anclusive as feato fora do estabelecinento elaboraçao de fi-

cha cadathtral,aluguel de cofres,farnecimento do segunda via do avi-

sos de langamento e de extrato de conta,ernisso de carneeneste Item 

nan esta abrangido 0 ressarcinento,a instituiçoes financeiras do 

gastos corn portes do correio,telegrarnas,telex e teleprocessamento,ne 

cessarios a prestaç&o de servigos). 

98-Transporte do natureza estritamente munici.  

pal 

97-Comunicaç5es telefSnicas do uma para ou - 

tro aparelho dentro do mesmo munidiplo. 

98-ilospedagen em hotis,motis,pens6es e cpn-

gneres (a valor. da aiimeritagao quando incluldo no preço da diana' 

fi.ca sujeito a imposta sabre serviço) 

99-Distnibuigao do hens de terceiro em repre-

seritaçao de quaisquen natureza. 

100- E3erviços profissionais e tecnicos nao 

campreendidos nos itens anterioros e a exploraç&o de qualquer ati - 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeihira Municipal do Rio Brace 
(ati-)vidade que represente prestaço de serviços e que no corifigu 
re fato gerador de imposto da cornpetncia da J,Jnio ou dos Estados. 

§ 39 As inforrnag5es individualizadas sobre' 
serviços prestados aterceiros,necessrias a cornprovagao dos fatos' 
geradores citados nos itens 95 e 96,sero prestados pelas Institui- - 
g5es financearas na farina prescrita pelo anciso II,do artigo 197,da 
Le] n 5 172,de 25/10/66-C6clago Tributarao Nacional 

sEcAo ii 
SUJEITO PASSIVO 
ARTIGO 58-- •Contribuinte do inposto 	a pres- 

tador de serviço 
PAHAGRAFO ÜNICO- No sao contribuantes Os que 

prestam se-rviços em re1ago de ernprego,os trabalbadores avulsos, Os 
-Th 
	

diretores e rnernbros de conseiho consultivo ou fiscal de sociedades. 
ARTIGO 592_  Sera responsvel pela - retengO e 

recoihanento do amposto,a empresa que se utilizar de serviços de 
terceiro quando: 	 - 

I- o prestador do serviço nao ernitir fatura, 
------' 	-------- -I-- 	3_.LJJ 110 La 	I Local 	VU 	VU L IL) 	UVCUIII&I1 LO 	UUIIIJ Li UV 	peia 	aULELLUJO L raçao . 	- 

- 	- - 	 ii- 	o pi'estador de 	servigo nao apresentar corn 	- 	- 
pTovante de inscraço ou docunento conprobatorio de arnunadade ou 
isençao. 	- 	- 

PAHACRAFO UNILO- A fonte pagadori dovera 	dar 
ao contribuinte o comprovante de retenço a que se refere este ar - 
tigo. 

- 	 ARTIGO 60- SerL tambem responsve1 pela re- - 
tengo e recolhirnento do irnposto,o propriet&rio do bern im6vei,o do- 
no da obra e 0 enprejtearo,quanto aos servigos prevastos nos itens' 
32,33 e 34da lista de serviçosprestados serna documentagao 	fiscal 
correspondente ou scm a prova de pagarnento do imposto. 	 - 	-- - 

ARTIGO 612 	A retengao na fonte sera regula - 
nentada por Decreto do Poder Executivo. 	 - 

- 	 SEçX0 iii 	 - 
CALCULO DO IMPOSTO 
ARTIGO 62- 0 imposto sera calculado,segundo' 

o tipo de serviço prestado,mediante a aplicaç.o de aliquota sobre 	' 

0 preço do servaço,quando a prestador do servigo for enpresa 	ou 

sobre a base de calculo de CR$ 99.100,00 - (noventa e nove nil e' 

cern -cruzeiros),corrigido no ato do lançamento do tributo,quando p 

prestador do servaço for prafissional autonorno,de confornidade con' 

a tabela do anexo I. 	 - 

ARTIGO 63- Quando as sei'viços a que se re - 

ferern as itens 1,4,8,25,52,88,89,90 e 91,da lista de servigos for - 



r. 

,Th 

-I 

ESTADO DE •MATO GROSSO 

Preteihira Municipal de Rio Branco 
(fo-)rem prestados per sociedades,estas ficam sujeitas ao imposto 
mediarite apiicaco de al{quotas,etn .relago a cada profissional habi 

litado,seja socio-ernpregado ou terceiro,que preste serviços en no - 

iTie da sociedade. 

ARTIGO 64-o imposto retido na fonte serâ 
calculado aplicando-se a aliquota fixada ma tabela do anexo I,sobre: 

o preço do serviço,para autSnono ou pessoa juridica. 

AT1T1GO 65- Na hipotese de servlços presta - 

dos pot' pessoa juridica,enquadraveis em nais do um dos itens a que 

se refere i lista de servigos,o imposto ser& calculado de acordo 

corn as diversas incidncias C allquotas estabelecidas na tabela do' 

anexo I 
PARAGRAFO UNICO- 0 contribuintedever. api'e- 

sentar escri turaqao :1 d8nea flue perni ta di ferenci ar as recei tas espe 

calacas das vanes atavidades,sob pena do o inposto sot' calculado I  

cM forma naa 5 oncrosca ,neda ante - placaçao para Os cia ver-o a sorvl - 

gos da al{quota mais elevada. 

ARTIGO 552_  Na hptese do serviços presta - 

dos porprofissionais autSmonos,enquadrveis em mats de urn dos items 

a que so refere a tista do serviços,o imposto sera calculado median 

te a aplicago da all quota mais elevada. 

• 	 ART.IG0 67-Preço do serviço e' a impoitancia' 
relativa 	receita bruta a ole correspondente,sem quaisquer dedu - 

g6es,aincia quo: o tltulo do subemproitada de serviços,frete,despesas 
OILT imposto. 

§ l-Na prestaçao dos serviços a que se re - 

ferern os Itens 32,33 e 34 da lista,o imposto sera calculado sobre o 

prego deduzido das parcelas correspondentes 

a) ao valor dos nateriais fornecados polo 

• prestador dos servigos; 

b) ao valor das subempreitadas ja tributadas 

pelo imposto: 

§2- Constituera parte integrante do prego: 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 

(prego): 	. 

a) Os valores acrescidos e Os encargos 	de. 

qualquer natureza ainda que de responsabilidade de terceiros, 

b) os Snus relativos a concesso de crdi - 
tos ainda que cobrados em separados,na hiptese de prestagao de 

serviçosa crdito,sob qualquer modalidade. 

§ 32_ ua0 se integram o prego do serviQo os 

valores rejativos a descontos ou abatimentos si.jeitos a condiçao 

desde que prvia e expressamente contratados. 

ARTIGO 68- A apuragao do prego sera efetu 

ada corn base nos elementos em poder do sujeito passivo. 

A1?TIGO 59Q  Procede r'-se- ao arbitramerito 	H 

para a apuraçao do prego,fundanentadanente senpre que 

a) -o contribuinte nao possuir lavros fiscais 

de utilizagao obri.gatria QU estes nao seencontrarem corn sua escri 

turacao en dia 

b) o conLribuante,depois de intinado,deixar' 

de exibir Os livros fiscàis de uti1izaço obrigat6ria; 

• 	c) ocorrer fraude ou sonegagao de dados jul- 

gados indispensaveis ao langanento, 

d): sejam ornissos ou no rnereçam f as decla-

raç6es,os esciarecinenLos prestados ou os docunentos expedidos pe-

la sujeato passavo, 

e) o prego seja notoriamente inferior ao 

corrente no nercado,ou desconhecado pea autoradade adninjstratiVa 

sEçAo iv 



a 
ESTADO LIE MATO CR0550 

• 	• 	Prefeithra Municipal de RIO Branco 
• 	• 	 • sEcXo iv 

CADASTItAMENTO 

ARTICO 70 9 - 0 cadastro fiscal econ&nico, sem 

	

t 	 - 	 - 

prejuizo de outros elenentos obtidos pela flscalizagao j sera forma 

do pelos dados da inscrigo e respectivas alteraç6es. 

ARTIGO 71- 0 contribuinte sera identificado 

para efeltos flscazs,pelo n(nnero do cadastro econ6mico social, o 

qual devera constar de quaisquer documentos,incluslve recibos le 

• 	notas fiscais. 

ARTIGO 72- A inscriçao dever& ser promovida 

T 	pelo contribuinte,em formul.rio priprio,mencionando os dados ne - 

cessarios a perfeita identificago dos servigos 

§ l- A inscrigao ser efetuada antes do ink 

cao da atavidade do contrabuinte 

§ a- Ni liii L. 	de o contribuirite (leixar 

de promover a inscriqo esta serA procedida de oflcio,sem prejul-

zo de aplicaço de penaildades. 

§ 32 A inscriço devera ser feita uma para 

T'Th 	cada estabelecimento ou local de atividade ,ainda que pertencerites 

a nesma pessoa,salvc em relaço ao ambulante,que flea sujeito 	a 

inscrigao unica. 

- 	 1- Na lnexist&ncla de estabelecimento 

flxo,a inscrigo sera' ónlca,pelo local do dorniclllo do prestador' 

do servigo. 

§ 59- A 1nscrlço poderL ser dispensada quan 

do o prestador do serviço j& possuir a Licenga de Locallzaçao e' 

Funcionamento para a desenpenho de suas atividades. 

ARTIGO 732.  Os dados apresentados na inscri-

9a0 devero ser a1tertdos pelo contribuinte,dentro do prazo de 

20 (vinte) dlas,contados da ocorrricla de fatos ou circunstancias 

que possarn afetar o lançamento do imposto. 
• 	 1 9 - 0 prazo previsto neste artigo devera 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeilura 	Municipal de Rio Branco 
(dever) ser observado quando se tratar de venda ou transferencia I  

7 do estabelecimento,de transferencia do ramo ou do encerramento 	da 

.atividade. 

§ 2- A Administraçao podera promover,de off- 

cio,aiteraç6es cadastrais. 

7 ARTIGO 749_  Sem prejuizo da inscriçao e res - 

pectivas alteragoes o Fader Executivo,podera sujeitar a contribuin- 

te a apresentaço de uma declaraçao de dados para fins estatfsticos 

e de fiscalizaço ma forma regulamentar. 

SEcXO v 

LANçAMEI'4T0 

ARTIGO 752_  0 Imposto sera langado 

I-r IJma &iica vez,no exerciclo a que correspon 

de o tributo,quando a serviço for prestado sob a forma de trabalbo' 

pessoal do pr6prio contribuinte oij pelas sociedadec previstas nesta 

id, 

II- Mensainente,quando a base de calculo 	for 

o preço dos servigos. 

ARTIGO 76- Os contribuintes do Imposto,carac 

terizados como empresa,ficam obrigados a: 

I- Manter em use escrita fiscal,destinada 	ao 

registro dos serviços prestados,alnda que nao tributveis, 

II- Emitir notas fiscais de serviças ou outro 

documento adnatido pela Administraçao,por ocaslao da prestaçao 	dos 

servigos. 

ARTIGO 772-  0 Fader Executivo,definir 	os no- 

delos de ilvros,notas fiscais e demais documentos a serem obrigato- 

riamente utilizados pelo contribuinte,devendo a escrituraçao fiscal 

ser mantada em cada urn dos seus estabelecimentos ou,na falta destes 

em seu donicillo. 

§ 1- Os livros e docurnentos fiscais,deverao.' 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preleitura Municipal de Rio Branco 

(dever&o) ser devidamente formalizados,ñas condiqes e prazos re-

gulamentares. 

§ 2- Os livros e documentos fiscais,que 

so de exlbiçao obrigatorla 	uisca1izaço,rio poderao ser reti - 

rados do-estabelecimento óu do domicillo do contribuinte,salvo 

nos casos expressamente previstos em regulamento. 

§ 3- A autoridade..administrativa,por des - 

pacho.fundamentado e tendo em vista a natureza do servlço presta-

do,podera obrigara manutengao de determinados livros especials I  

ou autorizar a sua dispensa e permitir a emisso e utiiizagao do 

notas e documentos especlais. 

ARTIGO 78 9 -Serido insatisfatorios Os meios'- '• 
normals de fiscallzaçao,o Poder Executivo podera exigir a adoqo' 

de instrumentos ou documentos especlais necessrios i perfeita a-

purago dos servigos prestados,da receita auferida e do imposto 

devldd. 

SEçXO vi 

ARRECADAçXO 

ARTIGO 792.  0 imposto sera pago ma forma e 

prazos reguianicntarcu 

PARAGRAFO ONICO- Tratando-se do lançamento 

do of{cio,o imposto ser pago no prazo ninimo de 20 (vinte) dias, 

contados da notifica(;ao. 

ARTIGO 80- Quando o volume ou a nodalidade 

dos serviços aconseihar - tratamento fiscal diferente,a autoridade' 

adninistrativa poder exigir ou autorazar o recoihimento do impos 

to por estimativa. 

§ l- 0 enquadramento do contribuinte no re 

gine da estizmativa podera ser feito individualnerite por categoria 

de estabelecimento ou por grupos de atividade,independendo: 

- 	a) do estar 0 contribuinte obrigado a escri 

ta fiscal ou contabil, 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteilura Municipal de Rio Branco 
(corttbil) 

• 	 b) do tipo de constituiçao da sociedade; 

§ 2- 0 regime de estimativa podera ser sus-

•penso pela autoridade adrnlnistrativa,memso quarido nao findo o exer 

cleto • ou perlodo,seja de modo geral ou individual,seja quanto a 

qualquer categoria de estabelecimentos,grupos ou setores de ativi- 

dades. 	.. 	 . 

§ 32- A Adrninistrago poderL rever Os valo-

res estirnados a qualquer tempo,reajustando as parcelas do imposto. 

§ 42_ Na hlp6tese de o contribuinte sonegar' 

ou destruir Os documentos necessrios A fixaço de estirnativa,esta 

ser arbitrada sem prejuizo de outras penalidades. 

ARTIGO 81- No recolhimento do imposto pot' 

estirnativa serao observadas as seguintes regras 

I- Corn base en anforma(;3es do contribuirite 

ou era outros elementossero estimados o valor dos serviços tribu-. 

taveis e do iraposto total a recoiher no exerciclo ou perlodo parce 

lado o respectivo niontarite pars, recoihimento em prestagSes men 	- 

sais; 	 . 	 . 

TI- J1ndo o €xerc{clo ou perlodo da estima - 

tiva ou deixando o regime do ser aplicado,serao apurados Os preços 

dos serviços 0 .0 raontante do imposto efetivarnente devido pelo con-

tribuinte,respondendo este pela diferença verificada ou tendo di - 

reito A restituigo do imposto pago a mais, 

III- Quaiquer diferenga verificada entre o 

montartte do imposto recolhido por estimativa e 0 efetivamente de - 

Vido sara: 

a) recoihida dentro do prazo de 30 (trinta ) 

dias,contados da data do encerramento do exerciclo ou periodo con-

siderado,.independentemente de qualquer iniciativa do Poder PCthli - 

Co quando a este for devido; 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prelelkira Municipal tie Rio Branco 
(devido); 

b) restitu{da ou compensada,mediante reque - 

rimento do contribuinte. 

PARAGRAFO UNICO- Quando,na hiptese do mci-

so II,deste artigo,o prego escriturado nao refletir o prego dos 

servi(;os,a adrnlnistrago poderLc arbitr.-lo,por melos diretos e in-

:diretos. 

ARTIGO 82- Sempre que o volume ou modalida-

de dos servlgos. 0 aconseihe e tendo em vista facilitar aos contri-

buintes o cumprimento de suas obrigag6es tribut&rias,a administra-

gao poder autorizar a adogao de regime especial para pagarnento do 

imposto. 

SEçXO vii 

IrJFRAçOES E PENALIDADES 

ARTIGO 83- As iritrag3es ser5o punidas corn 

as seguintes penalidades: 

I- multa de import&ncia igual a 0,5%,da base 

de c.lcuIo,referlda no artigo 622,nos casos de: 

a) falta de inscri(;ao ou de aiteragao; 

b) inscrig.o ou sua aiteragao,comunicago de 

verida ou transferncia de estabelecimento e encerramento ou trans-

fernci a do rarno do atividade , fora do prazo; 

II- muita do inportncia igual a 2%,da base' 

de cicu1o,refer'ida no artigo 62 nos Casos de: 

a) falta de livros fiscais; 

b) falta de escrituragao do imposto devido; 

c) dados incorretos na escrita fiscal ou do-

Curnentos fiscais; 	 $ 

d) faith do nlnero de cadastro de ativida 

des em documentos fiscais; 

III- multa de import&ncia igual a 3%,da base 



ESTADO DE MAW. GROSSO 

Preteitura Municipal tie Rio Branco 

(base) de cicu1o,referida no artigo 62 2  nos casos de: 

a) faltade declaragao de dados; 

b)erro,ornissao ou falsidade na declaraçaode 

dadoso 

Iv- multa de irnportncia igual a 5%,da base 

de calculo,referida•no artigo 62,nos casos de: 

a) faith de ezniss&o de riota fiscal ou outros' 

docu;nentos admitido pela Adrninistraç&o; 

b) falta ou recusa de exibigao de liv'ros ou 

docurnentos fiscais; 

c) retirada do estabelecirnento ou do dornicillo 

do prestador de livros ou docurnentos fiscals; 

a) sonegaçio de .docurnentos para apuraçao do 

prego dos serviqos ou da fixago da estirnativa; 

e) eribarago oti Inpedlinento a fJscalizaq&o 

V- multa de inportZncia igual a 50% sobre a 

diferença entre o valor efetivamente devido do anposto, 

VI- multa de inport&ncsa igual de 100 10 (cern 

por cento) sobre o valor do irnposto,no caso de no retengo do im - 

posto devado, 

VII- rnulta de inportancia agual a 200 0% ( dUzerl-

tos por cento) sobre o valor do irnposto,no caso da faith de 	re - 

Coihirnento do imposto retido nafonte. 

TAXAS DE SERVIOS POBLICOS 

CAP±TULO V 

• 	 DA TAXA DA COLETA DE LIXO 

sEçAo i 

FATO GERADOR 

ARTIGO 84- A taxa de coleta do lixo,tem corno 

fatO gerador,a coleta e renogao do lixo de irn6vel edificado. 

• 	 . 	 PARAGRAFO NIC0- As remoçoes especials 	de 
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Frefeitura Municipal de Rio Branco 
(de) lixo serao feltas mediante o pagarnento de preço pciblico e 

regulamentadas por Decreto do Poder Executivo. 

sEcXo II 

SIJJEITO PASSIVO 

ARTIGO 85 2 - Contribuinte da taxa, o proprie 

t.rio,o titular do domlnio c1tii ou o possuidor a qualquer titulo 

de bern irnvel edificado situado em local onde a Prefeitura man-

tertha,com a regularidade necessria,os servigos referidos no ar-

tigo anterior, 

SEçA0 III 

CALCULO DA TAXA 

ARTIGO 86- A taxa temoomo finalidade o cus 

telo do serviço utilizado pelo contribuinte ou colocado 	sua 

di.sposiço e sera calculada em funço da utilizago e da area e 

diticada do irn6vel,de acordo corn a tabela do ariexo VIII. 

sEçAo iv 

LAN AMENTO 

ARTIGO 87- A taxa sera lançada anualmente I  

em none do coritribuinte,com base nos dados do cadastro imobili-

rio. 

sEcAo v 
AR RE CADA çA o 

ARTIGO 88- A. taxa sera paga de uma vez 	cu 

parceladamente,na forma e prazos regularnentares. 

CAP±TULO VI 

DA TAXA DE LINFEZA PUI3LICA 

sEçAo I 

PATO GERADO.fl 

ARTIGO 89- .A taxa ten como fato gerador os 

seguintes servigos prestados em vias e logradouros pciblicos, que 

objetiven manter limpa a cidade: 
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Preteitura 	Municipal de Rio Branco 
(cidade) 

a) varrjco,lavagern e irrigagac; 

•b) linpeza e desobstrugo de buelros,bocas 

de lobo,galerias de Lguas pluvials e corregos, 

c) eap1nago, 

d) desinfecço de locais insalubres 

FARAGRAFO ONICO- Na hip&tese da prestaço de 

mals de urn serviço,havera urna Grxica inc1dncia. 

sncAo ii 

STilETTO PASSIVO 

T ARTIGO 909_  Contribuinte da taxa, 	a proprie 
S 

tario,o titular do doninlo util.ou o possuidor a qualquer titulo' 

de irivel limitrofe a via cu logradouro pCiblico onde a Prefeitura 

rnantenha,con a regularidade necess.ria,a qualquer dos servigos 

riencioriados 

PARAGRAFO (fMico- Considera-se tanb&n lirnitro 

fe o bern im6vel do acesso,por pa5sagen forçada,a via ou logradou- 

it publico. 

SEçAo III 

CALCULO DE TAXA 

ARTIGO 91- A taxa tern como finalidade o cus 

telo do serviço utilizado pelo contribuinte ou colocado a sua dis 

er 	calculada a razao de 0,3% do valor de refernc1a posigo e sera' 

definido na Disposiç5es Finals deste Codigo,por metro linear 	da' 

testada do im6vel beneficiado pelo serviço 
S 	 S 	 S 

PARAGRAFO IJNICO- Tratando-se de irnovel 	corn 

rnals de urna testada,considerar-se-ao,para efeito do caicuio 	sornen 

to as testadas dotadis do serviço 

sLcAo iv 

LANçAMENTO 

ARTIGO 92- A taxa lançada anualnente,ern no - 

me do contribuinte,con base nos dados do cadastro fiscal imobilia- 
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Prefeihira Municipal tie Rio Branco 
(irnobi liâ-)rio. 

ARRECADA9AO 

ARTIGO 932_ A taxa ser. paga de urna vez ou 

parceladarnente,na forna e prazos regularnentares. 

• 	 CAPITULO VII 

DA TAXA DL coNsEnvAçAo DL CALçANENT0 

DI 

FATO - CEHADOI( 

ARTIGO 94•2  A taxa tern come fato gerador a 

prestaço dos serviços dereparaço ernanutençao das vias e logra-

douros publicos pavirnentados,inclusive as de recondicionarnento de 

rneio-fio. 

SLQAO II 

SUJEITO PASSIVO 

ARTIGO 952_  Contribuinte da taxa 6 o pro - 

prietario,o titular do dorniflioutil ou o possuidor a qualquer titu 

lo de bérh in6vel lin{troi'e a vias ou logradouros pCib1ico,onde a' 

Prefeitura rnantenha,corn a regularidade riecessaria,os servigos espé 

ci li cados no arti.go anterior. 

PARAGRAFO INICO- Lonsadera-se tanben lirni - 

trofe o ben inovel de acesso,por passagen forgada,a via e logradou 

ra publico 

sEcAo III 

ALCULG DL TAXA 

4RTIGO 96 2 _ A taxa ten come finalidade o 

custejo do servaço utilizado pelo contrabuinte ou posto a sua dis-

posaço e sera ca1cu1ad con base no naior valor de refer&ncaa, I 

defariida nas Disposig5eO I anais deste Codago,por metro linear de' 

testada do inovel beneficaado pelos servaços 

]'AUAGRAFO 014l09- Tratando-se de inovel con 
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fl..a#aUuIwn Litunininni tin fin Ar2nPn rrciviiusa minulblpul Ub ni's 

(con) nais de urna testada,considerar-se-ao Para efeato de calculo 

somente as testadas dotadas do serviço. 

sEçAo iv 

LAN AML NTO 

ARTIGO 972_  A taxa sera lariçada anualmente 

em norne do contribuinte ,con base nos dados do cadastro fiscal mobi 

liarlo. 

sEcXov 

ARRECADAQAO 

AUTIGO 98- A taxa ser& paga na forms e pra- 

zos regularnentares. 

CAPITULO VIII 

DA TAXA DE ILUMINAçAO PÜBLICA 

SEçA0 i 

FATC) GERADOR 
- 	

ARTIGO 992_  A taxa tern corno fato gerador o 

fornecirnenboe iiurnmnagao nas vias e logradouros publicos. 

SEqAO 11 

SUJEITO PASSIVO 

ARTIGO 100- Coutri bu.nte da taxa 	0 proprie- 

tario,o titular do domiriio util ou o possuidor a qualquer t{tUlo de 

bern irncvel lirnitrofe a logradouro publjco beneficiado pelo servigo. 

PARAGRAFO UNICO- Considera-se tanbern linitro-

fe o ben de acesso poi passagem forçada,a via e logradouro pliblico 

CALCJULO DA TAXA 

ARTIGO 101- A taxa ten cono finalidade o cus-

tejo do serviço utalazado pelo contrabuante ou posto a sua dasposi - 

çao e 3era calculada 

• 	I- Para Os imveis edificados per KWH confor- 

me adotado pelo convnio autorizado per lei,e celebrado corn a Empre-

sa Concessionaria de Servaço de Eletracidade, 
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rreteilura Municipal de IDe Branco 
(eletracidade), 

II-. Pare os imveis nao edificados em razao 

de 1% (urn por cento)do Major Valor de Hefejncia,definido nas Dis - 

'Th 

	

	 posiçoes Geraise Transitrias deste Codigo,por metro linear de tes- 

tada do inovel beneuaciado pelo servaço 

PARAGRAFO UNicO- Tratando-se de irnvel con 

vials de urna testada,considerar-se-ao para efeito de calculo,sonente' 

as testadas dotadas do serviço. 
sEcAoIv 

LANçAMENTO 

ARTIGO 102- As taxas sero lançadas anualnen-

te em none do contribuinte,corn base nos dados constantes do Cadastro 

Fiscal Imobiliarao,ressalvada a hip6tese do incaso I,do artigo 101 

SEçAOV 

AIWECADAçA0 

ARTIGO 103- A taxa sera paga na forma e pra - 

- 	zos regulamentares,na hipotese do ancaso II,do artago 101 

CAP±TULO IX 

TAXA DE EXPEDIENTE 

sEçAo i 

FAIO GERADOR 

ARTIGO 104- A taxa de expediente,ten como fa-

to gerador,qualquer pratica de ato adi±iinistratavo 

sEcAo II 

SUJEITO PASSIVO 

ARTIGO 105- 0 contribuinte da taxa de expe - 

daente,e o peticionarlo ou requerente,de qualquer pedido que enseja' 

a pratica de qualquer ato da adninastragao 

srçAo iii 

CALCULO DA TAXA 

ARTIGO 106- A taxa ten cono fanalidade o cus-

teio do servigo ou ate de expedente,praticado pelo orgao da Adminis 
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Preteitura Mu uicipal de Rio Branco 
(Adminis-)traçao Pôblica Nunicipal,ao contribuinte peticionarlo 	e 

sera calculada é cobrada I raz& de 13% (treze por cento),do Nalor' 

Valor de Heferncia. 

srçAo iv 

LANAMLNTO E ARRECADAçAO 

ARTIGO 107- A taxa de expediente e lançada 

no ato do protocolo do ped2do do contribuinte e paga no nesno ato 

CAPITULO X 

DA TAXA DL LICLNA PARA L0CALIzAcA0 E FUN - 

CI ONAMENTO 

sEgAo i 

FATO GERADOR 

ARTIGO 108- 0 fato gerador da taxa,e o pre - 

V20 exarne e fiscalizaçiio das condig6es de localizag.o,seguranga,hi-

gene,saide,incolumidade,ben cono respeto a orden,aos costu:1e9, a' 

tranquilidade publaca,a proprledade,aos direitos individuals e cole 

tivos e a legislaço urban{stica a que se subnete qualquer pessoa 

fisica ou juridica,que pretende local3zar e fazer funcionar qualquer 

estabelecamento cornercaal,andustrial,prestador de serviços agropecu. 

rids a de dernais atividades,ou ainda,rnanter en funcionamento o esta-

belecimento previarnente licenciádo. 

§ 1- A cobranga da taxa,independe da conces-

so da licença. 

§ 2- A licença sera valada para o exerc{cio' 

en que for concedada,sendo cobrada quando do prineiro licencianento' 

pela localizaçao a palo funcionanento e nos exercicios posteriores 

apenas palo funcionanento 

§ 39_ Sera' er cobrada nova taxa a concedida, se 

for o caso,a respectiva licenga senpre que ocorrer nudanga de rano 

de ativadade,nodaf3caçes nas caracterasticas do estabelecmnento ou 

	

N 	 transferncaa de local 
N 

	

N 	 -• 

N 

-Th 

Th 

Th 



3 
- 	 ESTADO DE MATO GROSSO 
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(local) 

SUJEIf0 PASSIVO 

AETIGO 109- Contra buante da taxa e a pessoa' 

fisaca ou juridica que explore qualquer atividade en estabelecinen-

to sujeato a rascaiizaçao 

SEçAO iii 
Em 

CALCULO DL TAXA 

ARTIGO 110- A base de caleulo da taxa e o 

Naaor Valor de Iteferncia,definado no artigo 96,sobre o qual serao' 

aplicados percentuais de acordo con a tabela do anexo II,desta Lea. 

§ l- No caso de atavidades daversas exerci-

das no nesmo local,sern dolamitaçao fasaca do espago ocupado pelas 

rnesnas e exploradas pelo mesno contrabuante,a taxa sera calculada e 

deva da sobre a que ta war Su3ea ta ao nai or 6nus Ia seal, acresci do de 

10% (dez por cento) de,se valor,para uma das denais ativadades 

§ 2- Equipara-se a abandono do pedido,a fal 

ta de qualquer providencia da parte interessada que inporte em ar - 

quivarnento do processo 

sEçAo IV 

LANAP4ENT0 

ARTIGO 111- A taxa sera langada em none do 

contrabuinte,con base nos dados por ele fornecados,constatados no 

local e/ou existentes no cadastro 

ARTIGO 112- 0 contrabuinte e obrigado a comu-

nicar a Prefeitura,dentro de 20 (vinte) daas,para fins de atualiza - 

ço cadastral as seguLntes ocorrenclas 

I- Alteraço da razo social ou do ramo de a 

tiva dade, 

II- Alteragao na forma societaria 

sEcAo V 

AflRECADAcAO 



• 	 ESTAOO DE MATO GROSSO 

Fret eilura Municipal de Rio Branco 
ARItECADAçA0 

ARTIGU 113- A taxa sera arrecadada de aOor-

do con 0 disposto em regülarnento. 

CAPITULO XI 

DA TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ES-

• 	• 	 • 	TABELECIMENTO EM HORARIO 	ESPECIAL 

sEgRoI 

FAIl) GERADOR 

ARTIGO 114- 0 fato gerador da taxa e a fJ-sca 

• iizaçao a que se •subme€e qualquer pessoa que pretenda manter aberto 

estabelecinento bra dos horrios normals de funcionarnento 

SEçA0II 

SUJEITO PASSIVO 

ARTIGO 115-Contribuinte da taxa & a pessoa 

fjs:ica cu juridica rcsponsve1 pelo e.,tabelecinento sujeito a us - 

calizaçao. 

sEcAo III 

CALCULO DA TAXA 

ARTIGO 116- A base de calculo da taxa e 0 

Major Valor de Refer@ncia,definjdo no artigo 96,sobre o qual serao' 

• aplicados percentuais de acordo corn a tabela do anexo III,desta 

Lea. 

SEçAO iv 

• 	• 	LANAMENTO 

ARTIGO 117- A taxa sera lançada en none do 

contribuante,con base nos dados por ele fornecidos,constatados 	no 

local e/ou no cadastro 

sEçAo V 

ARRECADAçA0 

ARTIGO 118- A taxa sera arrecadada de acordo 

con o disposto en regu]anento 

CAPITULO XII 
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Fret citura Municipal de Rio Branco 
CAPITIJLO XII 

DA TAXA DL LICLN9A PARA PUBLICIDAD] 

SEçAO I 

FAIO GLHADOR 

ARTIGC 119- A taxa ten comb fato gerador a 

atividade municipal dafiscalizaçao de qualquer meio de publicida-

de,seja em vias e logiadouros piblicos ou em locais deles visivels 
- 

cm de acesso ao publico. 

AItTI&0 120- No estao sujeitas a taxa,os dl 

zeres andicativos relatrxos a 

a) hospatas,casas de sa(ide e cong&neres,s{ 

tios,granjas,chacaras e fazendas,.firmas,engenheiros,arquitetos ou 

prof2ssionals responsaveis pelo projeto e execugao de obras,quando 

nos locais destas, 

b) p ropn'rida ci ci toral pol Stir , dti vi dade 

'7 	sindical,cuito religioso e atividade da adninistragao p6blica; e, 

C) express6es de propriedade e de arld2ca - 

go. 	 . 

SEQAO ii 

SUJEITO PASSIVO 

ARTIGO 121- Gontribuinte de taxa e atpessoa 

fisaca ou juridaca que requerer a autoriLaçao para veicular publa-

cidade 

PARAGRAFO UNICO- Na falta de requerinento 

sen prejuazo das sanq6es cabiveis,sera considerado su3eito passivo 

aquele que veicular a publicidade 

aIII 

CALCIJLO DA TAXA 

ARTIGO 122- A base de ciculo da taxa 	C) 

Major Valor de Referncaa,def3nido no artigo 96,sobre o quai,serao 

aplicados percentuais de acordo con a tabela do ane'co IV,desta 

Lej. 
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Prefeitura Municipal tie Rio Branco 
(Let). 

•SJfQAO TV 

• 	LANçAMLNTO 

ARTIGO 123— A taxa sera lanpada em norne do 

sujeito passivo ,definido no artigo 122 9 pargrafo. 

SEçAOV 

ARRECADAqAO 

AItTIGO 124- A taxa sera arrecadada de acor-

do con 0 disposto em regulamento. 

CAP.fTULO XIII 

DATAXA DL LICETI gA 	ExncuçAo DL ODRAS 

YATO GEItADOR 

ARTIGO 125  A taxa tern comb fato gerador a 

atividade municipal de vigi1ricia,contro1e e f1sca1izapo do cum - 

prii.cnto dan cxi geiic 	mini] C] jfl•I C C 	UC Ci' nubniohc (lWtl.(liICr pon - 

soa que pretenda •realizar obras particulares da construpao civil 

de qualquer especi.e,bem como faer arruamentos ou loteamentos em 

terrenos particulares. 

sEçAo ii 

SUJEITO FASSIVO 

ARTIGO 126- Contribuinte da taxa e a pessoa 

intePessàda na realizapao dan obras sujei tan a licenciamerito on a 

iiscaiizapao do Fader Fubltào. 

SEçAO iii 

CALCULO DA TAXA 

A}?TIGO 127 -. A base de calculo da taxa e & 

Major Valor de Ue.Ucrcncia, dofini do no arti go 96, sobre o qual sero 

splicados percentuais de acorclo corn a tabela do anexo V,desta Lei. 

SEçAO iv 

LANg AMENTO 

ARTICO 128 - A taxa sera lanpada en none do 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteilura Municipal de Rio Branco 
(do) contribuinte,dorn base nos dados por ele fornecidos e/ou consta 

tados no local. 	 - 

§ 1- A licenga sera calculada no caso da o-

bra nao ser iniciada dentro do prazo estabelecido no alvarâ. 

§ 2- A licenga poder ser prorrogada,a re - 

querirnento do contribuinte,caso a obra no seja conclulda no prazo 

estabelecido no alvara.  

• 	- 	 AJUUCADAcA0 

ARTIGO 129- A taxa ser arrecadada na entra-

da do requerimento de coricessao on prorrogagao da respectiva licen-

-• 	ça,bern corno da alteragio do projeto aprovado. 

PARAGRAFO ONIGo- En case deprorrogaçao a 

taxa sera devada em 5051 (canquenta por canto) do valor original.  

CAl' TI 110 XIV 

DA TAXA DL ABATE BE ANIMAlS 

si.qAo i 

FATO GERADOR 

APTIGO 130- 0 abate de animal desti.nado 	ao- 

consumo pGbiico, quando fei to em natadouro municipal, so sera permi. - 

tido mediante licenga da Prefoitura,precedida de inspeqao sanita - 

na. 

ARTIGO 131- A taxa tern como fato gerador a' 

inspeço sanitaraa de que trata o artigo antenior,desde que yen - 

ficada a no exist&ncia da -fiscalizaç&o federal ou estadual. 

• SEgAO ii 

SUJEITO_PASSIVO 

AUTIGO 132- 0- contnihuinte da taxa e a pes - 

soa LisA Ca CU junldi ca A iiter'cs;ada no abate do animal. 

sEcAo III 

CALCULO_BA TAXA 
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Preleitura Munkipal de Rio Branco 

• 	 ARTIGO 133- A base de cicu10 da taxa e 0 

Major Valor deReferncia,definido no artigo 96,o qual sero apli 

cados percentuals de acordo corn a abela do anexo VI,desta Lei. 

sEçAoIv 

LANAMENTO 

• 	 ARTIGO 134-- A taxa sera lançada em none do 

co:rtribuinte , senpre que for requerida a respectiva licença,com ba 

se nos dados par ele fornecidos e/ou constatados no local. 

SEçAOV 

ARRECADAcAO 

• 	 ARTIGO 135  A taxa ser arrecadada no ato' 

do requerirñento,independenternente da concessao da licenga. 

CAPITULO XV 

• 	 DA TAXA DL LI CENA PARA ocui'AgAo DL AREAS' 

EM VIAS E •LOGRADOUROS POULICOS 

FATO GERAIJOR 

ARTIGO 138- A taxa ten corno fato gerador a 

atavadade municipal do vigalncaa,contro1e e fiscalizago do cun-

priniento das eti gncias municipals a que se subr:iete qualquer pes-

soa que ocupe vias e logradouros publicos con veiculos,barracas 

tabuleirosmesas,aparelhos e qualquer outro imovel ou utensilio 

para fins comercials, industriais Cu de prestaqao de serviços. 

sEcAo II 

SUJEITO PASSIVO 

AWl' [Cu 1:37- Cnnri hu:i.nte Ca t:txa c a pen --

soa fisica Cu jurldica que ocupe re nas vias •e logradouros publi 

cos nos termos do artigo anterior. 

SEcA0 III 
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Prefeitura Municipal de Rio Branco 
SEA0 III 

CALCULO DA TAXA 

ARTIGO 138- \ base de c&culoda taxa e o 

Major Valor de Referncia,definido no artigo 96,sobre o qual se - 

ro aplicados percentuais de acordo corn a tabela do anexo VII,des-

ta Lei. 

SE9AC) IV 

LANQAMENTO 

ARTIGP 139- A •taxa sera' langada en norne do 

contribuinte,corn base nos dados por ele fornecidos e/ou constata - 

dos no local. 

sEçAov 

AIUCCADA9A0 

-\ 	 ARTIGO 140-  A taxa sera arrecadada de acor- 

do corn o •disposto em regularnento. 

- 	 CAPITULO XVI 

m 	 DAS1jgJAOLS L PLNALIDADES HELATIVAS AS 

TAXAS DL PODER DL P0LICIA 
- 	 - 	 - 

ARTIGO 141- As infrag5es serac punidas corn' 

as seguintes penalidades: 

I-Cassaço da lacença,a qualquer tenpo,quan 

do deixarern de existir as condiç5es exigidas pan a sua concesso; 

II- Multa de 100 10 (cen por cento),do valor' 

da baxa no exercjcao de qualquer atividade sujeita ao poder do po-

llcia,sern a respective licença. 

F4ulta de 25 50 (vinte e cinco por cento) 

do valor .da taxa no caso de no observrici.a do disposto no artigo' 

112,desta Lei..  



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeilura Municipal de Rio Branco 
(Lei). 

PAItAGRAFO UNICO- 0 contribuint.e da taxa 	de 

licença para localizaço e funcionamento estar sujeito ao fecharneri 

to do estabelecimento quando deixar de cumprir as intimaç6es expe-

didas pela Prefeitura. 

CAPITULO XVII 

DA CONTRII3UICAO DE MELIIORIA 

AHTIGO 142- A Contribuiço de Meihoria cobra 

da dos proprietarios de inveis pelo Municipio,para fazer face ao' 

custo de obras pblicas de que decorra vaiorizag&o imobili&ria,ter 

coma unite total,a despesa realizada e corno limite individual o 

abrescimo do valor que da obra resultar para cada imovel beneficia-

do. 

ARTIGO 143- Sempre que possivel,os impostos' 

• terao carter pessoal e serao graduados segundo a capacidade econS-

mica do contribuinte,facultado a Administragao Municipal,especial - 

mente para cbnferir efetividade a esses objetivos,identificar,res 

peitados as direitos individuais e nos termos da Lei,o patrim6nio I  

os rendirnentos e as atividades ecoriSmicas do contribuinte. 

TITULO II 

DM3 NOIiMAS GLRA1S 

CAPITULO I 

DO SUJFITO PASSIVO 

ARTIGO 144- A capacidade juridica para cum - 

prnento da obr]gaco trabutraa decorre do fato da pessoa encon - 

trar-se nas situaçoes previstas em lei,dando lugar a referida obri-

ga.ao. 

PARAGRAFO UNICO- A capacidade tribut.ria pas 

siva independe: 

I- Da capacidade civil das pessoas naturais. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preleihira Municipal de Rio Branco 
(naturals). 

Ii- Do achar-se a pessoa natural sujeita a 

medidas quo inportern en privacao ou lirnitaço do exerc{eio do ati 

vidados civis,cornorciais ou profissionais ou da adninistraQao di-

reta do seus bens ou negocitos 

III- Do estar a pessoa jurldica regulannen-

te constatuida,bastando que configure una unidade econSnica ou 

profissional. 

AI1TIGO 145- Sao pessoalmerito respoirsavei s: 

I- 0 adquirente ou rernitente pelos debitos' 

relativos a bern irnovel existentes a data do tltulo de transfergn-

cia,salvo quando conste deste,prova de plena quitaçao linitada es 

ta responaabilidado,nos casos do arrernataço em hasta p(thlica, ao 

rnontante do respectivo prego. 

II- 0 sucessdr a qualquer,  titulo e 0 conju-

go rneeiro,pelos debi.tos tributanios do "de cujus",existentes ate' 

a data da partliha on adjudicaço,1irnitada a responsabilidade ao 

nontante do quinho,cIo legado ou da rneaço. 

III- 0 espl±o,pe1os dbitos tnibutanios do 

"dc cujus" existentes a data do she rtura da sucesso. 

AJtTIGO 146- A pessoa ju±'{dica do direito 

prx'ado que resultar do fusc , trarrsforrnaçao ou Incorporagno de ou 

tra oil en outra,e responsavol pelos trabutos devidos ate'a data 

do ato pelas pessoas Jur3dacas fusionadas,transfornadas ou incor-

poradas 

PARAGRAFO urico- 0 dasposto neste artigo a-

p]ica-se aos casos de oxtango do possoas juridicas de darejto 

pnivado,quando a exp1orago da respectiva atividade sea continua 

da pot qualquer soclo renanescente ou sen espolio,sob a nesma ou 

outra razao socia1,denorninaço,ou sob firma individual. 

AETIGU 147- Quando o adquirente de posse,do 

nan]o ubil ou proprLedade do bern inovel ja lançado for pessoa ju 



• 	 ESTADO DE MATO GROSSO 

• 	Fret eftura Municipal de Rio Branco 
(ju-)r{dica 1mune,vencero antecipadanente as prestaç6es vincendas 

relativas ao Imposto Predi al e Territorial Urbano, respondendo por 

ela a alienante,ressalvado 0 dispoto na alinea "e",do artigo 

ARTIGO 148- A pessoa natural ou jurldica de 

• direito privado que adquirir de outra,por qualquer t{tulo,fundo de 

conercao ou estabelecimento cornercial,industrial ou profissional I  

• e contlnuar a respectiva exploraço,sob a mesna ou outra razo so-

tia1,denorainaço ou sob firma indivldual,responde pelos debitos 

trihutartos relativos ao fundo ou estabelecinentoadquirido,devi - 

dos ate a data do respectivo ato 

I- integralrnente,se a alienante cessar aex-

ploraço do conrcio,indGstria ou atividades tribu±adbs; 

IT-Subsidjarianente corn a alienante se este' 

prosseguir na explorago ou iniciar dentro de 06 (seis) rneses,con-

tados cia data Wi a.i I eiiaqao , noVa ati vi dade no raerio on em outro Pa-

rio de conerc2o,andustr]a on protassao 

ARTIGO 149- Respondem solidariamente corn o. 

COntr]bulnte nos atos em que interv]eren ou pelas onssSes par que 

foren responsveis 

1- Os pas,pelos debatos trabutâraos dos 

filhos menores; 

II- os tutores e curadores,pelos dbitos tn 

butnios dos seus tutelados ou curatelados; 

III- as administradores de bens de terceiros 

pelos debitos trabutanios destes, 

IV- 0 inventariante,pelos dbatos tributa - 

nios do espolea; 	 • 

V- 0 sindico e o comissrio,pe1os debitos 

trjbutrios da- massa falida on do concordatario; 

VI- os tabeiiaes,escrives e dernais serven - 

tuarios de of{cio,pelcs tributos devidos Sabre as atos praticados' 

por eles ou perante eles,em razo de seu of{cio; 
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(of{cio); 

-Th 	 - 

Th 

C 
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-I 
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• 	VII- Os socios pelos debitos tributarios de 

sociedade do pessoas,no caso de liquadaçao 

PARAGRAFO UNiCO- 0 disposto neste artigo so-

mente se-aplica,quanto a penalidndes,s de carter morat&rio. 

ARTIGO 50--  sa0 pessoalrnente responsaveis pe 

los creditos correspondentes a obrigagoes tributarias,resultantes 

de atos praticados corn excesso de poder ou infragao de lei,contrato 

social ou estatutos 

I- As pessoas referidas no artigo anterior, 

II- Os rnandatarios,os prepostos e enprega - 

dos; 	 - 

III- Os diretores,gerentes ou representantes 

de pessoas juridicas de direito privado 

CAPITULO II 

DO LANAP0ENTO 

ARTIGO 151- Compete privativarnente a autori-
dads adrninistrdtiva constitui r o crdi to tributrio pelo lançarnento 

assirn entendido o procedimento adrninl.strativo tendente a verificar'

ru  a ocorrnca do fato gerador da obrigagao correspondente,deteranar 

a materia tributvel,calcu1ar o montante do tributo devido,identifi 

car o sujeato passivo e,sendo o caso,propor a apiacagao da penalida 

Tie cablvel. 

PARAGRAFO UNICO- A ativadade adnanistrativa' 

Tie lariganento vinculada e obr3gatoraa,sob pena de responsabalida-

Ic funcioñal. 

ARTIGO 152- 0 langanento reporta-se a data 

Ia ocorrncia do fato gerador da obrigagao e rege-se pela lei en - 	-: 
ao vi gente , aa nda que posteriarmetite roth fi cada on rovogada 

§ 12 Apli.Oa-se ao lançamento a legislaqao 

;ue ,posteriorrnente - ocorrnci a do fato gerador da obrigaçao, tenha' 

:nstitu{do novos critcrios da apuraçao on processos de fiscaliza - 
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ESTADO .DE MATO GROSSO 

Prefeilura Municipal de Rio Branco 
• (f1scal1za-)go,arnpliando Os poderes de investigaço das autorida 

es administrativas ou outorgando ao crédito maiores garantias • ou 

privilgios,exceto neste ôltirno easo,para o efeito de atribuit 

responsabilidade trihutâria a terceiros. 

§ 2- 0 disposto neste artigo no se aplica' 

• aos impostos langados per perlodos certos de tempo,-desde que a 

respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se 

considera ocorrido. 

ARTIGO 153- 0 contribuinte ser , A notificado - I  

do lançanento do trahuto no domicilio tributario,na sua pessoa,na 

de sèu farniliar,representante ou preposto. 

§ l- Quando o contribuinte eleger domic{lio 

tributarib fora do territrio do Municlpio,a notificaçao far-se - 

por via postal registrada,corn aviso de recebinento (AR). 

§ A notificaço far-se-a per edatal na' 

impossibilidade da entrega do aviso respectivo ou no caso de re - 

cusa de seu recebimerito. - 

ARTIGO 1.54- 0 contribuinte tera o prazo de' 

20 (virite) dias,i partir da data do recebimento danotificagao pa 

ra jmpugnar 0 langarnento 

ARTIGO 155- A notiricagao de lançarnento con- 

tera 

I- 0 none do sujeito passive; 

II- 0 valor do tributo,sua aliquota e base 

de c.lculo, 

Ill- A denominago do tribute e o exerciclo' 

a que se refere, 

- 	- 	IV- 0 prazo para recolhimento-do tributo; - 

V- 0 comprovante para o crgao fiscal de re - 

ceb2nento pelo contribuante, 

- 	VI- 0 dornic{.lio trihutrio do sujeito passi- 

vo; 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(passivo); 

ARTIGO 156- 0 lançarnento do tnibutb indepen 

I- Da validade juridica dos atos efetivanen 

te praticados pelos contribuintes responsaveis ou terceiros,ben co 

mo da naturza do seu objeto ou dos seus efeitos; 

II- Dos efeitos dos fatos efetivamente ocor 

ra dos 

AItTIGO 157- 0 langanento do tributo nao irn-

placa em conhecanento da legitinidade de propniedade,de dominto U-

til ou de posse de ben irnovel,nern da regularidade do exerciclo de' 

atavidade ou da legalidade das condigoes do locam,instaiaqSes,equi 

parnentos ou obras. 

ARTIGO 158- Enquanto no extinto o direito' 

da Fazenda P6b1aca,podero sen efetuados lançarnentos onatados ou 

vacaados por irregulanidade ou erro de fato 

CAPI.FULO III 

DA ARRLCADAçAO 

ARTIGC 159-0 paganenbo de tributo sera' er efe-

tuado,peio contrtbuinte,respoiisvé1 ou terceiro,ern moeda correrite' 

do Paas,na forma e prazos faxados nesta iegisiagao tributria 

§ 1- Ser pernitido o pagarnento por meaot 

de cheque,respeitadas as normas legais pertinentes,considerando-se 

extinto o dbito sonente corn o resgate da inport&ncia pelo sacado 

2- Consadera-se paganento do respectivot 

trabuto,por parte do contribuinte,o recoihinento por retengao na' 

fonte pagadora nos casos previstos em lei,desde que o sujeito pas-

Sivo apresente o conprovanle de fato,ressalvada a responsabilidade 

do contnabuinte quando a laquidaçdo do cr&lito fiscal — 

§ 	0 pagarnento das parcelas vincendas so 

podera soy ofetuado 'q 0, o da vi nc endas 

AREIGC 160 Todo recoihinento de tributo de 

de: 

'Th . . 

Th 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(de-)ver sér .efetuaøo em 6rgao arrecadador da Prefeitura ou estabe - 

lerirnento de credito (Instituig6es Bancarias),autorizados pela Admi - 

nastrago,sob pena de nuldade 

ARTICO 161 - 0 pagamento de urn credito nao in-

porta em presungio de pagarnento: 

I- quanto parcial,das prestaç6es em se decom-

ponha; 

II- quando total,cie outros crditos referen - 

tes ao mcsmo trabuto ou a outroc' tr] butos 

ARTIGO 162 -  £ facultado a Adninistragao a cc-

branga em .conjunto de Impostos e Taxas,observadas as disposig6es da l  

Legislaçao Tributria. 

ARTIGO 163.. A aplicaçao da penalidade,no dis 

pensa o cumprimento da obrigaçdo tributaria principal ou acessria. 

ARTIGO 164  0 tri.buto nao recoihido no seu 

vencanento,se constatuira em Divida Ativa para efeito de cobranga ju-

dicial,desde. que regularmente inscrito na reparticao administrativa 

competérite. 

ARTIGO 165- A agao para cobranga do crdito 

tri.butari.o ,prescreve cm 05 (ci.nco) anos , col1tados da data da ems cons-

fitiiian definiliva. 

PARAGRAFO UNICO- A prescriçao se interrornpe 

I- Pela citaçao pessoal feita ao devedor, 

II- Pelo protesto judicial, 

III- For qualquer ato judicial que constitua' 

en flora o devedor, 

IV- For qualquer ato inequivoco,ainda que ex-

trajudicial,que importe em reconhebirnento do dbito pelo devedor. 

ARTIGO 166  0 dbito vencido poder&,a crit - 

mc do orgo fazendario,ser parcelado en ate 10 (dez) paganentos 1 - 

guais,mensàis e sucessivos. 

§ i- 0 parcelamento S6 sera' er deferjdo,medjan- 
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Fret eitura Municipal de Rio Branco 
(median)te requerimento do ipteressado,o que implicarâ no reconheci-

mento da dlvida. 

§ 2- 0 no pagarnento da prestagao na data 

f]xada no respectavo acordo,irnporta na irnediata cobranga judicial,fi-

carido proibida a sua renovaçao Cu novo parcelamento para C rnesmo d.e - 

bito. 

CAPITUL0 IV 

DA REsrrTuIcAO 

AItTIGO 167- o sujeito passivo ter di.reito a 
restituago total ou parcial das inportncias pagas a titulo de tribu 

to,nos seguintes casos 

I- cobranga Cu paganento espont&neo de tribu-

to andevado Cu naaor que o devido,en face da legislaçao tributaria,da 

natureza Cu circunstancias rnateriais do fato gerador efetivarnente p - 

cornido. 

C 	 . 	 II- erro na identificaçao do sujeito passivo, 

na deternanaçao da alaquota no câlculo do nontante do bbato ou na e-

laboracao ou conferncia de qualquer docunento relative ao paganento 

III- reforrna,anulagao,revogaçao ou rescisao 

C 	da deciso conderiatria transi tada en julgado. 

ARTIGO 168- 0 pedido de restituigao,que deperi 

. dei de requerimento da parte interessada,sornente ser conhecido des-

de que juntada nota.ficagao da Prefeitura,que acuse credato do contri-

buinte ou prova de paganerito do tributo,con apresentagao das razoes 

da ilegalidade Cu irregularidade do paganento 

ARTIGO 169— A restituig&o do tributo que, por 

sua natureza,conporte transferncia do respectivo encargo financeirQj.  

sornerite serfeita a quern prove haver assurñido o referido encargo,ou, 

no caso de te-lo transferido a terceiro,estar por este expressarnente' 

autorizado a recebe-la 

ARTIGO 170- A restituigao total ou parcial do 

C tribute dâ lugar a devoluço,na mesna proporgao dos Juros de mora 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(e) das penalidades pecunaar]as quo taverem sido recolhidas,salvo as 

referentes a infragEes de carater formal mao prejudicadas pela causa 

da restituagao 

PARAGRAFO t.JNiCo- Sera' aplicada a corregao no-

netaraa relativanente a inportncaa restituida 

ARTIGO 171-... 0 despacho em pedido de restitui-

gao devera ser efetivado dentro do prazo de 01 (urn) ano,contado da 

data do requeramento cia parte interessada 

ARTIGO 172. A autoridade adninastrat1va pods- 

r& determinar que a restituagao so processe atravs de conpensagao 

ARTIGO 173. o dareato de pleatear a restatui- 
gao total ou parcial do tributo,extingue-se corn o decurso do prazo 

de 05 (canco) anos,contados 

I- na hapotese dos incisos I e II,do artigo 

167,da data da extingao do credato trabutrio 

II- ma hipotese do inciso III,do artigo 167 

da data em que se tornar definitiva a debisao administrativa ou pas - 

sar em julgado a decisao judicial que tenha reforrnado,anulado ou re-

vogado a deciso ccndenatoria. 

CAP±TULOV 

DAS INFRAçOES C DAS PENALIDADES 

ARTIGO 174.  Constitui inrragao fiscal toda - 

gao ou ornassao que importe em observancia,por parts do contribuante 

reponsavel ou tercearo,das nornas estabelecadas nesta lea tribut&raa 

PARAGRAFO ONICO- A responsabilidade por infra 

g6es da legislagao tributria,independe da intengao do agents ou do 

responsavel e da efetavidade,natureza e extensao dos efeatos do ato 

ARTIGO 175- Responden pela inrragao,en conjun 

to ou isoladamente,as pessoas que,de qualquer forna,cortcorran para a 

sua prataca ou delas se beneficien 

ARTIGO 176_  0 contribuinte,o responsve1 ou' 

deniaas pessoas envolvidas en anirag6es poderao apresentar dernincia es 
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Prefeltura Municipal de Rio Branco 
(es-)pontanea de anfrago da obrigagao acessoria,ficando excluada a 

respectava penalidade,desde que a falta seja corragida irnediatarnente 

ou,se for o caso,efetuado o paganento do tributo devado,corn cc acres 

cmos legais cabiveis ou depositada a inportancia arbitrada pela an-

toradade adrnanastrativa,quando o nontante do tributo dependa de apu-

raçao 

§ 1 9 - Nao se considera espontanea a denuncia 

apresentacla apos o 3ruco de qualquer procedinento adm]nlstratavo ou 

rioda da do f'a scali zaçao relaci oriados coiI a I nfl açao 

§ 2- A apresentagao de docunentos obrigat6-

rios a Adrninistraço nao inporta en den6ncla espont&nea,para os fins 

do disposto neste artago 

CAPITULO VI 

DA REMISSAO 

ARTIGO 177-  Faca a Prefeito Nunacipal,autori 

zado a conceder por despacho fundanentado,renisso total ou parcaaU 

do credato tributarao,atendendo 

I- A stuaga econ6nica do sujeito passavo 

II- Ao erro ou ignorancia excusaveas do su - 

jeato passavo,quanto a nateraa de fato 

III-. A dininuta import&ncia do crdato tribu 

tario 

IV- A consideraç6es de equidade,en relaçao 

is caracterlsticas pessoais ou nateriais do caso. 

V- A condiçoes peculiares a deterninada re - 

gaao do terra torio do Municipio 

PARAGRAFO UrJIco- 0 despacho referido neste 

artago nao gera direito adquarido e sera revogado de oficio senpre 

que se apure que o benefaciado nao satasfazia ou deaxou de satisfa - 

zer as condaç6es ou nao cunpraa on deaxou de cunprir Os requasitos 

para concessao do favor,cobrando-se o crdato acrescado de juros e 

corregaO rflonetaria 

_ 	 - 



ESTADO DE MATO GROSSO 

rrefellura Municipal de Rio Branco 
(nonetaria) 

UTULO III 

DO PROCEDIMENTO FISCAL 

CAPt TULO I 

DA PRINFIRA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

ARTIGO 178- 0 procedinento fiscal tera mi - 

do corn 

I- A lavratura do auto de mnfrag&o 

Il- A lavratura do termo tile apreenso de ii-

vros ou de docunentos fiscaas 

Ill-A mnpugnacao pelo sujeito passmvo,de lan 

camento ou ato adninastrativo dele decorrente 

ARTIGO 179- Verificando-se mnfraçao de dispo 

sitivo da legislaqo tributarma,que mnporte ou nao em evasao fiscal, 

lavrar-se-a o auto do anfrcio 

Al? P1 bO 150 	m! 0 de a nfr agao sera lavrado' 

por autoridade adnanisbtatava conpetente e contera 

I- 0 local,a data e a hora da lavratura 

II- 0 none e o endereço do mnfrator,con a 

respectiva mnscriçao quando houver.  

III- A descriço clara e precisa do rato 

que constatui a infragao e,se neeessarao,as circunstancias pertmnen-

tes 

IV- A capatulagao do fato,con cmtaço expres 

sa do dispositavo legal mnfringido que define a mnfragao e do que 

lhe conmna penalidade 

V- A intmrnaçao para apresentagao de defesa 

ou paganento do tributo,con os acrescmnos legams ou penalidades,den-

tro do prazo de 20 (vinte) di as.  

VI- A assinatura do agente autuante e a mdi 

caço de seu cargo ou rungao 

D 	 VII- A assinatura do autuado ou mnfrator ou 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitàra Municipal de Rio Branco 
(ou) a nengao da carcunstncaa de que no pode ou se recusou a assa - 

nar. 

-. 	 § 1- A assinatura do autuado no anporta em 

confisso nem a sua falta ou recusa em nulidade do auto ou agravamen-

to da infraçao 

§ 2_ As omissSes ou incorregSes do auto de' 

infraço nao o anvalidam,quando do processo constem e1ementcsuficien 

tes para deterninaçao da infraço e a ]dentficaçao da pessoa do an-

frator.  

ARTIGO 181_ 0 processamento do auto ter& urn 

curso historico e infornativo,com as foihas numeradas e rubricadas, 

ben cono os docunentos,infornag6rs e pareceres 

AHTIGO 182- 0 autuado sera antinado da lavra- 

tura do auto de infraçao 

I- J'cssoalnente,no ato da lavratura,mediantc' 

entrega de copia do auto de infraço ao proprao autuado,seu represen-

tante ou mandatario contra assinatura,recibo,datado no original 
r. 

11-For via postal regastrada,aconpanhada 	de 

cpia do auto de jnfragao,com avso de recebinento a ser datado,flrrna 

do e devolvdo pelo dcstanatarjo ou pessoa de sen donicIlio 

C 

	

	 III- For publacaçEo feata en qualquer neao de 

davulgago oficial do Nunicapio,na sua Integra ou de forma resunida 

quando inproficuos Os meios prevastos nos incisos anteriores 

AJITIGO 183- Confornando-se o autuado com o au 

to de ]nfragao e desde que efetue 0 paganento das inpostancias exigi-

das dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da respectava lavratu 

ra,o valor das multas,exceto a moratoria sera reduzido de 5056 (can - 

quenta por cento) 

ARTIGO 184- Poderao ser apreendidos bens mo-

veis,inclusive nercadortas existentes en poder do contribuinte ou de 

terceros,desde que constituan prova de infraço da legislago tribu-

tarn 
Th 	 - 	 - 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteitura Municipal de Rio Branco 
(tributria). 

PARAGRAFO ONICO- A apreensao pode compreender 
-- 

livros ou docurnentos quando constituan prova de fraude,simulaqao,adui 

terao ou falsifacaço 

ARTIGO 185-  A apreenso sen ob,jeto de lavra-

tuna de terno apreenso,devidanente fundanentado,contendo a descrigao 
cm 

dos bens ou docurnentos apreendidos,con indicagao do lugar onde fica - 

r>  
ran dopositados e o none do deposit.nlo,se for o cáso,alern dos denals 

elenentos 3 ndi spensave] a a ] dentificaço do contnihuin be e descr3 çao' 

clara e precisa do fato e a ind:caço das disposiçBes legats 

PARAGRAFO UNICO- 0 autuado sera intinado 	da 
cm 

lavratura do termo de apreensao,na forma da intirnaçao da lavratura do 

cm 	 auto do :nrragao 

ART1GO 186- A restituiçao dos docunentos 	e' 
cm 	 - 

bens apreendados sera feita nediante recabo 
Km 

ARTIGO 187-- 0 sujoito passivo podera impugnar 

cm 

	

	 a exigncia fiscal,independenteuente do prvio depsito,dentro do pra 

zo do 20 (vante) dias,contados da notancagao do lanqarnento,da Intl - 

riaqo do auto do a nit 	on do termo do apreenso ,medl ante defesa 

par escra to, alegando de una so vcz, toda a niatra a que entender iti 1' 

e junbando os docunentos conprobatorios das raz6es apresentadas 

§ 12- A arnpugnaqo da exagncaa fiscal non - 

clonara: 

a) a autoridade julgadora a quem 6 dinigida, 

-m 	 b) a quaiaiicaçao do interessado e o endere - 

go para antanaçao, 

a) os notivos de fato e do direito en que so 

fundanenta, 

-' 	 d) as dilag&ncaas que o sujelto passavo pre - 

tenda sejarn efetuadas,desde que justificadas as suas razSes. 
m 

e) o objetivo. visado. 

§ 2 9 -A inpugnaço terâ efeito suspensivo da 

-N 

-N 



ESTADO DE. MATO GROSSO 

Fret eitura Municipal de Rio Branco 
(da) cobranga e ansturara a fase contradatoria do procedirnento 

ARTIGO 188- a autoridade adninistrativa de - 

terninara de oficao oa a requerinento do sujei.to passivo,a realiza - 

gao de dilig&ncias,quando as entender necessarias,fixando-lhes 0 pra 

zo e andeferira as que consaderar prescindiveis,inpraticveis ou pro 

telatorlas 

PARAGRAFO IJNICO- Julgada inprocedente a in - 

pugnagao,arcara con as custas do sujeato passivo 

ARTIGO 189- P reparado 0 processo para deci. - 

Sao,a autoridade adnana3trativa proferir. despacho no prazo mxino 

de 30 (tranta) daas,resolvendo todas as quest6es debatidas e pronun-

ciando-se sobre a procedncia ou inprocedncia da inpugnagao 

§ 1 2 - Decorrido o prazo definido neste arti-

go seni que tenha sido pioferida a decisao,nao serao conputados juros 

e corrcgao nonetara a a parti r des La data.  

§ 2- 0 inpugnador sera notaficado do despa-

cho mediante assinatura no proprio processo,por via postal registra-

da ou por edital quando se encontrar en local 2ncerto e nao saba - 

do 

AHTICIO 19Q  Na hip6tese de auto de Infragao' 

conformando-se o autuado corn o despacho da autoridade adrunistrativa 

denegatorlo de irnpugnagao e desde que efetue o paganento das impor - 

tncias exagidas dentro do prazo para interposigao de recurso,o va - 

br das nultas,exceto a moratoria sera reduzi.do de 25 0/0 (vinte e nn-

co por cento) e o procediniento trabutrao arquivado 

CAPITULO II 

DA SEGUI'JDA INSIANCIA ADP.IINISTRATIVA 

ARTIGO 191-Do despacho da autoridade adnanis 

trativa de rirneira :i.nstinci a caber recurso vo1untrio para instan-

cia adiiinistrativa superior.  

PARACRAFO ÜNICO- 0 recurso tera efeito sus - 

pensavo da cobranga e aever ser anterposto dentro do prazo de 30 
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Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(30) trinta dias,contados da data da notiiicagao do despacho de pri - 

nelra anstancia 

ARTIGO 192_  Quando C despacho da autoridade 

aclrflanistrat]va exonerar o sujeato passivo ou o autuado do paganento I  

do tributo ou de inulta de valor originario superior a 255'0 (vinte e 

canco por cento),seu prolator recorrera de oficio,mediante declaragao 

no prprio despacho 

ARTIGO 193_  A decisao,na anstancia adnanistra 

tiva superior seTa proterida no prazo maxino de 90 (noventa) dias,con 

tados da data do recebinento do processo,aplicando-se para a notifica 

gao do despacho as nodalidades previstas para a primeira instancia 

PARAGRAFO UNICO- Decorrido o prazo definido 

neste artago sen que tenha siclo proferida a deciso,no sero conputa 

dos juros e corregao rnonetria a partir desta data. 

ARTIGO 194-S  A instancia administrativa supe - 

nor sera constitulda na forma que a lei deterninar. 

ARTIGO 195- Da decisao da instncia adninis - 

tntava supenior,cabera ped3do de reoonsideragao ao Prefeato,no pra - 

pm 	 zo de 30 (tninta) dias. 

CAPITUbO ill 

DAS DECISOES 
pm 

pm 	
ART1GO 196- S{o definativas as decisoes de 

qualquer anstancia,una vez esgotado o prazo legal para interposigao 

de recurso,salvo se su3eatas a recurso de oficio 
pm 	 -. 

ARTIGO 197- Nenhun auto de infragao sera ar-

quavado,riern cancelada niulta fisoal,sera despacho da autoridade admi - 

flistrativa 

ARTIGO 198- Na hip6tese da irnpugnago ser jul 

gada improcedente,os tributos e penalidades inpugnados fioan acresci-

dos de corregao nonetaraa,rnulta e juros de nora,a partir da data dos 

respectavos vencirnentos,quando cabaveis 

§ 1 	0 oUjelto Passivo autuado ou nao,podera 

pm 

pm 
p 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prof eltura Municipal do Rio Branco 
(poderi) evitar a apflcaço dos acrescirnos na forma deste artigo, 

desde que efetuo 0 prcvaO dopos] to adninistratavo da quanta total 

exigida. 

§ 2- Julgada procedente a inpugnaçao,serao' 

restituadas ao sujeito passivo autuado ou no,dentro do prazo de 

(30) trinta dias,contados do despacho ou decisao,as amportancias 

-m 	 referidas no parigrafo anterior,acrescadas de correçao nonetaria a 

part3r da data en quo foa efetuado o deposato 

TTIlTQ Ill 

DA ADMINISTRACAO TRIBIJTARIA 

APITUL 

DA FISCALIZAçA0 

ARTIGO 199- Compete a adnirustracao fazend - 

cia nunacapal,pelos orgos especialazados,a fiscalazagao do curnpn 

inento das nornas cia legis1ago irabutraa 

ARTIGO 00- A fiscalizaço ser. exercida so - 

bre as pessoas sujeitas a obrigagao tributraa,inc1usive nos denais 

cases do irnunidade e isençao. 

ARTIGO 201-  A autoridade administrativa ter 

anpia facüldade de fisca1izago,podendo especialrnente: 

I- .Exigirdo sujeito passive a exibigao 	do' 

livros c'onerciaas e fascais e docunentos en geral,bern cono solici - 

tar seu conparecinento a repartigo conpetente,para prestar infor - 

naq6es ou declarag5es, 

tI-. Apreender livros e docunentos fiscaas,nas 

condigoes e forma regutanentares 

ARTIGO 202- A e5crata fiscal ou nercantil,com 

orniss.o de formalidades, legaas ou antuato de fraude fiscal sera ',des:  

classificado,facultado a adninistrago o arbitranento dos diver - 

sos valores 

ARTIGO 203- 0 exane do lavros,arquivos,docu 

ner1tos,papis e efeatos conercaaas e denais diligncias da fiscala- 



ESTADO CE MATO GROSSO 

Fret eltura Municipal de Rio Branco 
(fisca1i-)zago podero ser repetidos,en relagao a urn mesno fato 

Cu erSodo de tempo, eriquanto riio extinto o direito de proceder ao 

• lariçamento do tribute ou da penalidade,ainda que jâ langado e page. 

ARTIC0 204- ilediante intinaçao escrita,sao 

brigades a prestar a autoridade adninastrativa todas as inforrnaç6es 

• de que disponharn corn reiagao aos bens,negcios ou atividades de 

terceiros: 

I- Os tabelies,escrives e• demais serventu&- 

raos de oficio, 

1- •,- 	fl 	T•) 	 fl-._-._ 	 - 	A__ 
- 	 - 	 I £ 	LJ -, 

 UdILUUb 	
- 

Ab £aUU1iL'LiILL 	e ueIsIctsb .L11b 

tituiç6es financeiras; 

III- As enpresas .de adrninistragao de bens; 

IV- Os corretores,leiloeiros e despachantes 2 

ficlais; 

V- O s invcriLni I uiLe, 

VI- Os s.{ndicos,comissrios e liquidat&rios; 
- - 	 VII- Quaisquer outras entidades Cu pessoas 

que a lei desigrie,érn razo de seu cargo,oficio,funçao,rninisterio;a-

tividade ou -profissao. 

PARAGRAFO ONICO- A obrigaçao prevista neste 

artigo no abrange a prestaço de inforrnaq6es quanto a fates sobre' - 

Os quais o informante esteja legalmente obrigado a guardar segredo - 

en razao do cargo,oficio,fungo,ninisterio,atividade ou prorissao 

AR.TIGO 205- Independenternente disposto na. le- -: 

gas1ago criminal e vedada a divulgagao para quaisquer fins,por par 

te de prepostos da Fazenda P4unicapal,de qualquer infornaçao,obtida' 

em razao do ofacio,sobre a situaçao econ6mico-financeara e sobre a 

natureza e a estado dos negacios ou atividades das pessoas sujeitas 

a Iascaljzagao 

§ 1- Executan-se do disposto neste artigo urni 

canente as requisaç5es da autoridade judiciiria e os cases de pres-

tago mutua de assistencia para fisca1azaço de tributes e permuta' 



C- 

ESTADO CE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(permuta) de inrormag6es entre as diversos rgaos do Nuniclplo e en - 

tre a Uniao,Estado e outros Nunicipios 

§ 2- A divulgag&o das inforrnag6es obtadas 

no exame de contas e documentos,constitui falta grave sujeita a pena-

ladade da legislagao perLinente 

ARTIGO 206- As autoridades da adninistraçao' 

fiscal do I'Junic{pio,atravs do Prefeito,poderao requisatar auxilio de 
C- 

 força publ]ca federal,estadual ou nunacipal,quando v{tinas de enbara-

90 ou desacato,no exerciujo das funç6es de seus agentes,ou quando an-

dispensavel a efetvaço de medidas prevastas na 1egislago tribut - 

na 

CAPITULO II 
C- 

IDA CONSULTA 

ARTIGO 207-  Ao contnabuinte ou responsavel e 

rurido 0 dlreito (14 0fl ul w[we juN rprc Lu to o npllLaçuo do 

legislaço tnabutaraa,deEde que feita antes da açao fiscal e em obe - 

daericaa a nornas estabelecdas 

ARTIGO 208- A consulta sera dirigada a auto-

ridade adninastrativa tributraa,con apresentaço clara e precisa do 
ft 

caso concreto e de todos as elenentos indaspensaveas ao entendimento' 

da satuagao de fato,indicados as disposativos legais e instruida, se 

necessnao con documentos 

ARTIGO 209-  r4enhum procedirnento fiscal sera' 

promovido contra o sujeato passivo,en relaçao a especie consultada,du 

rante a tramatag&o da consulta 

PARAGRAFO (JNICO- Os efeitos previstos neste' 

artago nao se produ7arao en relagao as consultas nerariente protelato- 
C- 	 - 

naas,assim entendidas as que versem sabre dispositivos claros da le -7 

C- 	 gaslago tributria ou sabre tese de direato ja resolvida par decas.o 

admansatratava ou judicaal,defanitiva ou passada en julgado 

ARTIGO 210- Na hipotese .de rnudança de orien-

C- 	
taco fascal,a nova oraentago atangar a todos as casos,ressalvado 0 

C- 

C- 	 - 

C- 	 - 
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Prefeihwa Municipal de Rio Branco 
(o) dareito daqueles que anteriormente procederarn de acordo con a on 

entaçao vigente ate a data da nodificagao 

ARTIGO 211- A autoridade adninistrativa dara 

resposta a consulta no prazo do 90 (noyenta) dias 

PARAGRAFO ONICO- Do despacho proferido em 

processo de consulta,cabera pedido de reconsaderaçao,no prazo de 10 

(dez) dias,contados da sua notificaçao ,desde qua fundanentado em no-

vas alegaçoes 

AItTIGO 212- Respondida a consulta,o consulen 

to sera notaficado para no prazo de 30 (trinta) dias,dar curnprinento' 

a eventual obrigaçao tributaria,principalou acessoria,sem prejulzo 

da aplicaçao de penalidades 

PARAGRAFO UNICO- 0 consulente podera evitar' 

a oneraqao do eventual db]to per nulta,,juros de mora e corregao none 

tara a, eie buando o seu paganonto ou o pr evi o deposa to adrri rd strati vo 

das importancias que,se indevidas,serao restituidas dentro do prazo 

de 30 (tranta) daas,contados da notafacaçao do consulente 

ARTSGO 213- A resposta a consulta sera res - 

peitada pela adminastragao,salvo se obtida nediante elenentos inexa - 

tos fornecados pelo contribuinte 

CAPITULO III 

DA DIVIDA ATIVA 

ARTIGO 214- As inportancias relativas a tn-

butos e seuEt.acr6scimos,langados mas nao recolhidos no exerciclo de 0 

rigen,constituen divida ativa a partir da data de sua anscrigao regu-

lar.  

FARAGRAFO ÜNICO- A flugncaas de juros de ro-

ra nao exclu] ,para os efeatos deste artago,a laquidez do crdito 

A1{ILUv 215- A [azenda Municipal provadencla-

ra para que, a partar dn primearo daa util do exercicao seguinte ao 

do lançanento dos trabutos,sejan inscritos na Divida Atava os contra-

buintes anadimplentes corn as obrigaç6es tributarias 



,Th 

pm 

pm 

pm 

pm 
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Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(tributarias) 

§ 1 2 - Sobre Os debitos Inscritos em Divda' 

Ativa,incidirao corf'egao monetaria,nulta e juros,a contar da data' 

de vencinento dos tributos. 

§ 2- A craterao da Adninistragao Municipal 

Os debitos poderao ser cobrados anigavelmente durante urn periodo 

de 60 (sessenta) dias,contados da data de inscriçao 

ARTIGO 216 -  0 terno de inscrigao da Divida' 

Atjva,autenticado pela autoridade conpetente,indacara obrigatorla-

n en t e 

I- 0 none do devedor,dos co-responsveis e 

senpre que conhecido,o dornicalto ou residncia de um e de outros, 

11-0 valor oraganario cia divida,ben cono 0 

terno anacial e a forma de calcular os juros de flora e denais en - 

cargos previstos en lei 

Ill-A origen,a natureza e o fundanento le - 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

-Th 

gal cia d{vid; 

IV- A indicago,se for o caso,de estar a di 

vida sujeita a atualizaçao nonetaria,bera corno 0 respectivo funda - 

nento legal e o termo anacaal para o calculo, 

V- A data e o nurnero da inscriçao do7 livro 

de Davada Ativa, 

VI- Sendo a caso,o n6nero do processo adni- 
pm 

nastrativo ou do auto de infrago,se neles estiver apurado o valor 

cia davida 

§ l- A certidjo contera al&n dos requlsi'-

tos deste artigo,a andicag.o do livro e da folha de inscriçao 
pm 

§ 2- 0 terno de anscrigao e a Certadao de 

Davada Ativa poderao ser preparados e nunerados por processo nanu-

/ ai,necanico ou eletrhnico 

ARTIGO 217- A onissao de quaasquer dos re - 

quisatos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo 



ESTADO DE MATO GROSSO 

.Preleilura Municipal de Rio Branco 
(relativo) so as causas de nulidade da inscriçao e do processo de 

cobranga dela decorrente,rnas a nulidade da inscrigao e do processo 

de cobrança dela decorrente,podera ser sanada at6 a decisao de pri 

neira instancia,mediante substituiço da certidao nula,devolvido 

ac sujeito passivo,acUsado ou interessado o prazo paradefesa,que' 

• 	somente podera versar sobre a parte nodificada. 

• 	 . 	 CAP±TULO IV 

BA CERTIDo NEGATIVA 

ARTIGO 218 - A pedi.do  do contribuinte a em' 

mao havendo dobi.to sera fornecida certidao negativa dos tributos 

rnuniciais,nos termos requerido. 

ARTIGO 219.-  Ter. Os mesmos efeitos da cer - 

tidao negativa a qua ressalvar a existncia de creditos nao vend-

dos,sujeitos a reciarnagao ou recursos corn efeito suspensivo ou em 

curso de cobrangu execu Liva coin efe Li vn(' ao de penhora on cuja exi-: 

g]biladade esteja suspensa 

ARTIGO 220- A certidao negativa fornecida I  

nao exclui o direito da Fazenda Municipal exigir,a qualquer tempo, 

os debitos que venharn a ser apurados. 

ARTIGO 221- ) Nunic{pio nao ce1ebrar. con-j 

tratos hu aceitara proposta em concorrgncia publica sern que o con-

tratante ou proponente faça prova POP certidao negativa da qui ta - 

9a0 do todos os tributos devidos a Fazenda Municipal,relativos a' 

qtivi dade em cujo oxercici a conUr'atn ou concorre. 

CAPITULO V 

T±TULO I 

DAS ISENçOES DO IMPOSTO SOERE A PROPRIEDADE 

PREDIAL E TERRITORIAL URBANA .(IPTU). 

A.RrIGO 222  Desde que cumpridas as exigen - 

cias da iegisiagao,rica isento do imposto C bern inve1: 

• 	 . 	a) Pertencente a particular,quando cedido 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prof eitura Municipal do Rio Branco 
(cedido) gratuitamehte em sua totalidade,para uso exciusivo da Uniao 

dos Estados,do Distrito Federal ou do Municlpio,ou do suas autar - 

qulas; 

b) Pertencente a agremiagao desportiva licen-, 

ciada e I'iliada 	Federaçao Eportiva Esta.dual,quando utilizada efe- 

tava e habitualmente no exerciclo das suas atividades soclais, 

c) Fertencente ou cedido gratuitamente a so - 

ciedade Cu instituiç.o sern fins lucrativos quo so destine a congre - 

gar classes patronais ou trabalhadoras,com a finalidade de realizar' 

sua uni.o,representagao,defesa,elevago do seu nlvel cultural,f{si - 

co Cu recreativo; 

d) Pertencente a sociedade civil son fins lu-

crativos,destinadoao exerc{cio do atividades bulturais,recreativas' 

ou esportistas; 

e) 1)cclai'ado .je t.itllidade publicu, nr'l. J'I1Lt 

do desapropriago,a partir da parcela correspondente ao perlodo 	do 

arrecadago do inposto en que ocorrera anassao de posse ou a ocupa - 

c.o efetiva polo poder desapropriante, e, 
f) Cujo valor do inposto nao ultrapasse a 

10 00 (dez por cento) do valor do referncaa definado para as taxas 

TITULO II 

DAb ISLNçOLS DO INPOSTO SOURL A TRANSMISSAO I  

• 	 DE DENS IP46VEIS (ITBI) 

ARTIGO 223- Sao isentas do inposto: 

I- A extingao do usufruto,quando o seu insti 

tuidor tenha continuado dono da nua-propriedade; 

IT-A Lrarisiai 55a0 dos bons ao c6njuge ,em vir - 

tude da conunacaçao decorrente do regime do bens do casanonto, 

11.1- A indenizaço de benfeitorias pelo pro - 

priet&rio ao locatrio,consideradas aquelas do acordo con a lei ci - 

vii. 
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ESTADU DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(civil); 

IV- A Lransni ssao de gleba rural de area nao 

excedente a.04 (quatro) has. que se destine ao cultivo pelo proprie 

tar:o e sua fatnlja,ri'to possu]ndo esbc,outro anovel no Nunacapia, 

V- A transn1sso decarrente de investidura; 

VI- A transrnissa decarrente da execugaa de 

pianos de habitaçaa para papulagao de baixa renda,cansiderada esta' 
,. 

ate 02 (doas) pasas salaraals,patrocar1ada ou executada par 6rgaas I  

publacas ou seus agentes, 

Vii- A transnassao cuja valar,atualizada pe-

10 poder publaco nuriacapal,seja inferior a 04 (quatra) MVRS, 

VIII- As transrerancias de inaveis desapra - 

priadas para fins de reforna agrria. 

LITULO III 

DAS ISENçOLS 1)12 IMPOSTO SOJJHfl SLRVJçCS DL 

QUALQUEJt NATUHEZA (Iss) 

ART GO 224- Respeitadas as isenç6es cancedi-

- 	 das par lei camplementar,fican isentos do irnpasta,ps servigas: 

a) prestados par engraxates,anbulantes, 

b) prestados par associaçoes culturais; e, 

c) de diverso puiblica,carn fins beneficien - 

tes ou considerados de anteresse da canunidade pelo orgao da se - 

T 	cretaria de educagao e cuitura do Nunicfpia au orgao 
N - 

TITULO IV 

DAS INUNIDADES E I5ENçOE5 DA CONTRIBUIçAO DE 

MELHORIA 

AIZTIGO 22-E vEclado aa nunaccpaa instituir I  

anposto sabre 

I- 0 patrininio ou as serviças da tiniaa, dos 

Lstados,da Distrito Federal e dos Municipias 

II- Os ternplas de qualquer culta. 

111- 0 patrim5raio au as serviços dos partidas 
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Prefeitura Municipal tie Rio Branco 
(partidos) politicos e de instituigoes de educaçao ou de assist&n - 

cia social. 

PARAGRAFO 6I4IC0- 0 disposto no inciso I, ex 

tensi vo as autarqui as no quo se refere ao patri moni 0 e aos se rvl ços 

vinculado as suas finalidades essenclais ou dela decorrentes,nas I  

no se estende aos servaços ptiblicos concedados,nen exonera o pro - 

matente conprador da obrigacao de pagar inposto que incida sobre i-

movel objeto de pronessa de conpra e venda 

ARP1GO 226- o disposto no inciso III,do arti 

go anterior subordinado a observncaa dos seguintes requisitos pe 

las entidades nele referidas 

I- rJo distribuiren qualquer parcela de seu 

patrin3nio ou de suas rendas,a tltulo de lucro ou participaq.o no 

seu resultado, 

II- Apli car cn integralmenLt no Pal' ,o 	eu, 

recursos na manutençao dos seus objetavos institucaonais, 

III- P4anteren escrituragao de suas receitas' 

e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegu - 

rar sua exatidao 

FARAGRAF0 UNICO- Na falta de cunprinento do 

dasposto neste artigo,a autoridade conpetente suspendera a aplica - 

ço do beneficio 

ARTIGO 227- A anunidade nao exclui 0 cunpri-

nento das obriga(;6es acessorias prevastas na legislagao tributania, 

sujeitando-se a sua desobedincia a apiicagao de penalidades 

PARAGRABO 6NIC0- 0 disposto neste artigo a - 

brange tambm a pratica do ato previsto em lei,assecuratorio do 

cm 
	 cumprimento de obnigag5es tnibutrias,por terceiros. 

cm 
	 ARTIGO 228-  A concessao de isengGes apciar - 

se-a senpre en fortes raz5es de orden publica ou de interesse do Mu 

nicapio,nao poder. ter carater pessoal e depender& de lei 

cm 

	 ARTIG) 229 A isengao nao desobriga o sujel 

cm 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteitura Municipal de Rio Branco 
(sujei-)to passivo do cunprinento das obrigaç6es acessorias 

ARTIGO 230- A docunentaçao do prineiro pedi-

do de reconhecarnento da inunidade prevista no inciso III,do artago' 

221 ou de isengao que coriprove os requjsitos para a concessao do b! 

neficio poder. servar para os exercicios fiscais subsequentes,deven 

do o contrabuinte ' no equera nento de reriovaço , a ndicar o nónero do 

processo adninistrativo anterior e,se for o caso,oferecer as provas 

relativas ao novo exerciclo fiscal. 

CAPITIJLO V 

DAS DISP0SIçOES FINAlS 

ARTIGO 231-- Todos Os atos relativos a mate - 

na fiscal ser&o pratacados de1itro dos prazos fixados na iegisiaçao 

tributania 

§ 1- Os prazos serao continuos,excluido no 

con Rmputo,o dan do Ijuoio e mcml do o do vencinetiLo, 

§ 	Os prazos sonente se inician ou vencen 

en dia de expediente na repartagio em que tenha curso o processo 

on deva ser pratacado o ato,prorrogando se necess&nio,ate o pnanel-

no dia util 

ARTIGO 2320 contrabuinte serL obnagado ao pa 

ganento do tnabuto,lan,ado pela Prefeatura con pr&vaa notificagao 

Fica cons3derado notificado o contri - 

buinte que recebeu o aviso de lançarriento no seu domicillo fiscal. 
-Th 

§ 2- Do langanento do tributo,cabe recurso' 

do Prefeato,no prazo de lb (quinze) dias,contados da notificagao 

AIiTIGO 233_ Consideran-se integradas a pre - 

sente lei as Tabelas dos Anexos que a acompanhan 

ARTIGO 234- Faca Instatuido a P4VR(naior valor 

Uc reienencia),faxado nensaliieriLe pelo governo federal,para a cicu- 

1_ 	-' -to nag caxas. 

ARTIGO 235_  A base de câlculo do I S S defa- 

Th 
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Preleitura 	Municipal de Rio Branco 
(defi-)nida neste Cdigo,ser. atualizada anualmente,por ato 	do 

Executivo P4unicipal,con efeito i partir de 1 2  de janeiro do ano 

sepu2nte 

ARTIGO 236- Esta Lei,entrar& en vigor 	na 

data de sua publicaçao,revogadas as disposig6es em contr.rio,es 

pecialmente as Leis de n 2 s 54,de 06 de margo de 1.989 e Lei nY 

56,de 	28 	de 	abral 	de 	1.989.  

(I iHjitc 	do Prof ci to, 	em Rio 	Branco, 	I() 	do 

dezeinbro de 1990 

APIXAPO(A) SM 

_J fL 	 de 19SLQ 
JOSE TAVA 	MENEZES 

Poll  w  Frefeito Municipal 

- - 
.1: ..  

_ H 

- 

H.- 

_ 
.1.. 

H 



ESTADO DE MATO GROSSO 

rrefeitura Municipal de Rio Branco 
ANEXO I 

TABELA PARA COBRANçA DO IMPOSTO SOT3RE SERVIçOS DL QUAL-

QUER NATUREZA 

PERCENTUAL 50 
BRE 0 PREO 
DO sErtvIco. 

I- ENPRESAS QUE EXPLOREM OS SERVIQOS DE: 

1.- Mdicos,inclusive aniises clInicas,eletricidade 

meda ca, radioterapa a, ultrassonografia, radiologia,to-

mografia e congeneres .............................. 

2- Ilospitais,clanaca,sanatorios,laboratorlOs de ana 

lase,ambuiatorios,pronto-socorros,nanlcornaos,casas' 

de saude,de repouso e de recuperagao e cong&neres 

3Dancos do sangue,ieite,peie,bibossmen e congSne - 

res .......................... 

4- Enfermeiros,.obstetras,ortopticos,forioaudiologos 

prote La cos (protese dentara a) 

5-Assistncla mdica e cong@neres previstos nos i - 

tens,1,2 e 3 desta lista,prestados atravs de pla - 

nos de nedicina de grupo,convenios,inclusive corn em - 

presas para assist&acia a erpregados .......... 

.6- Pianos de saiide,prestados por empresas que nao es-

teja inclulda no item 5 desta iista e que se cumpram 

atraves dos servagos prestados por terceiros,contra - 

tados peia empresa ou apenas pagos por esta,mediante 

indicaçao de beneficiario do piano ......... 

7- Neda cos veteri 

8- lidspi.tai s veteri nan os, cilni dns voteni nni as c con 

generes ................. 

9- Guarda,tratamento,anestramento,adestrarnento,embeie 

zamento,aiojanento e congeneres,reiativos a animals... 

5%. 

5%. 

5% 



Em ESTADO DE MATO CR0550 

rreteitura 	Municipal de Rio Branco 
PE11CLNTUAL' 
SOBRE 0 prn 
co DO SERVI 

Em ço 

(aninais) 

10- Barbeiros,cabeleirearos,nanicures,pedicures,tra 

tamento de pe1e,dep31ago e cong&neres 5% 

11- Banhos,duchas,saunas,nassagens,ginstieas conga 

neres 5% 

12- varrago,coieta,renogao e incarieragao de Uxo 5% 

13- Limpeza de ctrenagen de portos,rios e canals 5% 
Em  

14- Linpeza,nanutençao e conservaço de irn6veis,in- 

elusive vias publicas,parques e jardins 	. 5% 

15- Desinfecgao,inunizaçao,higienizago e congane - 

res 5% 
Em  

16- Controle e 	tratanento de 	fluentes de qualquer 

natureza e de agentes I'isicos e biolSgicos 510 

17- Incaneraço de resaduos quaisquer 5% 

18- Limpeza de chanines 5 0% 
Em  

Em 19- Saneanento anbiental e congneres 5 01 0 

20- Ass] st&nc a tecni ca 59 10 

- 
21- Assessoria ou consultoria de qualquer natureza 

- 

no contida en outros a tens desta lista,organizagao 

Em progranaqao,planejanento,assessoria,processanento de 

dados,consultoria tecnica,financeira ou administrati 
Em 

va 5% 
Em 

Em  22- Planejanento,coordenaço,programaqao ou organiza 

co tcnica,financeira ou administrativa 590,  

23-An1ase,anclu33ve de sastenas,exanes pesquasas 	e 

inforraages,coleta e processamento de dados de qual-- - 

Em  quer natureza 5% 

24- Contabaladade,audatoraa,guarda-livros tecnicos 
Em  

Em 

Em - 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteiturá Municipal de Rio Branco 

(servigos) conggneres .............. 

37- Faisagisnio,jardinagern e decoragao (exceto o 

fornecirnento de rnercadorias,que flea sujeito ao 

ICMS ............. 

38- naspagern,caiaretaçao,poiirnento,iustrago de 

pisos,paredes e di.vis6rias ................... 

39- Ensino,instrugo,treinamento,avaliagao 	de 

conbecirnentos,de qualquer grau ou natureza ..... 

40- Planejanento,organizaçao e adninistrago de 

feiras,exposiç6es,congressos e congneres ...... 

41- 0rganizago de festas e reoepç6es, "buffet" 

(exeeto 0 fornecirnento de alimentago e bebidas 

quo flea sujeito ac ICNi) ..................... 

42- Adrninistragao de bens e negocios do terceiros 

o de consorcios ................... 

43- Adrninistraçio do fundos mutuos (exceo a pea-

lizada por instituiç5es autorizadas a funclonar 

pelo Banco Central ............... 

44- Agenciarnento,corretagen ou lnterrnedlaçao de 

cnbio,de seguros e de pianos de previd@ncia pri 

vada ................... 

45- Agenclanento,corretagen on interrnedlaçao de 

t{tulos quaisquer (exceto os serviços executados 

por instituig6es autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central) .................. 

46- Agenci anento ,corretagern ou internediago do 

direitos do propriedade industrial,artlstica ou. 

ii teraria ..................... 

47- Agenciarnento,corretagern ou internediagao de 

PERCENTUAL SO - 
BRE 0 PRE0 DO 
SERVIçO. 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

r 0' 
3/0 

5% 

5% 

tz 0/ 
3,0 

0' 
0/0 



 

ESTADO IDE. MATO GROSSO 

Preleilura Municipal de Rio Branco 

(Tcnioos) em contabilidade e congn&res ......... 

25- Per{cia,laudos,exanes tcn1cos e anlises tc-

nicas .............. 

26- Tradug6es e interpretag6es .............. 

27- Avaliagao.de bans ........... 

28- Dati lografi a, estenografia, expedi ente ,secreta - 

na em geral e congneres .......... 

29-Projetos,cAlculos e desenhos tcnicos de qual - 

que -' natureza ................. 

30- Aerofotograrnetria (inclusive interpretagao)na-

peamento e topografia .................. 

31. - Execigao par adrninistragao,ernp'eitada ou subern-

proj tada,de construgo civil, do obras hidruiicas e 

outras obras serneihantes e respectivs engenharia 

consultiva, inclusive se'vi gos auxi ii ares on comple-

mentares (exceto fornecilnento de mercadoni as produ-

zidas pelo prestador de servigds,fora do local da 

prestago dos servgos,que flea sujeito ao IONS. 

32- Demoligao ........ 

33- Reparagao,conservago e reforma de edificios 

estradas,pontes,portos e congneres (exceto o forne 

cirnento de mercadorias produzidas palo prestador 

dos servigos,fora do lobal dá prestagao dos servi - 

gos,que fica sujeito ao IONS .............. 

H 34- Pesquisa,perfuragao,cirnentagao,perfilagen,estimu 

iagao a outros servigos relacionados corn a explora - 

gao e exportagao de petr61eo a gs natural .......... 

35- Flo.restamento e reflorestamento ........... 

36- Escoranento e conteng.o de encostas e servigos 

PEflCErTUAL SO - 
BRE 0 PREO DO 
SERVIcO. 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

2% 

5% 1 

5% 

5% 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteitura Municipal de Rio Branco 
PERCENTUAL SOBRE 
0 PREQO DO SERVI 
go. 

• (de) 	contratos de franqula (franchise) 	e 	de 

faturago (fatoring),(excetuando-se os servi - 

ços prestados par instituiçoes autorizadas a fun 

cionar 	pelo 	Banco 	Central) ...................... 5% 

48- Agenciaraento,organizaço,prornogo e execuqao 

de prograrnas de 	tur]sno,passe]o,excursoes,guias 

de 	Lur j silo 	e 	cOrigeilere 

49- Agencianento,corretagern ou ariternedaagao de 

bens rnveis e inoveis naoa brangados nos atens 

45,46,47 	e 48 5% 

50- Despachantes 50 

51- Age ntes da propriedade industrial 5 1/ /0 

52- Agentes da propriedade artastaca Cu latera- 

na 5% 

53- Leilo ........ 

54- Regulaçao de sanastros cobertos par contratos 

de seguros,inspeqao e ava1aago de rascos para cc 

bcr Lur a do contraWs de r pur o 	• pr CVcnç ao e gereitci 

de niscos segurveis,prestados por quern nan seja 	0 

prpni a segurado ou conpanhia de seguro ........ 

55- Arinazenarnento ,deposi.to , carga, descarga, arrurnagao 

e guarda de bens de qualquer especie (exceto depo - • 	H 

satos featos en instituig6es financearas autoniza - 

das a funcaonar pelo Banco Central) 5 1/10 

56- Guarda e estacionanento de veaculos autonotores 

terrestres 5 1/D/  

57- vagaiancaa Cu seguranga de pessoas e bens 5 0//  

58- Transporte,coleta,renessa ou entrega de tens ou 

valores,dentro do ternitorao do nunicipao 5% 



8% 

8% 

8% 

8% 

890' 

F3 

ow' 
0/0 

5% 

8% 

-: 

C 0,  u/a 

5% 

ES1ADO DE MATO GROSSO 

Fret eltura Municipal de Rio Branco 
PERCENTUAL SO- 

BRE 0 PREQO DO 
ernxrTnn 	- 

(nunic{pio); 	 H 

59- Divers6es piiblicas: 

a) cinemas, "t&xi-danclngs" e congneres; 

b) bilhares,boliches,corrldas de animals e outros 

jogos; 

6) exposiç6es,corn cobranga deingressos; 

d) bai lea ,shows, fosti vi dades, reci tai S e cc'ngrieres, 

inclusive espetcu1os que sejan tamb&n transrnitidos, 

mediante compra - de direitos para tanto,pela televi - 

sao,ou pelo radio, 

e) jogos eletrSnicos; 

f) compet1g6es epsortivas ou de destreza i'{sica ou 

lntectual,com ou sen participaçao do expectador,inclu-

sive a venda de direitos atransrnissao pelo rario ou 

pela televisao; 

g) execuçao de imisica,individualmente ou por conjun - 

tos. 

60- Dl s tn bui go e verida tie hi lbe hes tie lobe ri as ,car-

t6es,pules ou cupons de paostas,sorteios ou prernios. 

61-Fornecinento de rnusica,nediante transmissao por 

qualquer processo,para vi-as póblicas ou arnbientes fecha-

dos (exceto transmisso radiof6nicas ou de teievisao)... 

62- Gravaçao e distribuigao de fumes e "video-tapes". 

63- Fonografia ou gravag.o de Sons Ofl ru{dos,inclusive 

trucagen,dublagen e nixagen sonora 

64- Fotografia e cinematografia,inclusive reve1ago,an - 

p1iago,c6pua,reprodugão e trucagen ..... 

65- Produçao para terceiros,medlante ou sen encomenda 

previa,de espet&cuios,entrevistas e congeneres ........ 



ESTADO BE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 
PERCENTUAL SO-
BilE 0 PREçO, DO 
SEP VT C IL 

congeneres.i. 

66- coiocagao de tapetes e cortinas,corn material for 

necido pelo usuario final do servigo ..... 

67- Lubrificagao,lirnpeza e revisao de rnquinas,ve{culos 

apareihos e equiparnentos (exceto o fornecirnento de pegas 

e partes que fica sujeito ao ICMS) ........... 

68- CUnserto , #'estauragao ,rnanutengao C conservagao do ni 

quinas,motores,ele.vadores ou de quaisquer objetos (exce-

to o fornecimento de pegas e partes,que fica sujeito ao 

1CMS) ............... 

69- Recoridicionanento de notores ( o valor das peças for 

necidas polo prestador de serviço,fica sujeito ao ICMS). 

70- Recauchutagern ou regëneraqo d epucus para o dsu;E - 

rio final ............ 

71- Recondidionamento,acondicionarnento,pintura,beneficta 

mento , lavagern, secagem, tingirnento , galvanoplástia, anodiza-

gao,corte,recorte,polirnento,plastificagao e congneres I  

de objetos no destinados a industrializagao ou cornercia 

lizaçao ............. 

72- Tustrnço do hens novoi s,quandu o scrviço for pros - 

tado para usu&rio final do objetolustrado ........... 

73-. instaiaçao e rnontagern de aparelhos,rnquinas • e equipa 

rnentos,prestados ao usurio final dos erviço,exclusiva - 

nente con material por ele fornecido ......... - 

74- Montagern,industrial,prestada aousurio final do 

servi.go,exclusivarnente corn material por ele fornecido. 

75-0pia ou reproduço por quaisquer processos,de do - 

curnentos e outros papis,plantas-ou desenhos ........... 

76- conposiç3o grafica,fotoconposiçao,clichera,zinco - 

5% 

5% 

5% 

50/  0 

5% 

ir 0' 
U /0 

5% 

5% 

C C' 
U /0 

5% 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeilura 	Municipal tie Rio Branco 
PERCENTUAL SOBRE 
0 pnrço DO SER - 

Vigo.  

(zinco-)grafia,latografia,fotolitografia 5 0% 

77- Coioeago de molduras e afins,encadernaçao, 

gravaçao e douraçao do lavros,revistas a conge- 

neres 5% 

78-. Locaçao de bans noveis,inclusive artendamentp 
r  

nercantil 5% 

79- Frnpresas Funerr1as 5% 

80- Alfaaataria e costura,quando o material for 

forr1ecido pelo usur10 final,exceto avianento 5% 

81- Tinturaria e lavanderia 	 .. 501
ID 

82- Taxidernistas 	 .. 5 0//0 

83- Recrutanento,agencianento,selegao,colocagao OU 

fornecamento de mao-do obra,nesno en canter tempo - 

rarao,inclusive por enpregados do prestador do servi 

ço,por trabaihadores avulsos por ele contratados 5% 

84- Propaganda e publicidade,anclusive pronoçao 	de 

vendas,planejanento de campanhas ou sasterna de publa 

cidade,elaboragao de desenhos,textos e dernais mate - 

rials pub1icitrios (exceto sua impressao,reproaugao 

ou fabricagao) 5% 

85- veicuiagao e divulgagao de textos,desenhos a outros 

materials 	de puhUcdade,por qualquer nejo (exceto en 

Jornams periodicos,radio e teievisao) 5% 

86- Serviços portuarios e aeroportuanios,utiiizaçao 

de porto 	ou aeroporto,atracagao,capatazia,arnazenagern 

lnterna,externa a especial,suprirnento de agua,servi.gos 

- acessoraos,movinentagao de nercadorias fora do cais 50/0/  

87-Advogados 5% 

88- Engenhe;ros,arqu1tetos,urbanistas,agron8nos 5 0/0' 

89- Dentastas 51//Q 



S 

90- Econornistas ..... 

91- Psic6logos ...... 

92- Assistentes Sociais 

fl 	93- Relag5es FCiblicas ....... 

94- Cobrangas e recebirnentos par conta. de tercei 

ros,inclusave direitos autorais,protesto do titu-

los,sustago do protesto,devo1ugo de titulos nEc 

pagos,rnanutetigo de titulos vencidos,fornecirnen-

to de posago de cobrança Cu recebinento e outros 

servigos correlatos de -cobranga Cu recebimento(es-

te abrange tanb&a Ca servigos prestados par insti- 

fl 	tuig6es autO.rizadas a funcionar polo Banco Central) 

95- Instituiçoes Financeiras autorizadas a funcionar 

A  polo Banco Central fornecanento de ta10 de cheques 

enassao de cheques adrnanistrativos,transferncia do 

fundos;devo1ug.o de eheques,sustaçao do pagarnentos 

do cheques,ordens do pagarnento e do creditcs por 

A 

	

	 qualquer rneio,ernissao e renovago de cart5es magne- 

ticos,consultas en terninais eietr5nacos,paganentos 

fl 

	

	pot' conta do terceiros,inclusive Cs feito fora do es 

tabelecirnento,elaboraçao de ficha cadastral ,aluguel 

de cofres,fornecimento do segunda via do avisos de 

lançanento ede extrato de conta,enissao de carn&es, 

(neste item no esta abrangido C ressarcinento a ins 

tituig6es financeiras,de gastos con portes de correlo 

telegrarnas,telex e teleprocessanento,nècessarios a 

prestaçao dos servios) .......... 

96- Transorte de natureza estritarnente municipal.... 

97- Gornunicaçes telef6nicas de urn para outro apa - 

relho dentro 	do rnuniclpio ............... 

5% 

5% 

5% 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura Municipal tiC Rio Branco 



ESTADO DE MATO GROSSO 

rreleitura 	Municipal tie Rio Branco,  

98- I1opedagen en hoteas,notis,pens6es e cong&neres 

(o valor da alirnentagao quando incluldo no prego 	da 

diaraa,faca sujeito a amposto sobre serviQo) 

.99- Distribuigo de bens de terceiro em representa - 

gao de quaisquer natureza ........ 

100-Serviqos pr ofascaonaaE C tecnacos nao conpreondi 

dos nos itens anteriores e a e pioragao de qualquer' 

atividade que represente prest gao de servigos e que 

nao configure fato gerador de anposto da cornpetncia 

da Uniao ou dos Estados 

II- QUANDO OS SET1VIOS CONSTAN ES DA LISTA FOREN PRES 

C 	. TADOS SOD .A FORMA DE TRABALNO ESSOAL DO PROPR±O CON- 
-Th 

TRIBUIrJTE,o INPOSTO SERA DE VID DA SEGUINTE NANEIRA: 

rTh 

,Th 

a) profissionais autSnornos de 

b) Profissionais autGnonod de I 

cjCostureiras... 

d) Lavadeiras ...... 

e) Carroceiros. 

f) Pedreiros ....... 

g) Serventes ...... 

h) Construtores. 

i) Padeiros ........ 

j) Carplhteiros.... 

1) Demais autonomos 

ivel universitarlo. 

Ivel mdio 

AJ\WXO II 



pm - 

pm 

pm - 

pm 

pm 

pm •  

pm 

pm 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteitura Municipal de. Rio Branco 
ANEXO II 

TAI3ELA PAPA C0DRAr4çA DA TAXA DL LICENçA PAPA LOCAL1ZAçAO 

11 ECHO onAM1:nTos DL ESTABLLECIMLNTOS 

5 SOBRE 0 

14VR-MAIOR 
• 	 . 	 VALOR DL 

- 

CIA. 

AG Mrs OP 
A() ANII 

1tIA(At.) 

1-- II -J503TILLA• . 

1.1- Ate 03 (trs) empregados.......... 	 70 

1.2- Se 04 (quatro) a 06 (s(-,is) onpreados 
	

80 

1.3- De 07 (se be) a 10 ( dez) eipregado ........... 	 100 

1 ,4- Do :11 (Onze) a IS( quinze) eopregados ......... 	 1. 

S vU 

I o- He 21( vi be e on) a 40 (quarerita) enpregados 
	

300 

1 .7- Do .41 (quarenta e urn) a 100 (cern) enpregados ..... 	 3'-30 

B- fl -u a de 100 (con) enprogados 
	

450 

7 -00M1UC10 

Par 	e. restal.irculbes pon 1-12 ............. 	 1. , 0 

pm 	
1 0 Super nerrados por ii? 

	
2,0 

- 	 •3• lLu;ar e sini lares pOr 1:12 ........... 	 2 , 5 

pm 	
2 4- çuai squer oubros ranos de atividades conerci aa S nao 

pm 

	

	
'riSI arites nesta Label a porn n2 

	
2,5 

3- L'I [WELl SIMENTOS BANCARIOS , DF GREDITO, FINAIICIAMENTO L 

I 57151 IMENIO 
	

750 

pm 	
4-11011 t5,MOIIIS,PI NSE5 I SIMILARES 

.1-- ALe fl1 (cirico) cluartos ........ 	 4Q 

(ses) aJo (dozY quartos ......... 	 50 - 

/1 	H LI (ouze). 0 15 ((juirize) quarto ........ 	 60 

'1 I- C 	)ç dezesei c ) a 20 (vi rite) quat Los 
	

70 

pm 

pm 

pm 

pm 
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ESTADO DE MAID. GROSSO 

Prefeithra Muncpall de Rio Branco 
%SCBRL 0 

P'IVRHMAIOR' 

VALOR DC 

REFEItENC1A. - 	- 	 H 
A0MS 00 

A0 ANO 

FRACA0 

4.51e 21 (vinte e- an) a 30 ( Lr]nt:n) tiu-irtor . ....... 
.I.(;- 	9 ii 	Ha 	30 	(I i 	ut 0 	(711 } 

F or spar Lanentos ................ 

' 	I 	iIr![91ui IT SilLe:; 	I 	Our "TI 1K,. cci' it Lover, (Ic 

pLIclloI4tcs ,agerites a prepostos cur geraiL ........... 

6- ['roE] ssihnai.s autOnorruos qua exercern atividades son 

api] cacao He capital .......... 

7- troLl ssi anal s autonomos que exercem at] vidades con 

aplicacdo cIa capita] (rt2o i nciu do) en c,utro i ten des 
,Th 

La Lahe 13) ............ 

9- Ci ts du lotena: 

4- Oficinas de consertos en geral 

9.1- Ate 20 M . .......... 

9.P- De 21 N 2  a 75 N 2  ............. 

11.3- Pa 70 	i 190 W 

9 4- lie 151 N' en dianLe 

10-' Posios de servi 905 para veIcTulos ............. 

11- Depustos e aii11an6vcs,exp1osivos a sirnilares 

ia- Iirilnrctraa a lavinderia., 

] 3- ca1r1 de engraxate 

14- estabelecirnentos de banhos,duchas,rssagefls,ginásti 
- 	 - 

(55 € t .......... 

]9_ Narhcarlasa ra1cs do he].eza par n" de cade] ras.-. 

19.]- 	Ic- c, do tclic';Ti .0 -  u71;3u1]rI)il 

1'- 1 n;ucc de quatqur 	u on nrtureza 

17- 1-,STAI71:]_,EcIMi:nTos 110321T ATARI]-3 
'Th 

17.1- Can 'te 25 (vinlc 	cinco) leitos 



cit 

- 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Preteitra 	Municipal de Rio Branco 0 

t1VPV\ lop 
r 

V/1 H 	1)1 

- 

 PTA F RINCIA 

AO t\i) 	31f.t) 	OU 

AO AND FPA 

1;.2- 	Con nams 	de 	25 	(vintc 	c. 	calico) 	lea Los 300 

13- 	1 	lb'r3to0]fls 	(If 	an3]lse 	clinica 50 

19- DIVE1iSOES POJ3L1CAS 

19.1- Cinemas e te atros con aLe 	150 	(conIc e cinquenta) 

luyorc 120 

19,2- Cinemas e tc itr a c an naa s d6 150 	(cents e cinquen- 

tCi) 	1w a' c 240 

19.3 - 	hc .LCftUc1flLC 	dançinLc 	,bo ito ,,cta 740 

19.4- 	Iii LI FALlS F QUAISQIIEH OUTROS 70003 DL MESA 

II 	ila1tuinitit' 	,'II 	N46 	U 	(i 	) 	!I(t 
III 

19.4.2 -  Ltabe1ec1rnentoE 	con mais do 	03 	( Lrës) 	mesas G5 

19.5- 	IJc]aches 	par i n ° 	de 	pistas 20 

19.6 - 	 cluerrIesses 900 

19.7- (A rcos e par'ques de diversCes 20 par dia 

1-9.8- ()ij 11 squer espetaculos nAoincluldus no item anti ti or 20 por dia 

20- linprei teiras e incor-poradoras 

r 

40 

21- A5'ropecuara a 

21.1- Ate 	50 	(eanauenta) 	eript epados 50 

21i2- 	Us 	Hi (cariquerita e w 	ci 100 	(eon) 	t nproFados 100 

Demaia 	ita vi dades 	sojeltas 	ci 	ti'<a do 	I OCci] a zaç 	o 	o 	fun 

ci onarnentn tio constantes nos ikens antera ores 100 

H0A- A 	taxi de Locali 	aiJo 	c 	I nut-ann nciito dos 	CL t Wale- 

Cane i)tns 	( onstantec, 	do 	alan 	02 	(cool roan) 	serh 	cobr it] 1 

urn 	liri:i Ic 	dc 	500 1  do major vaLor de 	refer6ncja 

- 	 -: ANEXO III 
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H 
ESTADO CE MATO CR0550 

Preteitura 	Municipal de Rio Branco 
(poi) 	pubflcidade 15% do MVR 

do ano 

3- Publicidade ;onora,em veXcuos destinados a qualguer 

modal idacle de 	pub] ic idade 15% do MVR 

ao dia 

11-Puhlicidade esorita em vecu1os dostinados a qualquer 

modalidade de piilfl moidade pot 	veaculo 10% do MVR 

do mes 

5-PubLicidadeem olnemac,to d tro,,bnates 	e simi1are,por 

dc 	HUH 	flu 	di 	U 	I 	iVo m dd MVR 

do 	ilLi S 

5- For publicidade colocada em terrenos,campos de espor 

tes,c1ubes,assoiac6es,qua1auex 	que seia o sistema de 4 

co1ocaco,desde que vjsTveis de quaisquer vias ou logra 

doupos puhlmcos,mncluilve as rodovias,estradas c caminhos 

_ 

rnunicipais 100% do NVR 

ao and 

7- Qual queim  outra 	t ipo do 	puLl 1 ci dade no Constante do 

utens anteriores 20% do MVR 

do dma 

50% do MVR 

ao rnes 

ANI\0 V 

IABELA PARA C0BRANA DA TAXA DL L.[CLNçA I'ARA LXL- 

cuçAo DE WAS 
NdURFZA DAS OPRAS sobte o 

MVR 

1- Aprovdcao do projeto For M 2  1,0% 

2- coNsTRucAo DI 

ci) 	Ldificaco at 	02 	(dolLs) 	pavimentos por m 2 	de area 

construtda 0,8% 

b) Fd1fiodco corn mais de 02 	(dois) pavimentos por m 2  

do Xrea construT.1a 1 1 0% 

c) DepeiidEncias em prdi os rcsidenciai s por m 7 	de arna 

construida 0,8% 

d) Depcndncias em qu clisquer outros predios para quals- 

quer fijialidade par M2 	de area construda 0,8% 

e) Barrac6es,por M2 do area construida 0.8% 

o 
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a 
ESTADO DE MATO GROSSO 

rreleitura 	Municipal de Rio Branco 
cm U_ 	ifl-0 1% 

5- Equmno 2% 
6- iwe: 0,1% 
7- OuLxos 0,2% 

ANFXO VII 

TABLLA PARA C0BRANA DA TAXA DE LjICENçA PARA 

OCUPJ\C0 Dr 	APFAfl LM V[AS F I OGRADOUROS POSIT 

003 

- 	 I 	H 

I.] - 	fit 	dica 	C, 	P/ 	, 	 [lv! 

I.'- 	For rns 	e 	p/rn 2 1,5% 	MVP 

1. 3- 	For ano e p/rn 2 	5% MVR 

2- VEICULOS 	 CARROS DE PASSEIO UTILITARIOS 
cm 

2.1- 	For dia 	 3% MVR 
- 

1%MVP 

CANIINHOES OU ONIBUS REBOQUE 

5% NVR 5%MVR 

A0 	Di 	PA t %f 10 DI ILl [RI05 

5% NVR 5% MVR 

CAM1NHOFS ou ONIBUS REBOQUE 

15% MVR 15% MVR 

2.3 -  For ono 	 CARROS DL PASSEIO U1ILITARIOS 

bO'i 	MVR 60% MVR 

CANINHOLS CU GNIBUS RLBOQUL 

100% MVR 100% MVR 

3- DAFRAQU1NHAS DU QUTOSQUES 

3.1- 	For dma p/m2 	16 MVR 

3 	2- 	Pox 	rn&s 	p/rn2 	10% MVR 

3 	3- 	For ano p/in 2 	20% NVR 

3 	Paiicas de revistas p/ano 100% 

4_ AMBULANTE DUE OCUPF AREA EM LCGRADOUROS PUBLICOS 

4.1- 	For dma 10% MVR 

j4.2- 	I or. 11 	£C 	400 	MVP 

1.3- 	Pop dUO 	100% MVR 

-' 5- QUAISQULJ1 0UTPOS (ONTPTBUTNTES NAO (OMPREENDIDOS NOS ITENS 

ANIERIORFS 

5.1- 	Por dia 10% MVR 

5 	2- 	Pox 	rns 	30% 	MVR 
m 

m . 



* H 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Prefeitura 	Municipal de Rio Branco 
5-3 Pot' ano 100% NVR 

ANEXO VIII 

TABELA PARA C0BRANA DL TAXA DL COLETA DE LIXO 

DO MVR M2/ANO 

1- Unadades residenciats 0,1% 

2- Corircio / servigo 0,1% 

3- Industrial 0,1% 

4- Agropecura 0,1% 

NOTA 	Fican estabelecidos as seguintes unites maximos pa- 

ra cobranga desta taxa 

1- Unadades resadencaais 50% do MVR 

2- Cornercio / serviqo 60% do NVR 

3- Industrial 70% do MVR 

4- Agropecuaria 70% do MVP 



a 
C ESTADO DE MATO GROSSO 

C Prefeitura 	Municipal de Rio Branco 
- 5.3- [or ario 	100 	MV 

ANEXO VIII 

TABELA PARA COBRANCA DA TAXA DE COIJETA DE LIXO 

MVR M 2 /ANO: 
1- Unidades residenciais 0,1% 
2- Conroio /servico 0,1% 

3- Tndurtrial 	 - 0 1 1% 
4- Ag tpeciaria 0,1% 

NOTA: 	Fican 	estabelecidos os seguintes limites mximos - 

C para cohrança desta taxa: 
-N 

1- Unidades reside iciais 50%do MVR 
2- Coinrcio/servco 60%Uo MVR 
3- Industrial 70%doMVRJ 

4- Agropecuria 70%do MVR 

-N 

•1 

-N 

-N 

-N 

c. 

-t 

N - 

: 


