
PREFEITURA MU!'\JICIPAL DE SANTA LUZIA 

LEI N2 399 

Dispõe sôbre modificação do Código Tributário na 
parte que trata do ImpÔsto de Licença e Taxas Di
versas, 

'i:> 

A Câmara M:unicipal de Santa Luzia decreta e eu sanciono a seguinte 41 

lei: 

Artigo l2 - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o Código 
Tributário na parte do ImpÔsto de Licença e Taxas Diversas, nos seguintes 

termos: 
TITULOI 

Do ImpÔsto de Licença para localização de estabelecimentos 
comerciais, industriais e profissionais e sua renovação. 

Artigo 22 - O impÔsto de Iiicença tem como fato gerador a outorga 
de permissão para a localização ou o exercício de e.tividade ou prática de 

atos que, pela sua natureza, dependam de prévia autorização do füunicíp~o. 
Artigo 32 - Nen11um este.belecimento comercial, inr1ustrial ou l'r''b

f'issional poderá instalar-se ou iniciar suas atividades no município, sem 
:prévia licença de localização, outorgada pela Prefeitura, a que correspon
derá u1n alvará, e sem que hajam seus responsáveis efetuado o pagamento do 
impÔsto devido, 

Artigo 

! 
II 

III 
IV 

V 
VI 

VII 

VIII 

IX 

42 - Estão sujeitos ao iJJ1pÔsto de licença: 

os estabelecimentos industriais: 
- os estabelecimentos comerciais; 
- o comércio ambulante; 
- as atividades profissionais; 
- oficinas de toda especie; 
- casas e parques, ou outra forma, que visem a explorar 

diversões ou jogos; 
- boteis - casas de pasto, pensões, casas de cômodos, 

reste.urantes, churrascarias ou atividades congêneres; 
- barbearia, saJ_Ões de beleza, banhos e estabelecimen

tos congêneres; 
- outras atividades não especificadas que visem a auferj.r 

lucros ou rendas mediante emprego de capital ou execu
ção de trabalhoo 

Artigo 52 - A licença para o exercício de atividade corres11onderá 

UJ11_ alvará de localizacã,o, oue deverá ser colocado no estabelecímento oii 
.;, - ... 

escritório, em destaque, ou ser conduzido pelo interessado. - -
Artigo 62 - A licença para localização ou fcu1cionamento será ariual, 

cobrada juntamente com o impÔsto de indústria e Profissões, sem:P!>ez 
conveniente á Administre.ção I1Iunic ipal º 

q11e 
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Artigo 79 - A licença para funcionamento e localização é devida, 
ainda que a atividade ou estabelecimento seja isento dos demais impostos. 

---~~~--~--~,.·---·--·------"~---~-· 

Artigo 8º - A licença de funcionamento e localização antecederá, 
obrigatóriamente, o inicio das atividades. 

Artigo 99 - A violação do preceJ_to do artigo anterior sujeitará 
o infrator ao pagamento da licença em dobro, inscrevendo-se o débito em 

divida ativa, se o pagamento não se efetivar 3 dias após a notificação 

do infrator, sem prejuízo de outras medidas. 
Artigo lOQ - Os acréscin1os ou ampliações, operados no estabele 

cimen-to, dentro do primeiro semestre, ficarão sujei tas ao pagamento da 
diferença da licença. 

Artigo 11º - A licença de funcionamento e localização será exigi
da, nas bases e índices da tabela que constitui o anexo nQ 1 desta lei. 

T I T U L O II 
Da da·,._,.Taxa de Renovação 

P.rtigo 12º - Além da taxa de licença para localização, os estabe
lecin1entos comerciais, industriais ou profissionais estão sujeitos, anu

al.mente, á taxa de renovação rlra licença para localização. 
Artigo 13º - O alvará de licença será também renovado anualmente 

e fornecido independentemente de novo requerimento, desde que o contri 
buinte haja efetudo o pagamento da taxa e esteja inscrito no Cadastro do 
Comércio, da Indústria e das Profissões. 

Parágre.fo Único - l'Tenhum estabelecimento poderá prosseguir nas 
suas atividades sem estar na posse do alvará de que trata êste artigo, 
após decorrido o prazo para pagamento da taxa de renovação. 

Artigo 14º - O não cumpri111ento do disposto no artigo anterior 

poderá acarretar a interdição do estabelecimento mediante autorização 
da autoridade competente. 

Parágrafo lQ - A interdição será precedida de notificação ao 
responsável pelo estabelecimento, dando-lhe, digo, dando-se-lhe o prazo 
de quinze (15) dias para que regularize sua situação. 

Parágrafo 2º - A interdição não exime o faltoso do pagamento da 

taxa e das multas devidas. 

Artigo 15º - Far-se-á,anualmente, o lançamento da taxa de reno
vaçao da licença de localização e funcionamento, a ser arrecadada nas 

épocas determinadas em regulamento, 
Artigo 16º - A taxa de renovação de licença para localização 

será cobrada na base e índices da tabela que constitui o snexo 1 desta 

lei;. 
T I T U L O III 
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DA Licença Especial 

Artigo 172 - Os estabelecimentos g_ue obtiverem licença para fun -

cionar, fora do horário normal, ficam sujeitos, também, á licença espe 
cial de g_ue trata êste capítulo. · 

Artigo 18º - A licença especial será concedida, mediante reg_ueri
mento á autoridade competente, g_ue poderá negá-la, se a atividade puder 

comprometer a trang_uilidade pllblica e os lJons costumes ou a saúde públicaº 

Artigo 192 - A lj.cença, g_ue poderá ser removada, será concedida 
para prazo certo e, g_uando anual, terminará irrevogávelmente a 31 de 
dezembro de cada ano. 

Artigo 20Q - O impÔsto de licença, para funcionamento dos estabe
lecimentos, em horários especJ.ais, será arrecadado antecipada e indepen
dentemente de lança.r11_ento, observadas as seguintes bases; 

I - Até 22 horas: 
Por dia 
Por mês 

to de indústrJ.a e profissões; 
Por ano 

- Cr$150,00 
Cr~~ 600,00 mais 1% calculado sÔbre o impos-

- Cr~~5.000,00 maisl0% calculados sÔbre o 
impôsto de indústria e profissões; 

II - Além das 22 horas: 
Por dia - Cr~~2 50, 00 
Por mês - Crin.000,00 mais 1% calculado sobre o 

impôsto de indústria e profissões; 
Por ano - Cr~ne.000,00 mais 10% calculados sÔbre o 

imposto de indústria e profissõesº 
Artigo 21Q - Os cabarés, cassinos, "boites" e estabelecimentos 

análogos, g_uando funcionarem em horário especial, ficarão sujeitos ao 
pagamento previsto na alínea II do ari;igo a..l"lterior. 

Artigo 22~ - Os estabeQ~cimentos licenciados para funcionamento 
estraordinário devem ter afixado, em lugar visJ.vel, o conhecimento do 

comprovante do pagamento da licença. 
J1.rtigo 232 - As licenças especiais poderão ser transferidas me

diante requerimeni;o, e provada a transferêncJ.a do estabelecimento a que - . -
ela se refere. 

Artigo 24º - Os estabelecimentos em débito pg,ra com a Prefeitura 

nao poderão obter licença especialº 
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Artigo 25º - Os botequins ou barracas armadas na via pública, 

por oca.sião das festas de qualquer natureza, poderão funcionar a qual -

quer hora, ficando, porém, sujeitos a uma licença especial de Cd~200,00 
por dia, além dos impostos a que estiverem sujeitosº 

Parágrafo lQ - Veíci,llos estacionadosl'! nas vias :púlJlicas, para 

sorteios, ficarão sujeitos a i,rn1a licença especial de Cr$300,00 por dia. 
Parágrafo 2$ - A licença será dada mediante requerimento á auto

ridade competente, que indicará o ponto concedido ao requerente. 
Artigo 26Q - Os hotéis, pensões, hospedarias, agências de jor

nais, casas de saiide, hospitais, sanat6rios, garagens, postos de lubri -
ficaÇão, fármacias e estabelecimentos que não :pratiquem o comércio de 
compra e venda não estão sujeitos á licença especial de que trata êste 

título. 
Artigo 27º - A infração ás disposições deste capítulo serao pu-

nidas com a multa de Cd~2. 000, 00 a Cr~~ 

TITULO 

lÜ.ÜÜÜ,ÜÜo 

IV 
Do Comercio Ambulante 

Artigo 28Q - Além ao impÔsto de licença estabelecido no Título 
I, o ambulante estará sujeito ao imposto de Indústria e Profissões na 

forma estabelecida llilll nesta lei. 
Artigo 29º - O alvará de licença do e.mbulante é :i:iessoal, in 

transfer]_vel e deverá ser renovado anualmente. 
Parágrafo único - Quando se tratar de pessoa juridica, esta de

verá registrar seus vendedores ambulantes e serão expedidas tantas licen

ças quantos forem tais vendedores, os quais ficarão suJeitos ao dispoto 

nêste títuloº 
Artigo 30º - Qualquer IJessoa que fÔr encontrada exercendo comér

cio ambulante sem possuir o alvará terá a ljlercadoria apreendida na forma 
que a lei dispuzer. 

Artigo 31º - Do alvará concedido ao arn~ulante deverá constar: 
I - o nome do comerciante; 

II - seu endereço civil; 
III - que artigo poderá vender; 

IV - em que ruas ou areas poderá exercer seu comércio, 

Artigo 32º - Encontrado em infração dos itens III e IV - ficará 
o infrator sujeito -á al]reensão da mercadoria ou ao page.Eento da multa 
de @ Cr~p200,00 a CdS 1.000,00, que deverá ser depositada no ato da aut-uação, 
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Art. 339 - Para o exercício do comércio ambulante,_ sem prejuízo 

de outras exigências da políía sanitária, exigir-se-á: 

I 

II 

III 

IV 
V 

- prova de identidade; 

- prova de visto:tia do veículo ou carros de l]ropulsão 
manual; 

- carteira de saúde; 

- prova do paga1!lento do alvará de licença; 

- :i;irova de pagamento do impÔsto de veículos quando fÔr 
o caso. 

Artigo 349 Os a1!lbulantes estão sujeitos ao horário regula1!1entar 

estabelecido para o comércio fixo análago ou semelhante. 

ca. 

a) 

b) 

Artigo 359 - Não é permitido ao ambulante fixar-se na via públi-

Artigo 369 - Não será permitido o comércio ambulante de: 

bebidas acoolicas; 
, ' -- armas e muniçoes; 

c) - fogos e explosivos; 

d) - q_uais(luer outros artigos q_ue, a juízo da· i'1!unicipali
dade, ofereçam perigo á saúde pública ou possam causar intra:nq_uilidade. 

Artigo 37º - A Municipalidade provocará a aplicação das sanções 

previstas no C6digo Penal ou Lei das Contravenções Penais contra os q_ue, 

desobedecendo os preceitos desta lei, violarem determinações daq_ueles 

diplo1!1as legais. 

T I T U L O V 
I - TAXA DE EXP~DIENTE 

Artigo 38º - O ímpôsto a que se refere a letra p da Tabela 

anexa do Art. 188 do C6digo Tributário, passará a ser cobrado por«~ 

conhecinicmto expedido, excluinc1os os relativos ás rendas industriais ou 

-patrimoniais, cada um. • ................................... Cr$ 20 º 00 º 
- -

1 

2 

3 

4 

II - CERTIDOES 

a) 
I\fegativa de tributo: 
req_uerida por um s6 interessado 
e referindo-se a um s6 tributoºº"~$ 100,00 

Por tributo a acrescer •..•.••...• Cr~~ 50,00 

Req_uerida por varies interessados: 
Pelo q_ue exceder do priemiro, por 
in-~eressado ...................... Gr~~ 50,00 

Requeridas por vários interessados 
e refer±ndo-se á vários tributos 
primeiro interessado e pelo pri-
meiro tributo •••.••..•.•....•.• º oCr$ 200,00 
e pelos demais interessados •.•••• Cr$ 100,00 
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(Tantas parcelas de Cr$100,00 quantos 
sejam os interessados). 

III - OUTRAS CERTIDÕES 

- Requerida por Tu~ s6 interessado e referindo
se a um ato ou fato administrativo •..•.....••• 

- Por interessado que exceder do pr~~eiro ••...•• 
- Por fato ou ato que acrescer •...............•• 

TV - BUSCAS 
a) havendo indicação do ano: 

- Até 1 ano, por ano ............................ 
- Até 5 anos, por ano . .......................... 
- Até 10 anos, por 8.11.0 • ••••••••••••••••••••••••• 

- Até 20 anos, por ano ......................... º 
- Até 30 anos, por ano .......................... 
- Pelo que ultrapassar de 30 anos, por ano . ..... 

b) Não havendo indicação de ano: 

- Até 1 ano • ................................... º 
.!.. Até 5 ru1os, -oor ano . ......................... . 
- P.~té 10 anos, - por a.i10 • ••••••••••••••••••••••••• 

- Até 20 anos, por ano ..... .................... . 
- Até 30 anos, por ano . ......................... . 
- Pelo que ultrâpassar de 30 anos, por ano ••.••• 

V - RASA 

- Por linha manuscrita •........................ º 
- Por lin11a datiJ_ografada .... .................. . 

(NOTA) O quantum exigível por certidão não 
poderá execeder de ................. . 

V - A - CÓPIAS DE PLA..WTAS 
Por c6pias atá 0,50m2 •......................• 

- Pelo excedente, por 0,10 m2 •••...•...•••••..•• 

VI - EXPEDICÕES DE ALVAR.~S 
DE EDÍFICAÇÕES 

Renovação de prazo de plantas aprovadas ••.••• 
Pela construção de muros, gradis e portões ••• 
Pela construção de prédios no regime da Lei 
nº 352, de 15/5;i;:'l963. . 

VII - ATESTADOS 

Por lauda até 33 linhas •..•..••.•..• º•••••••• 
O que exceder, por lauda ou fração •••••.••..• 

VIII - HABITE-SE 
Por prédio ou parte construida, inclusive 
modificação sÔbre o valor real ..............• 

Cri~200, 00 

50,00 

50,00 

12,00 
6,00 
5,00 
4,00 
3,00 
2,00 

16,00 
12,00 
10,00 
s,oo 
6,00 
4,00 

1,50 
2,00 

3.000,00 

1.000,00 
2,00 

150,00 
50,00 

30,00 
15,00 

0,1% 
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Por habitação vaga, sujeita a infração ••.••• 

IX - TAXAS DE ALINiillIENTO, NIVELAJ'IIENTO 
E N1ll'IIERAÇÃO 

As taxas de Alinhamento e Nivelamento serão 
cobradas quando do recebimento do projeto na 
Prefeitura, da seguinte maneira: 

Alinhamento para Fechos ou Prédios: 
Até 12 metros, ta..~a minima de •..•.•••.•.•• 
Pelo que execder de 12 metros, por metro •• 

Nivelamento de prédios: 

Até 12 metros, taxa minima de ••••••••••••• 
Pelo que exceder de 12 metros,por metro ••• 

Nivelamento para Fechos: 
Até 12 ~etros, taxa minima ••••.....••..••• 
Pelo que exceder de 12 metros, por metro •• 

Indicação de niLmeração por prédio aprovado 

TITULO TI 

Do Impôsto de Licença sÔbre Diversões 

Cr$200, 00 

Cr$300, 00 
Cr~~ 30, 00 

Cr$300,00 
30,00 

Cr~~300, 00 
Cr~~ 30, 00 

cr~noo,oo 

Artigo 39º - O ImpÔsto de Licença sÔbre diversões 
exigido de acÔrdo com a Tabela abaixo, ficando estabelecido que 
zona compreendida toda a área urbana da cidade, delimitada pela 
lação em vigor e a 2a. zona as demais áreas do rliunicípio. 

será 
a la. 
legis-

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

DIVERSll:SS - TAXA :FIXA - DIÁRIA 

Bailes Públicos . ................... . 
Bailes Públicos Carnavalescos ••••••• 
Carroucel - Cavalinhos de Pau, Cos -
moramas Ivionta..nha Russa, etc. (por , . < esnecieJ ........................... . 
Cabarés,Cafés, Cantinas - Boites 
Dancingus, etc. - por função •••...•• 
Casa de Diversões (não especificadas) 
e inemas ............................ . 
Clube ou Casa que explore jogos per-
mitidos . ............... -............ . 
Circos de Cavalinhos ••..•..........• 
Exploração de qualquer genero em que 
o proprietário aufira lucros, com ou 
sem ingressos ...................... . 
Espetaculas de Bonecos ou semelhantes 
Espetaculas Teatrais (Operas - Opera
tas - Variedades - Prestidigitação -
Bailados e outros .................. . 
Luta romana - Box - Jiu-Jitsu e se-
melhantes . ......................... º 
Corridas de Animais: Bicicletas -
riiotocicletas - Automoveis, etc ••.••• 

la. zona 

200,00 
200,00 

20,00 

100,00 
100,00 
120,00 

60,00 
200,00 

100,00 
80,00 

120,00 

100,00 

120,00 

2a. zona 

100,00 
100,00 

15,00 

60,00 
50,00 
80,00 

40,00 
100,00 

50,00 
50,00 

80,00 

80,00 

100,00 
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ANEXO N2 l 

TABE.]A 

IMPOSTO DE LICENÇA 

VII 

ESTABELECIMENTOS CONERCIAIS1 INDUSTRIAIS, AMBULANTES E EVENTUAIS 

A = LOCALffiZAÇÃO INICIAL, PARA ABERTURA OU INSTALAÇÃO 

- Sobre o valor locativo estimado (10% valor venal) ~o 
imevel, ou parte do imóvel ocupado ou utilizado pelo 
estabelecimento, não podendo exceder de Cr$5.000,oo ••••• 

~--'··~~-

B - RENOVAÇ~O ANUAL DE LOCALIZAÇKO 

e 

- Sobre o valor locativo estimado (10% do valor venal) do 
imóvel, ou parte do imóvel ocupado ou utilizado pelo es
tabelecimento, não podendo execder de Cr$2.ooo,oo ••••••• 

PARA AMBULANTES E EVENTUAIS 

- Para os estabelecimentos comerciais ou ind11striais que 
operem neste mllllic~pio por meio de vendas contra entrega 
de mercadorias 

0,5 

0,2 

Por ano o •.•.••••••.•....•.••.•.....••••.•......•... Cr$ lo000,00 

- Atividades de IT.enor rendin-ento 

Por anoº . º •••••••••• ª •••••••••••••••••••••••• º • • • • • Cr$ 500,00 

Caminhões - Feira (por caminhão) por mês ••••••••••• Cr$ 300,00. 

., 
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l4 

l5 
l6 

(NOTA) Havendo venda de poules, mais 
50% de acréscimo), 

Rink de Patinação - Golfinho e congêne-
re s ................................... . 
Parques de Diversões •••••.........•.••• 
Touradas (em lugares permitidos e com , . ~ . ~ 

previa auuorizaçao ...................•• 

la. zona 2a. zona 

Cr$ 60, 00 
Cr~~200, 00 

Cr~S200, 00 

50,00 
l00,00 

l00,00 

Artigo 409 - Revogam-se as disposições em contr~ario,entrará 

esta lei em vigor na data de sua publicação. 

l964. 

Prefeitura municipal de Santa Luzia, 3 de Novembro de 

'>t~-~,_j-------~ Pre :f e i to JlC<un:j_ · " ) 

--~" )i ~/,,· 1 --

;;t_e:_r e i.- e. e ..L.l:- ,, ~{...~e. t P 

(Secretário) ~ 
i 

~,, . H 
//{_,,,(/l.,,~.(...7 
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