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LEI Nº179/2021.                         

São Miguel do Tocantins, de 01 de outubro de 2021.

"Cria no âmbito do município de São Miguel do Tocantins/TO, o 
PROGRAMA DE LAVOURA COMUNITARIA, e Adota Outras 
Providencias. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em 
cumprimento ao disposto no art. 95, inciso VI e XXVII, da 
Resolução nº 14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que 
promulgou a Lei Orgânica do Município de São Miguel do 
Tocantins/TO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Art. 1º - Fica criado no âmbito do município de São Miguel do 
Tocantins/TO, o Programa de Lavoura Comunitária-
PROLAVOURA.
Art. 2º - O programa lavoura comunitária consiste na 
implantação de ações conjuntas entre município e beneficiários, 
previamente selecionados para realização do procedimento de 
plantio, cultivo e colheta da lavoura comunitária, sendo seus 
objetivos específicos:
I-reduzir a insegurança alimentar;
II-integrar socialmente as famílias assistidas pelo projeto;
III-aumentar a renda familiar com o excedente da produção.
Art. 3º- O cultivo será realizado em área cedida por terceiro sem 
ônus para o município, na utilização de prazo determinado.
Parágrafo único -  decorrido o prazo determinado em TERMO 
DE CONTRATO DE PARCERIA RURAL, a terra será devolvida 
ao cedente arada com correção do solo em calcário.
Art. 4º - A seleção do imóvel a ser utilizado se dará através de 
parecer favorável do CMDRS-São Miguel do Tocantins, 
contendo as condições e a documentação necessária.
Parágrafo único - O interessado atuará no programa: no plantio, 
no cultivo e na colheita e deverão efetuar o cadastramento 
prévio, sendo que os requisitos para a participação serão 
definidos por Decreto do Executivo Municipal.
Art. 5º - O programa será gerido pela Secretaria de Agricultura 
que instituirá uma comissão formada por integrantes da 
administração pública e beneficiários, cujo a presidência será 
indicada pelo chefe do Executivo Municipal, que acompanhará 

os resultados das ações, como também oferecer sugestões 
para a devida eficácia do programa.
Art. 6º - Caberá ao município o fornecimento de (maquinas e 
equipamentos agrícolas) aos produtores beneficiários bem 
como todo o apoio logístico e técnico para a otimização da 
produção.
Parágrafo único - O recebimento da cota parte do resultado 
final da colheita, pelo produtor beneficiado, está condicionado 
a comprovação da efetiva atuação no programa em todas as 
suas fases.
Art. 7º - A produção auferida será distribuída na proporção de 
5% para o município e 95% entre os beneficiários.
Art. 8º - A parcela atribuída ao município destina-se-á a 
doação as escolas, creches e CRAS.
Art. 9º- Fica o município autorizado a celebrar convênios com 
entes da união e estado para cumprir os objetivos do 
programa lavoura comunitária.
Art. 10 - As despesas com o desenvolvimento das atividades 
do programa serão custeadas pela dotação orçamentaria 
vigente da Secretaria Municipal de Agricultura suplementada 
se necessário.
Art. 11- O poder do executivo municipal regulamentará por 
Decreto as ações do programa previsto desta Lei, segundo as 
necessidades de adequação em razão da dinâmica de 
atendimento, podendo ainda, promover abertura de créditos 
adicionais, de natureza suplementar ou especial nos termos 
do art. 43 da lei federal 4.320/64, este último podendo ter 
aplicação efetiva no exercício necessário, correndo nos 
exercícios subsequentes as despesas com a execução desta 
Lei por conta das dotações orçamentarias próprias vigente. 

Art. 12 - Insere ao PPA para o quadriênio 2022/2025, no 
sentido de considerar-se nele incluídas todas as ações 
previstas nesta Lei.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições e contrário.GABINETE DO 
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, ao 01 (primeiro) dia do mês de outubro 
do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

LEI Nº180 /2021,     DE 01 DE  OUTUBRO DE 2021

                                                                                                          
"Denomina Praça Pública no Município de São Miguel do 
Tocantins/TO. "
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EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em 
cumprimento ao art. 95, inciso VI, da Resolução nº 14/2020, de 
14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do 
Município de São Miguel do Tocantins/TO, sanciono e promulgo 
a Lei, oriunda do Projeto de  Lei nº 003/2021, da Vereadora 
Neila Gomes Paixão.

Art. 1º- O Espaço Público localizado na Rua Afonso Pena, 
centro de São Miguel do Tocantins, altera a Denominação de 
Praça Pública SIQUERIA CAMPOS, para Praça Pública 
Professora MARIA NATIVIDADE DA SILVA. 
Parágrafo 1º - A praça denominada tem uma área de 3.899,89m² 
(três mil oitocentos e noventa e nove metros e 89 oitenta e nove 
centímetros quadrados).

Parágrafo 2º - Para os casos abrangidos por esta Lei entende se 
como Praça espaço livre inalienável, destinado à circulação 
pública de veículos e de pedestres, e reconhecido pela 
municipalidade, que lhe confere denominação oficial, nos 
termos desta Lei. 

Art.2º - O poder do Executivo Municipal, através do setor 
responsável, deverá providenciar o emplacamento da Praça, 
conforme acima descrito.

Art. 3º-  As despesas decorrentes da aquisição e afixação de 
placas de indicação do
nome da homenageada serão suportadas pelas dotações 
orçamentárias próprias prevista no Orçamento Municipal 
vigente.
Art. 4º - Está Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, ao 01 ( primeiro ) dias do 
mês de outubro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

 

LEI Nº 181/2021.                         

São Miguel do Tocantins, de 06 de outubro de 2021.

"Denomina o Prédio Público (Mercado Municipal) no Distrito de 
Bela Vista, e dá outras providências. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em 
cumprimento ao art. 95, inciso VI, da Resolução nº 14/2020, de 
14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do 
Município de São Miguel do Tocantins/TO, sanciono e promulgo 
a seguinte Lei, oriunda do Projeto de Lei nº 001/2021, do 
Vereador: Renildo Alves Silva.

Art.1º - Fica denominado o prédio público -Mercado Municipal, 
localizado na Av. Siqueira Campos, no Distrito de Bela Vista, 
neste município, de mercado municipal "ANTONIO MARTINS 
JORGE".
Art.2º -  A administração municipal tomará as providências 
legais para fixar em local próprio, em destaque, na frente do 
prédio, placa de identificação com a denominação "Mercado 
Municipal "ANTONIO MARTINS JORGE".
Art.3º - O poder do Executivo Municipal, através do setor 

responsável, deverá providenciar o emplacamento do 
mercado, conforme acima descrito.

Art.4º-  As despesas decorrentes da aquisição e afixação de 
placas de indicação do
nome do homenageado serão suportadas pelas dotações 
orçamentárias próprias prevista no Orçamento Municipal 
vigente.
Art.5º - Está Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 06 (seis) dias do mês 
de outubro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2021, de 30 de setembro de 
2021

 "DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 
DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

TÍTULO I
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 1º - A legislação tributária do Município de São Miguel 
do Tocantins compreende as Leis, os Decretos e as Normas 
Complementares que versam, no todo ou em parte, sobre os 
tributos de sua competência e as relações jurídicas a eles 
pertinentes.

§ 1º - São normas complementares das leis e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas
competentes;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de 
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia 
normativa;

III - os convênios celebrados pelo Município com a 
União, o(s) Estado(s), o Distrito Federal ou outros 
Municípios.

§ 2º - Aplicam-se às relações entre a Fazenda Municipal e 
os contribuintes, as Normas Gerais do Direito Tributário, 
constantes do Código Tributário Nacional e da legislação 
posterior que o modifique.

Art. 2º - Para sua aplicação e interpretação, a lei tributária 
poderá ser regulamentada por Decreto, com conteúdo e 
alcance restritos às leis que lhe deram origem, observadas 
as regras de interpretação, admitidas pela legislação 
tributária nacional.

TÍTULO II
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela possa exprimir que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituído por lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada.
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Art. 4º - A natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pela hipótese de incidência da respectiva 
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais 
adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Art. 5º - Os tributos municipais são:

I - imposto;
II - taxas em razão do poder de polícia;
III - taxas de serviços públicos específicos e divisíveis;
IV - taxas de contribuição melhoria, decorrente de obras 
públicas.
Parágrafo único. Para os serviços cuja natureza não 
comporte a cobrança de taxas, serão estabelecidos e 
disciplinados, pelo Executivo Municipal, os preços públicos, 
conforme o sistema tributário municipal e regulamento 
pertinentes.

TÍTULO III 
DOS IMPOSTOS

Art. 6º - Os impostos de competência privativa do Município 
são os
seguintes:

I - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN;

II - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU;

III - Imposto Sobre Transmissão inter vivos de Bens 
Imóveis - ITBI.

CAPITULO I
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA - ISSQN
SEÇÃO I
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA

Art. 7º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN, de competência do Município tem como fato gerador 
a prestação de serviços constantes na lista da tabela I, anexa, 
ainda que esses não se constituam como atividade 
preponderante do prestador.

§1º - O imposto incide também sobre o serviço proveniente 
do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País.

§2º - Ressalvadas as exceções expressas na lista da tabela I 
anexas, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao 
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 
ainda que sua prestação envolva fornecimento de 
mercadorias.

§3º - O imposto de que trata esta Lei incide ainda sobre os 
serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços 
públicos explorados economicamente mediante autorização, 
permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço 
ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§4º - A incidência do imposto não depende:

I -   Da existência de estabelecimento fixo; 

II- Do cumprimento de quaisquer exigências legais, 
regulamentares ou administrativas, relativas à atividade, sem 
prejuízo das cominações cabíveis; 

III - Do resultado financeiro obtido; 

IV - Da destinação dos serviços; e 

V - Da denominação dada ao serviço prestado.

Art. 8º - Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, 
constante da Lista de Serviços relacionados na Tabela I, do 
anexo único desta Lei, ainda que esses serviços não se 
constituam como atividade preponderante do prestador.

Da não incidência

Art. 9º - O imposto não incide sobre:

I  - As exportações de serviços para o exterior do País;
II - A prestação de serviços em relação de emprego, dos 
trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho 
consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, 
bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
III - O valor intermediado no mercado de títulos e valores 
mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, 
juros e acréscimos moratórios relativos a operações de 
crédito realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I, 
os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se 
verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no 
exterior.

Da incidência

Art. 10º - O serviço considera-se prestado e o imposto 
devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do 
estabelecimento, no local do domicílio do prestador.

§ 1º - O imposto é de competência deste Município quando 
em seu território ocorrerem as seguintes hipóteses de 
incidência do imposto, ainda que os prestadores não 
estejam nele estabelecidos nem nele domiciliados: 

I - Do estabelecimento do tomador ou intermediário do 
serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver 
domiciliado, na hipótese do art. 21 desta Lei;
II - Da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras 
estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 
da lista anexa;
III - Da execução da obra, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.02 e 7.17 da lista anexa;
IV - Da demolição, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.04 da lista anexa;
V - Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 
da lista anexa;
VI - Da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, 
tratamento, reciclagem, separa  ção e destinação final de 
lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;
VII - Da execução da limpeza, manutenção e conservação 
de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 
parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.10 da lista anexa;
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VIII - Da execução da decoração e jardinagem, do corte e 
poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 
7.11 da lista anexa;
IX - Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza 
e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;
X - Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação 
e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 
da lista anexa;
XI - Da execução dos serviços de escoramento, contenção de 
encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.17 da lista anexa;
XII - Da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.18 da lista anexa;
XIII - Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso 
dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
XIV - Dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, 
segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.02 da lista anexa;
XV - Do armazenamento, depósito, carga, descarga, 
arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos 
no subitem 11.04 da lista anexa;
XVI - Da execução dos serviços de diversão, lazer, 
entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos 
nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;
XVII - Do Município onde está sendo executado o transporte, 
no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista 
anexa;
XVIII - Do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na 
falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso 
dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XIX - Da feira, exposição, congresso ou congênere a que se 
referir o planejamento, organização e administração, no caso 
dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XX - Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, 
ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo 
item 20 da lista anexa.

§2º - No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da 
lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja extensão de 
ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, 
direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou 
não.

§3º - No caso dos serviços a que se refere o subitem   da lista 
anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja extensão de 
rodovia explorada.

Art. 11 - Considera-se estabelecimento prestador o local onde 
o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de 
modo permanente ou temporário, e que configure unidade 
econômica ou profissional, sendo irrelevantes para 
caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto 
de atendimento, sucursal, escritório de representação ou 
contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

§ 1º - A existência de estabelecimento prestador em um 
determinado local indica-se pela presença de pessoal, 
material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários 
ao atendimento a consumidores de serviços. 

§ 2º - São estabelecimentos prestadores de serviços, ainda 
que se encontrem instalados nas dependências do tomador 
dos serviços, ou de terceiros: 

I - canteiros de construção, instalação ou montagem; 
II - oficinas de reparo; 

III - minas, pedreiras ou quaisquer locais de extração de 
recursos naturais; 
IV - escritórios em que haja a presença habitual de agentes 
dependentes com autoridade para concluir contratos em 
nome da empresa que representam. 

Da base de cálculo e da alíquota

Art. 12 - A base de Cálculo do imposto é o preço do serviço.

§1º - Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor 
dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços 
previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviço.

§2º - Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor de 
alimentação e bebidas fornecidas pelo prestador no caso 
dos serviços de bufê previstos no subitem 17.10 da lista de 
serviço.

§3º - Em relação aos serviços previstos no subitem 7.02 da 
lista de serviço, quando estes forem prestados sob regime 
de incorporação imobiliária, a base de cálculo do imposto 
será o valor compromissado de aquisição das unidades 
deduzido do valor correspondente às respectivas frações 
ideais do terreno.

§4º - Em relação à prestação dos serviços previstos nos 
subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviço, não serão 
considerados na base de cálculo os valores efetivamente 
repassados aos serviços de saúde contratados pelas 
operadoras de planos de saúde e assemelhados para 
atendimento e assistência a seus associados e a seus 
dependentes.

§5º - Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo 
do imposto, tudo o que for cobrado em virtude da prestação 
do serviço. 

I - Incorporam-se ao preço do serviço os valores acrescidos 
e os encargos de qualquer natureza, ainda que da 
responsabilidade de terceiros, inclusive a título de 
reembolso, reajustamento ou dispêndios de qualquer 
natureza. 

II - Quando a contraprestação se verificar através de troca 
de serviços ou o seu pagamento for realizado mediante o 
fornecimento de mercadorias, o preço do serviço, para base 
de cálculo do imposto será o corrente na praça. 

III - No caso de concessão de desconto ou abatimento 
sujeito à condição, o preço base de cálculo será o normal, 
sem levar em conta essa concessão. 

IV - No caso de prestação de serviços a crédito, sob 
qualquer modalidade, incluem-se na base de cálculo os 
ônus relativos à concessão do crédito, ainda que cobrados 
em separado.
 
Art. 13 - O Contribuinte prestador dos serviços previstos nos 
subitens 7.01 e 7.22 da lista de serviço poderá requerer 
junto a Secretária da Fazenda Municipal a opção pela 
dedução presumida da base de cálculo dos materiais 
fornecidos.

§ 1º A dedução presumida de que trata o caput será de 30% 
da base de cálculo.

§ 2º A opção será formalizada pelo requerimento assinado 
pelo Contribuinte ou seu representante legal e somente 
valerá para os exercícios subsequentes.
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Art. 14 - Os Contribuintes prestadores de serviços que se 
enquadrarem no item 7 e subitens 7.01 a 7.21 da lista anexa 
de serviços que não optarem pela dedução presumida 
deverão comprovar os materiais incorporados a obra e que 
foram objetos de dedução conforme determinação abaixo:

I - Comprovação dos materiais por meio de nota fiscal de 
saída do Contribuinte, com o destinatário da nota fiscal sendo 
o tomador da obra ou serviço.

II - O tomador da obra ou serviços é a pessoa ou empresa 
que contrata a pessoa física ou pessoa jurídica para a 
prestação dos serviços.

III - A nota fiscal de saída deverá obrigatoriamente ser nos 
seguintes códigos CFOP - Código Fiscal de Operações e 
Prestações: 5.100; 5.101; 5.102; 5.103; 5.104; 5.105; 5.106; 
5.109; 5.110; 5.111; 5.112; 5.113; 5.114; 5.115; 5.116; 5.117; 
5.118; 5.119; 5.120; 5.122 e 5.123. Tabela II, anexa.

IV - As notas fiscais de comprovação dos materiais 
empregados na obra e ou serviço deverá ser apresentada 
para análise do fisco Municipal antes do 5º (quinto) dia do 
mês subsequente ao da emissão da nota fiscal do serviço 
prestado, sob pena de perda do direito de dedução.

V - As deduções dos materiais quando analisadas e 
indeferidas pelo Fisco Municipal, sofrerá incidência de multas 
e juros previstos em Lei.
  
Art. 15 - A alíquota do ISSQN é a porcentagem descrita para 
os serviços relacionados na lista de serviço da tabela I do 
anexo único desta lei.

Art. 16 - Os serviços executados por profissionais autônomos 
que prestem serviços sem auxílio de terceiros, a domicílio ou 
em estabelecimento não caracterizado como empresa, 
classificado nos níveis superior, médio e primário, recolherá 
anualmente aos cofres públicos os valores constantes da 
tabela I, do anexo único desta lei.

Art. 17 - Quando os serviços forem prestados por sociedade 
de profissionais serão cobrados mensalmente por cada 
profissional ou sócio que prestem serviços em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos 
termos da Lei, correspondente à natureza do serviço, os 
constantes dos sub-itens, 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 
4.13, 4.14, 4.16, 5, 7.01, 10.03, 17.14, 17.16, 17.19, 17.20, 
integrante da tabela I, do anexo único desta lei.

Art. 18 - Quando os serviços forem prestados por empresas, 
o imposto será cobrado sobre o valor da receita bruta ou 
preço do serviço. 

Da substituição tributária

Art. 19 - O Município, poderá atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo 
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em 
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 
obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos 
acréscimos legais.

I - o tomador dos serviços cujo prestador esteja inscrito 
apenas provisoriamente no Cadastro Mobiliário do Município, 
instalado ou não nas dependências do tomador;
 
II - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do 

exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País; 

III - o tomador ou intermediário dos serviços descritos nos 
subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 
7.17, 11.02, 16.01, 17.05, 17.09, 20.01, 20.02, 20.03 da lista 
de serviços, quando o prestador dos serviços não for 
estabelecido ou domiciliado no território do Município ou não 
for identificado por documento fiscal; 

IV - as entidades públicas ou privadas, em relação ao 
imposto sobre os serviços de diversões públicas prestados 
por terceiros em locais de que sejam proprietárias, 
administradoras ou possuidora, a qualquer título quando o 
contribuinte não efetuar pagamento antecipado do imposto, 
conforme regulamento. 

V - os que permitirem em seus estabelecimentos ou 
domicílios a exploração de atividade tributável sem estar o 
prestador de serviços inscrito no cadastro fiscal do 
Município, pelo imposto devido por essa atividade; 

§1º - Os responsáveis a que se refere este artigo estão 
obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa 
e acréscimos legais, independentemente de ter sido 
efetuada sua retenção na fonte, excluída inteiramente a 
responsabilidade do prestador dos serviços pelo 
cumprimento da obrigação tributária. 

§2º - A responsabilidade prevista neste artigo é inerente a 
todas as pessoas físicas ou jurídicas, ainda que alcançadas 
por imunidade ou isenção tributárias, observado o disposto 
nesta Lei. 

§3º - A responsabilidade tributária, nos casos previstos nos 
incisos II e III, será preferencialmente atribuída: 

I - àquele inscrito no cadastro fiscal do Município; 

II - ao intermediário, nos casos em que o tomador e o 
intermediário sejam inscritos no cadastro fiscal do Município. 

                                           Da estimativa e do arbitramento

Art. 20 - O valor da base de cálculo do imposto poderá ser 
estimado pela autoridade fiscal nos seguintes casos: 

I - quando se tratar de atividade exercida em caráter 
provisório; 

II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar 
organização; 

III - quando o contribuinte não tiver condições de emitir 
documentos fiscais ou deixar, sistematicamente, de cumprir 
as obrigações acessórias previstas na legislação vigente; 

IV - quando se tratar de contribuinte ou grupo de 
contribuintes cuja espécie, modalidade ou volume de 
negócios ou de atividades aconselhem, a critério 
exclusivamente da autoridade competente, tratamento fiscal 
específico. 

§ 1° - Para os efeitos do inciso I deste artigo, serão 
consideradas de caráter provisório, as atividades cujo 
exercício seja de natureza temporária e estejam vinculadas 
a fatos ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais. 

§2° - Na hipótese do parágrafo 1º, o imposto deverá ser 
pago antecipadamente e não poderá o contribuinte iniciar 
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suas atividades sem efetuar o pagamento do mesmo, sob 
pena de interdição do local, independentemente de qualquer 
formalidade legal.

Parágrafo único - Os contribuintes incluídos no regime a que 
se refere o caput serão estabelecidas as seguintes condições 
tomadas em conjunto ou isoladamente:

I - Natureza da atividade;

II - Instalações e equipamentos utilizados;

III - Quantidade e qualificação profissional do pessoal;

IV - Receita operacional e não operacional;

V - Tipo de organização.

Art. 21 - A Autoridade Fazendária adotará critérios para 
estabelecer a base de cálculo do ISSQN para os contribuintes 
enquadrados no regime de estimativa, assim entendido:

I - O valor das matérias primas, combustíveis e outros 
materiais consumidos e aplicados, objeto da prestação de 
serviços apurados no período;

II - Folha de salários paga no período, inclusive honorários, 
retiradas e obrigações sociais e trabalhistas;

III - Despesas de água, energia elétrica, telefone, aluguel e 
demais encargos fiscais, obrigatórios do contribuinte;

IV - Despesas gerais de administração.

Art.22 - No estabelecimento de regime de estimativa ou de 
apuração mensal, para as empresas de pequeno porte, 
inclusive sociedade de profissionais as alíquotas incidentes 
sobre os serviços são às constantes da lista de serviços, 
Tabela I, do anexo único desta Lei.

§1º - Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa, 
ficam dispensados da emissão de notas fiscais, entretanto, 
fica mantido o direito de requerer os blocos de notas fiscais 
de serviços.

§2º - Para as sociedades de profissionais a forma de 
pagamento será mensal e terá como base de cálculo o 
regime descrito no caput deste artigo.

Art. 23 - A estimativa será fixada mediante despacho da 
autoridade fiscal competente ou ato normativo, observados, 
para fixação da base de cálculo os critérios previstos no artigo 
anterior, quando couber.

§1° - O sujeito passivo abrangido pelo regime de estimativa 
poderá, no prazo de trinta dias, a contar da publicação do ato 
normativo ou da ciência do respectivo despacho, apresentar 
reclamação contra o valor estimado. 

I - A reclamação não terá efeito suspensivo e mencionará, 
obrigatoriamente, o valor que o interessado reputar justo, 
assim como os elementos para a sua aferição. 

II - Julgada procedente a reclamação total ou parcialmente, o 
valor recolhido em excesso na pendência da decisão será 
amortizado em recolhimentos futuros ou restituído ao 
contribuinte caso haja extinção do serviço.

§2° - A Autoridade Fazendária poderá optar pelo regime de 
apuração mensal do imposto quando se fizer necessário. 

Art. 24 - Sem prejuízo das penalidades cabíveis, o valor da 
base de cálculo do imposto será objeto de arbitramento 
quando constatada pela fiscalização qualquer das seguintes 
hipóteses: 

I - se o contribuinte ou responsável, nos casos previstos por 
lei, não possuir ou deixar de exibir, aos agentes do Fisco, os 
elementos necessários à comprovação da exatidão do valor 
das operações realizadas; 

II - nos casos de perda, extravio ou inutilização de livros ou 
documentos fiscais, quando não for possível a reconstituição 
da documentação fiscal no prazo fixado pela autoridade 
competente; 

III - serem omissos, ou, pela inobservância das formalidades 
extrínsecas ou intrínsecas, não merecerem fé os livros ou os 
documentos fiscais ou comerciais exibidos ou emitidos pelos 
sujeitos passivos ou terceiros legalmente obrigados; 

IV - não prestar o contribuinte ou responsável, nos casos 
previstos por lei, após regularmente intimado, os 
esclarecimentos exigidos pela fiscalização ou prestar 
esclarecimentos insuficientes ou que não mereçam fé, por 
inverossímeis ou falsos; 

V - existência de atos qualificados em lei como crimes ou 
contravenções ou que, mesmo sem essa qualificação, sejam 
praticados com dolo, fraude ou simulação, atos esses 
evidenciados pelo exame de livros e documentos do 
contribuinte ou responsável, nos casos previstos por lei, ou 
apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos de 
verificação; 

VI - exercício de qualquer atividade que implique realização 
de operação tributável, sem se encontrar o contribuinte 
devidamente inscrito na repartição fiscal competente; 

VII - prática de subfaturamento ou contratação de serviços 
por valores abaixo dos preços de mercado; 

VIII - flagrante insuficiência do imposto pago face ao volume 
dos serviços prestados; 

IX - serviços prestados sem determinação de preços ou a 
título de cortesia; 

§1° - O arbitramento referir-se-á, exclusivamente, aos fatos 
geradores ocorridos no período em que se verificarem os 
pressupostos mencionados nos incisos deste artigo, e 
cessará após o contribuinte sanar as irregularidades que 
motivarem a aplicação do mesmo. 

§2° - Será aplicada à base de cálculo apurada a alíquota 
correspondente à atividade de prestação de serviços 
exercida pelo contribuinte. 

§3° - No caso de serem exercidas pelo contribuinte, 
atividades sujeitas a alíquotas diferentes, será aplicada a 
alíquota maior à base de cálculo apurada no arbitramento. 

Art. 25 - O arbitramento terá sempre por base representação 
circunstanciada, oferecida pela autoridade fiscal competente, 
na qual se estabelecerá a base de cálculo do imposto, 
considerando-se os seguintes elementos: 

I - a média aritmética das receitas apuradas pelo mesmo ou 
por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade em 
condições semelhantes, em períodos anteriores ou 
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posteriores àquele a ser arbitrado; 

II - as condições peculiares ao contribuinte; 

III - os elementos que exteriorizem a situação econômico-
financeira do contribuinte; 

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

V - a média mensal das despesas apuradas, por exercício, 
referentes ao período objeto do arbitramento. 

§ 1º - Para o cálculo da média mensal referida no inciso V 
deste artigo, serão considerados os valores dos materiais 
empregados na prestação dos serviços, salários e encargos, 
retiradas dos sócios, honorários, aluguéis, taxas 
condominiais, água, telefone, energia elétrica, encargos 
tributários e sociais e outras despesas necessárias à 
realização das atividades do contribuinte. 

§ 2º - A representação circunstanciada prevista no caput 
deste artigo, após a homologação pela autoridade fiscal 
competente, será necessariamente anexada à notificação 
fiscal de arbitramento que acompanha o auto de infração 
através do qual se processará o lançamento.

§ 3º - Os valores estimados serão revistos e procedida a 
atualização em 31 de dezembro de cada exercício, para 
vigorar a partir de 1° de janeiro do ano seguinte, e a correção 
realizada com base na variação da Unidade Fiscal do 
Município de São Miguel do Tocantins- UFISM, Lei nº 
144/2019.

                   Do lançamento e da arrecadação

Art. 26 - O lançamento do imposto será feito: 

I - por homologação, nos casos em que o pagamento mensal 
é efetuado pelo contribuinte, sem prévio exame da autoridade 
fiscal, com base nos registros de seus documentos fiscais; 

II - de ofício: 

a) através de estimativa com base na declaração prestada 
pelo contribuinte ou em outras informações apuradas pela 
autoridade fiscal; 

b) no caso de pessoas físicas que prestem serviços na forma 
de trabalho pessoal.

§1º Nas hipóteses em que o contribuinte não efetuar o 
pagamento do imposto no prazo determinado em ato 
normativo específico, o lançamento será feito: 

a) mediante auto de infração lavrado exclusivamente em ação 
fiscal; 

b) mediante notificação fiscal para recolhimento do tributo nos 
casos em que haja denúncia espontânea pelo contribuinte.

§2º - O mês de competência para a apuração da receita de 
serviços que consiste na base de cálculo do imposto a ser 
pago é o da ocorrência dos fatos geradores que deram 
origem a essa receita, independentemente do seu efetivo 
recebimento financeiro.

Art. 27 - A obrigação tributária do pagamento do imposto 
independerá:

I - Do resultado financeiro do exercício da atividade;

II - Do cumprimento de qualquer exigência legal ou 
regulamentar, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

III - Do pagamento ou não do preço do serviço no mesmo 
mês ou exercício.

Art. 28 - A fiscalização do imposto compete à Secretaria da 
Fazenda Pública Municipal e será exercida sobre as 
pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não, que 
estiverem obrigadas ao cumprimento de disposições da 
legislação tributária municipal. 

§1º - Quando vítimas de embaraço ou desacato no 
exercício de suas funções, ou quando seja necessária 
efetivação de medidas de precaução na defesa dos 
interesses do Fisco, ainda que não se configure fato 
definido como crime, os agentes fiscalizadores, diretamente 
ou por intermédio das repartições a que pertencerem, 
poderão requerer auxílio das autoridades policiais. 

§2º - A administração fazendária poderá estabelecer regime 
especial de fiscalização sempre que forem julgados 
insatisfatórios os elementos constantes dos documentos, 
livros fiscais e comerciais. 
                                                    Da retenção na fonte

Art. 28 - Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas 
com estabelecimento comercial em São Miguel do 
Tocantins em razão de serviços a elas prestados, neste 
Município, por empresa ou trabalhador autônomo, estão 
sujeitos à incidência, na Fonte, do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, com observância no art. 162, da 
33/2003.

§1º - O dever de retenção do imposto cabe à empresa 
tomadora do serviço.

§2º - O imposto e ser retido e recolhido será calculado 
mediante a multiplicação da alíquota sobre o valor do 
pagamento efetuado.

 §3º - As pessoas jurídicas com estabelecimento comercial 
no Município de São Miguel do Tocantins, tomadoras de 
serviços de construção civil, de sonorização e de diversões 
públicas, têm o dever de retenção na fonte do imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza devido sobre esta 
operação, mesmo que o prestador de serviço seja 
estabelecido em outro Município.

§4º - O descumprimento de retenção na fonte, tornará o 
tomador do serviço responsável tributário pelo imposto 
devido.

Art. 29 - O recolhimento do valor do imposto devido será 
efetuado até o dia 05 (cinco) do mês seguinte ao da 
retenção.

Parágrafo único - O descumprimento do dever estabelecido 
no caput deste artigo, acarretará ao tomador do serviço a 
multa prevista para a falta de pagamento do tributo.

Art. 30 - Nos casos de prestação de serviços à Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Tocantins ou a qualquer órgão 
da Administração Pública Municipal, a retenção na fonte 
será efetuada no momento da emissão da respectiva Nota 
Fiscal Avulsa.
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§1º - A Nota Fiscal Avulsa será emitida pela Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Tocantins no momento do 
pagamento, ao prestador do serviço, do montante devido em 
razão do serviço prestado diferentemente à própria Prefeitura 
ou a qualquer órgão da Administração Pública Municipal.

§2º - O pagamento dos serviços prestados à Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Tocantins ou a qualquer órgão da 
Administração Pública Municipal, por trabalhador autônomo 
ainda não cadastrado como contribuinte do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, somente será realizado 
mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal Avulsa.
Das Empresas optantes pelo Regime Tributário Diferenciado - 
Simples Nacional
Art. 31- O ISSQN devido pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte optantes pelo regime diferenciado Simples 
Nacional, observará o disposto na Lei Complementar Federal 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, 
utilizando para o recolhimento o Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS), aprovado pela Resolução CGSN 
nº 11/2007 e alterações posteriores.

§ 1º Quando o serviço prestado pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional 
estiver sujeito a substituição tributária e retenção na fonte nos 
termos desta Lei, a alíquota correspondente a ser aplicada 
deverá ser destacada no documento fiscal pelo prestador de 
serviço, e corresponderá ao percentual de ISSQN previsto 
nos Anexos III, IV, V ou V-A da Lei Complementar Federal nº 
123/2006 e alterações, para a faixa de receita bruta a que a 
ME ou a EPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação 
de serviço.

§ 2º Na hipótese de a Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte não informar no documento fiscal a alíquota de que 
trata o parágrafo anterior, aplicar-se-á a alíquota 
correspondente ao percentual de ISSQN referente à maior 
alíquota prevista nas tabelas dos anexos III, IV, V ou V-A da 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações.

§ 3º O imposto retido pelas ME ou EPP optantes pelo Simples 
Nacional na condição de substituto tributário, não está 
abrangido pelo regime diferenciado, estando sujeito as 
normas desta lei.

Art. 32 -  O Microempreendedor Individual - MEI, observará 
para recolhimento do ISSQN devido, o disposto na Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
na Lei Complementar Federal nº 128, de 19 de dezembro de 
2008 e alterações posteriores.

Parágrafo único. O Microempreendedor Individual - MEI, não 
sofrerá retenção na fonte de ISSQN.

Art. 33 Sendo o contribuinte Microempreendedor Individual - 
MEI, Microempresa -ME ou Empresa de Pequeno Porte - 
EPP, optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, 
de que trata a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações posteriores, as multas 
relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento 
de obrigações acessórias para com os órgãos municipais 
terão redução de:

I - 90% (noventa por cento) para os MEI;

II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou 
empresas de pequeno porte.

Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II 

deste artigo não se aplicam quando ocorrer o previsto no 
parágrafo único do art. 38-B da Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações.

Art. 34 - aplica-se as microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedor individual o que couber na Lei 
Municipal nº 60/2010 e Lei Federal 123/2006 e suas 
alterações.

CAPÍTULO II
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANA - IPTU
SEÇÃO I
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA

Art. 35. - A hipótese de incidência do IPTU é a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou 
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município.

Art. 36. - Para os efeitos deste imposto, considera-se zona 
urbana toda a área em que existam melhoramentos 
executados ou mantidos pelo Poder Público (incluindo 
loteamentos), indicados em pelo menos dois dos incisos 
seguintes:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 
pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde, a uma distância 
máxima de três quilômetros do imóvel considerado.

Art. 37. - Ainda que localizadas fora da zona urbana do 
Município, segundo definida pelo artigo anterior, considerar-
se-ão urbanas, para os efeitos deste imposto, as áreas 
urbanizáveis e as de expansão urbana, destinadas à 
habitação, inclusive residências de recreio, à indústria ou ao 
comércio, a seguir enumeradas:

I - as áreas pertencentes a parcelamentos de solo 
regularizados pela Administração Municipal, mesmo que 
executados irregularmente;

II - as áreas pertencentes a loteamentos aprovados, 
nos termos da legislação pertinente;

III - as áreas dos conjuntos habitacionais, aprovados e 
executados nos termos da legislação pertinente;

IV - as áreas com uso ou edificação aprovada de 
acordo com a legislação urbanística de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e de edificações.

Parágrafo Único. As áreas referidas nos incisos deste artigo 
terão seu perímetro delimitado por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

Art. 38. Para os efeitos deste imposto, considera-se 
construído todo imóvel no qual exista edificação que possa 
servir para habitação ou para o exercício de quaisquer 
atividades.

Art. 39. Para os efeitos deste imposto, consideram-se não 
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construídos os terrenos:

I - com construção provisória que possa ser removida 
sem destruição
ou alteração;

II - em que houver obra paralisada ou em andamento, 
excetuando-se o caso de ser expedido "habite-se" parcial;

III - com edificações condenadas, em ruínas, em 
demolição ou
interditadas;

IV - ocupados por construção de qualquer espécie, 
inadequada à sua situação, dimensões, destino ou utilidade, 
conforme regulamento.

Art. 40. - Considera ocorrido o fato imponível no dia 1º de 
janeiro de cada exercício financeiro.

Art. 41. - O IPTU será lançado anualmente, de ofício, um para 
cada unidade imobiliária, em nome do sujeito passivo.

§ 1º - No caso de condomínio, figurará o lançamento em 
nome de cada um dos condôminos, na proporção de sua 
parte e, em sendo esses desconhecidos, em nome do 
condomínio.

§ 2º - Quando se tratar de loteamento figurará o lançamento 
em nome do seu proprietário, até que seja outorgada a 
escritura definitiva da unidade vendida.

§ 3º - Verificando-se a outorga de que trata o parágrafo 
anterior, os lotes vendidos serão lançados em nome do 
comprador, no exercício subseqüente ao que se verificar a 
modificação do Cadastro Imobiliário Fiscal.

§ 4º - Quando o imóvel estiver sujeito a inventário, figurará o 
lançamento em nome do espólio e, feita a partilha, será 
transferido para os nomes dos sucessores, os quais se 
obrigam a promover a transferência perante o órgão do 
Município, dentro do prazo de trinta dias, contados da partilha 
ou da adjudicação, transitados em julgado.

§ 5º - Os imóveis pertencentes a espólio, cujo inventário 
esteja sobrestado, serão lançados em nome do mesmo, o 
qual responderá pelo tributo até que, julgado o inventário, se 
lancem as necessárias modificações.

§ 6º - O lançamento do tributo relativo aos imóveis 
pertencentes à massa falida ou sociedade em liquidação, será 
feito em nome das mesmas, mas a notificação será 
endereçada aos seus representantes legais, anotando-se os 
nomes e endereços nos registros.

Art. 41. - O lançamento considera-se regularmente notificado 
ao sujeito passivo, na hipótese do Imposto Predial Urbano, 
com a entrega do carnê de pagamento, no local do imóvel ou 
no local indicado pelo contribuinte.

§ 1º - A notificação deverá ser precedida de divulgação das 
datas de entrega dos carnês de pagamento e das suas 
correspondentes datas de vencimento.

§ 2º - Para todos os efeitos de direito, no caso do parágrafo 
anterior e respeitadas as suas disposições, presume-se feita a 
notificação do lançamento, e regularmente constituído o 
crédito tributário correspondente, cinco dias após a entrega 
dos carnês de pagamento.

§ 3º - Comprovada a impossibilidade de entrega da 
notificação, ou no caso de recusa de seu recebimento, a 
notificação far-se-á por edital.

§ 4º - O edital poderá ser feito globalmente para todos os 
imóveis que se encontrar em situação prevista no parágrafo 
anterior.

§ 5º - Considera-se feita a notificação por edital cinco dias 
após a sua publicação em jornal de circulação na Capital, 
em Diário Oficial ou em imprensa oficial, se for o caso.

Art. 42 - A notificação do lançamento do imposto para 
imóveis não edificados far-se-á por meio de edital, 
observado o disposto no § 5° do artigo anterior.

Art. 43. - São isentos do IPTU, observado 
o disposto emregulamento:

I - os imóveis cedidos gratuitamente, em sua 
totalidade, para uso do Município de São Miguel do 
Tocantins;

II - os imóveis pertencentes ao patrimônio de 
governos estrangeiros, utilizados para sede de seus 
consulados, desde que haja reciprocidade de tratamento 
declarado pelo Ministério das Relações Exteriores;

III - o imóvel construído de valor venal não superior a 
8.000 (oito mil) UFISMT's, desde que o contribuinte nele 
resida e seja possuidor de um único imóvel no Município de 
São Miguel do Tocantins.

IV - os seguintes contribuintes, possuidores de um 
único imóvel residencial edificado, com renda familiar de até 
dois salários mínimos, com a devida comprovação:

a) aposentados e pensionistas;

b) idosos, com idade superior a 65 anos;

c) deficientes físicos, incapacitados para o trabalho;

SEÇÃO II
DA BASE IMPONÍVEL

Art. 44. - A base imponível do IPTU é o valor venal do 
imóvel, que será apurado com base na Planta de Valores 
Genéricos e Tabela de Preços de Construção, aprovada a 
cada 02 (dois) anos pela Câmara Municipal, até 31 de 
dezembro, ao ano que anteceder o lançamento.

§ 1º - A Planta e Tabela de que trata o caput deste artigo 
será elaborada e revista anualmente por comissão própria 
composta no minimo de 7 (sete) membros, a ser constituída 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º - Deverá fazer parte da comissão mencionada no caput 
deste artigo, dois representantes da Câmara de Vereadores 
local.

§ 3º - Caso não seja promulgada a Lei de que trata o caput 
deste artigo, os valores venais serão os mesmos utilizados 
para cálculo do imposto do exercício imediatamente anterior, 
devidamente corrigidos, adotando-se a variação da UFISMT.

Art. 45. Na apuração do valor venal do imóvel, para os fins 
de lançamento do IPTU, os valores unitários de metro 
quadrado de construção e de terreno serão determinados 
em função dos seguintes elementos, tomados em conjunto 
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ou separadamente:

I - quanto ao prédio:
a) o padrão ou tipo de construção;

b) a área construída;

c) o valor unitário do metro quadrado;

d) o estado de conservação;

e) os serviços públicos ou de utilidade existentes na via 
ou
logradouro; o índice de valorização do logradouro, quadra ou 
zona em que estiver situado o imóvel;

f) o preço nas últimas transações de compra e vendas 
realizadas nas zonas respectivas, segundo o mercado 
imobiliário local; 
g) quaisquer outros dados informativos obtidos pela 
repartição competente 

 
II - quanto ao terreno:

a) a área, a forma, as dimensões, a localização, os 
acidentes geográficos e outras características;

b) os fatores indicados nas alíneas "e", "f" e "g" do inciso 
anterior e quaisquer outros dados informativos.

Art. 46. - Observado o disposto no artigo anterior, ficam 
definidos, como valores unitários, para os locais e 
construções no território do Município:

I - relativamente aos terrenos, os constantes da Planta 
de Valores
Genéricos;

II - relativamente às construções, os valores indicados 
na Tabela de Preços de Construção.

Parágrafo Único. Os imóveis que não constarem da Planta de 
Valores referida no inciso I, terão seus valores unitários de 
metro quadrado de terrenos fixados pelo Poder Executivo 
Municipal.

Art. 47. Na determinação do valor venal não serão 
considerados:

I - o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 
permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua 
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade;

II - as vinculações restritivas do direito de propriedade e 
o estado de
comunhão.

Art. 48. No cálculo da área construída das unidades 
autônomas de prédios em condomínio, será acrescentada, à 
área privativa de cada unidade, a parte correspondente nas 
áreas comuns em função de sua cota-parte.

Art. 49. O valor unitário de metro quadrado de construção 
será obtido       pelo enquadramento da construção num dos 
tipos da Tabela de Preços de Construção, em função da sua 
área predominante e no padrão de construção cujas 
características mais se assemelhem às suas.

Parágrafo Único. Nos casos em que a área predominante 
não corresponder à destinação principal da edificação, ou 
conjunto de edificações, poderá  ser adotado critério diverso, 
a juízo da Administração.

Art. 50. O valor venal de imóvel construído será apurado 
pela soma do valor do terreno com o valor da construção, 
calculados na forma desta Lei.

Art. 51. As disposições constantes desta Seção são 
extensivas aos imóveis referidos no art. 45.

                                   SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS

Art. 52. A base de cálculo do imposto é o valor venal do 
imóvel.

§1º - O imposto calcula-se à razão de 0,25 % (zero vírgula 
vinte e cinco por cento) sobre o valor venal do Imóvel não 
edificado, e 0,15 % (zero vírgula quinze por cento) sobre o 
valor venal do imóvel edificado.

§ 2º - O imposto de que trata este artigo, calcular-se-á à 
razão das alíquotas prevista no parágrafo anterior, sobre o 
valor venal do imóvel edificado e não edificado, e este valor 
é obtido através do seguinte cálculo: 

a) Para o imóvel edificado (VVI) através do cálculo do valor 
venal do terreno (VVT) multiplicado pelo m² previsto na 
Planta Genérica de Valores Imobiliários acrescido do valor 
venal do prédio (VVP) multiplicado pelo m² previsto na 
Planta Genérica de Valores Imobiliários multiplicado pela 
alíquota correspondente. VVT x m² + VVP x m² = VVI x 
0,15% = IPTU

b) Para o imóvel não-edificado (VVI) através do cálculo do 
valor venal do terreno (VVT) multiplicado pelo m² previsto na 
Planta Genérica de Valores Imobiliários previsto na Planta 
Genérica de Valores Imobiliários multiplicado pela alíquota 
correspondente. VVT x m² = VVI x 0,25% = IPTU

§ 3º - Considera-se edificado o imóvel cuja área total 
edificada seja 20% (vinte por cento) da área do total do 
terreno considerando-se subutilizado o imóvel cujo 
aproveitamento seja inferior ao mínimo estabelecido nesta 
Lei Complementar ou definido no plano diretor ou em 
legislação dele decorrente

SEÇÃO IV
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÕES OU UTILIZAÇÕES 
COMPULSÓRIOS

Art. 53. Para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou 
não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para 
implementação da referida obrigação.

§1º - Considera-se subutilizado o imóvel cujo 
aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano 
diretor ou em legislação dele decorrente.

§2º - O proprietário será notificado pelo Poder Executivo 
Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a 
notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.

§3º - A notificação far-se-á:
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I - Por funcionário do órgão competente do Poder Público 
Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser 
pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou 
administração;

II - Por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de 
notificação na forma prevista pelo inciso I.

§4º - Os prazos a que se refere o caput não poderão ser 
inferiores a:

I - Um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado 
o projeto no órgão municipal competente;

II - Dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as 
obras do empreendimento.

§5º - Em empreendimentos de grande porte, em caráter 
excepcional, a lei a que se refere o caput poderá prever a 
conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto 
aprovado compreenda o empreendimento como um todo.

Art. 54º- A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa 
mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações 
de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º, 
desta Lei Complementar , sem interrupção de quaisquer 
prazos.

SEÇÃO V
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 55. Todos os imóveis, inclusive os que gozarem de 
imunidade ou isenção, situados na zona urbana, de expansão 
e dos Distritos do Município, como definidas neste Código, 
deverão ser inscritos pelo contribuinte ou responsável no 
Cadastro Imobiliário Fiscal.

Art. 56. A inscrição dos imóveis que se encontrarem nas 
situações previstas no art. 49, será feita pelo síndico, 
inventariante ou liquidante, conforme o caso.

Art. 70. A fim de efetivar a inscrição no Cadastro Imobiliário 
Fiscal,   o responsável é obrigado a comparecer ao órgão 
próprio da Fazenda Municipal, munido do título de 
propriedade ou do compromisso de compra e venda, para a 
necessária anotação.

§ 1º - A inscrição deverá ser efetuada no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da escritura definitiva ou da promessa 
de compra e venda do imóvel.

§ 2º - As obrigações a que se refere este artigo, serão 
extensivas aos casos de aquisição de imóveis pertencentes a 
loteamentos, após a outorga da escritura definitiva ou 
promessa de compra e venda.

Art. 57. O cadastro do imóvel em nome do possuidor não 
exonera o proprietário das obrigações tributárias que por elas 
responderá em caráter solidário, podendo a ser cadastrado 
como co-proprietário.
Art. 58. Em caso de litígio sobre o domínio do imóvel, a 
inscrição cadastral mencionará tal observação, bem como a 
qualificação dos litigantes e dos detentores do imóvel, a 
natureza do feito, o juízo e cartório por onde correr a ação. 

Parágrafo único. Incluem-se, também, na situação prevista 
neste artigo, o espólio, a massa falida e as sociedades em 
liquidação.

Art. 59. Em se tratando de área loteada ou remanejada, cujo 

loteamento tenha sido licenciado pelo Município, fica o 
responsável obrigado, além da apresentação do título de 
propriedade, a entrega ao órgão próprio da Administração 
Municipal, uma planta completa em escala que permita a 
anotação da área total, dos desdobramentos, logradouros, 
quadras, lotes e áreas institucionais.

Art. 60. Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao 
órgão próprio da Secretaria de Finanças, no prazo de 30 
(trinta) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao 
imóvel que possam afetar a base imponível e a identificação 
do contribuinte da obrigação tributária.

SEÇÃO VI 
      DAS PENALIDADES

Art. 61. Sem prejuízo dos demais acréscimos legais, 
aplicam-se ao IPTU as seguintes multas:

I - de 10 (dez) UFISMT's, por imóvel, aos que 
deixarem de proceder ao cadastramento previsto no art. 55;

II - de 12 (doze) UFISMT's, por imóvel, aos que não 
efetuarem a comunicação exigida no artigo anterior. 

Parágrafo único. As multas referidas neste artigo poderão 
ser cobradas no ato ou juntamente com o IPTU do exercício 
seguinte ao que ocorreu a infração, quando a correção for 
efetuada por iniciativa da repartição competente.

CAPÍTULO III
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS 
IMÓVEIS - ITBI
SEÇÃO I
DA HIPÓTESE DA INCIDÊNCIA

Art. 62. - O imposto sobre a transmissão por ato oneroso 
inter vivos, de bens imóveis, bem como cessão de direitos a 
eles relativos, ITBI, tem como hipótese de incidência:
I - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, 
por natureza ou por acessão física, conforme definido no 
Código Civil;

II - a transmissão inter vivos, por ato oneroso, a 
qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões 
referidas nos incisos anteriores.

Parágrafo Único. Para efeitos desta Lei é adotado o conceito 
de imóvel e de cessão o constante da lei civil.

Art. 63. - A incidência do ITBI alcança as seguintes 
mutações
patrimoniais:

I - compra e venda pura ou condicional e atos 
equivalentes;

II - dação em pagamento;

III - permuta;

IV - arrematação ou adjudicação em leilão, hasta 
pública ou praça;

V - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, 
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ressalvados os casos de imunidade e não incidência;

VI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para 
o de qualquer um de seus sócios, acionistas ou respectivos 
sucessores;

VII - tornas ou reposições que ocorram:

a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da 
sociedade conjugal ou morte quando o cônjuge ou herdeiro 
receber, dos imóveis situados no Município, cota-parte de 
valor maior do que o da parcela que lhe caberia na totalidade 
desses imóveis;

b) nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, 
quando for recebida por qualquer condômino cota-parte 
material, cujo valor seja maior do que o de sua cota-parte 
ideal;

VIII - mandato em causa própria e seus 
substabelecimentos, quando o instrumento contiver os 
requisitos essenciais à compra e à venda;

IX - instituição de fideicomisso;

X - enfiteuse e subenfiteuse;

XI - rendas expressamente constituída sobre imóvel;

XII - concessão real de uso;
XIII - cessão de direitos de usufruto;

XIV - cessão de direitos à usucapião;

XV - cessão de direitos do arrematante ou adjudicante, 
depois de assinado o auto de arrematação ou adjudicação;

XVI - acessão física quando houver pagamento de 
indenização;

XVII - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis;

XVIII - qualquer ato judicial ou extrajudicial inter vivos não 
especificado neste artigo que importe ou se resolva em 
transmissão, a título oneroso, de bens imóveis por natureza 
ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto 
os de garantia;

XIX - cessão de direitos relativos aos atos mencionados 
no inciso
anterior;

XX - incorporação de imóvel ou de direitos reais sobre 
imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de 
capital, quando a atividade preponderante da adquirente for a 
compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de 
imóveis, ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição;

XXI - transmissão desses bens ou direitos, decorrentes de 
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 
quando a atividade preponderante do adquirente for a compra 
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil;

XXII - cessão de promessa de venda ou transferência de 
promessa de cessão, relativa a imóveis, quando se tenha 
atribuído ao promitente comprador ou ao promitente 
cessionário o direito de indicar terceiro para receber a 
escritura decorrente da promessa.

§ 1º - Equipara-se à compra e venda, para efeitos 
tributários:

I - a permuta de bens imóveis por bens e direitos de 
outra natureza; e

II - a permuta de bens imóveis situados no território 
do Município por outros quaisquer bens situados fora do 
território do Município.

§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante 
referida nos incisos XX e XXI deste artigo, quando mais de 
25% (vinte e cinco por cento) da receita operacional da 
pessoa jurídica adquirente, nos anos anteriores e nos dois 
anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas nesta Lei.

§ 3º - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades 
após a aquisição, ou menos de dois anos antes dela, 
apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, 
levando em conta os dois primeiros anos seguintes à data 
da aquisição.
§ 4º - Verificada a preponderância referida no § 2º deste 
artigo, tornar-se- á devido o imposto, nos termos da lei 
vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito 
nessa data.

§ 5º - Fica prejudicada a análise da atividade 
preponderante, incidindo o imposto, quando a pessoa 
jurídica adquirente dos bens ou direitos tiver existência 
inferior aos períodos previstos no § 2º e § 3º deste artigo.

SEÇÃO II
DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 64. O imposto não incide sobre a transmissão dos bens 
ou direitos referidos nos artigos anteriores:

I - quando efetuada para sua incorporação ao 
patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela 
subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão 
de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

§ 1º - O imposto não incide sobre a transmissão aos 
mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma 
do inciso I deste artigo, em decorrência da sua 
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que 
foram conferidos.

§ 2º - Quando reconhecida à imunidade do contribuinte, o 
tributo ficará suspenso até doze meses, findo os quais, se 
não houver aproveitamento do imóvel nas finalidades 
estritas da instituição, caberá o pagamento total do tributo, 
acrescido das cominações legais.

Art. 65. - Cessa o privilégio da imunidade para as pessoas 
de direito privado ou público, quanto aos imóveis 
prometidos à venda, desde o momento em que se constituir 
o ato.

Parágrafo Único. Nos casos de transferência de domínio ou 
de posse de imóvel, pertencentes a entidades referidas 
neste artigo, a imposição fiscal recairá sobre o promitente 
comprador, enfiteuta, fiduciário, usufrutuário, 
concessionário, comodatário, permissionário ou possuidor a 
qualquer título.

SEÇÃO III
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DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Art. 66. - O sujeito passivo da obrigação tributária é:

I - o adquirente dos bens ou direitos;
II  - Nas cessões de direito, o cessionário
III - nas permutas, cada uma das partes pelo valor 
tributável do bem ou direito que recebe.

Art. 67. - Respondem solidariamente pelo pagamento do 
imposto:

I - o transmitente;

II - o cedente;

III - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 
ofício, relativamente aos atos por eles praticados ou que por 
eles tenham sido coniventes, em razão do seu ofício, ou pelas 
omissões de que foram responsáveis.

Art. 68 - Os serventuários que tiverem de lavrar instrumento 
translativo de bens e de direitos sobre imóveis, de que resulte 
a obrigação de pagar imposto, exigirão que lhes seja 
apresentado o comprovante de recolhimento do imposto ou 
do reconhecimento de não incidência ou isenção.

Parágrafo único - Serão transcritos nos instrumentos públicos 
quando ocorrer a obrigação de pagar o imposto antes da sua 
lavratura, elementos que comprovem esse pagamento, ou o 
reconhecimento de não incidência ou isenção.

Art. 69 - Nas transações em que figurem como adquirente ou 
cessionário, pessoas imunes ou isentas, a comprovação do 
pagamento do imposto será substituída por certidões pela 
autoridade fiscal, como dispuser o Regulamento.

Art. 69 - Aplicar-se-á, no que couber, ao imposto de 
transmissão inter-vivos a qualquer título, por ato oneroso, as 
demais disposições deste desta lei.

SEÇÃO IV
DA BASE IMP0NÍVEL

Art. 70. - A base imponível do imposto é o valor venal dos 
bens ou direitos transmitidos ou cedidos, mesmo que o 
atribuído no contrato seja menor do que aquele.

§ 1º - Na arrematação ou leilão, na remissão, na adjudicação 
de bens imóveis ou direitos a eles relativos, a base imponível 
será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou 
administrativa, ou o preço pago, se este for maior.

§ 2º - Nas tornas ou reposições, a base imponível será o valor 
venal da fração ideal excedente inter vivos, o imposto será 
pago pelo fiduciário, com redução de cinquenta por cento e 
pelo fideicomissário, quando entrar na posse dos bens de 
direitos, também com a mesma redução.

§ 3º - Na transmissão de fideicomisso inter vivos o imposto 
será pago pelo fiduciário, com redução de cinquenta por 
cento, e pelo fideicomissário, quando entrar na posse dos 
bens ou direitos, também com a mesma redução.

§ 4º - Extinto o fideicomisso por qualquer motivo e 
consolidada a propriedade, o imposto deve ser recolhido no 
prazo de 30 (trinta) dias do ato extinto.

§ 5º - O fiduciário que puder dispor dos bens e direitos, 
quando assim proceder, pagará o imposto de forma integral.

§ 6º - Para atender o disposto no art. 81, a Secretaria 
Municipal de Finanças por ato próprio tornará públicos os 
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no 
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Miguel do 
Tocantins.

§ 7º - Os valores referidos no §6º serão atualizados 
periodicamente de forma a acompanhar as mutações do 
mercado, compatibilizando-as com os valores praticados 
através de pesquisa e coleta de informações documentadas 
e subsidiadas, inclusive com a participação de segmentos 
sociais e da Câmara de Valores Imobiliários.

§ 8º - Caso não esteja de acordo com a Base Imponível no 
§ 6º, o contribuinte poderá requerer a avaliação do imóvel, 
apresentando dados da transação e os fundamentos que 
possam justificar, na forma estabelecida pela Secretaria 
Municipal de Finanças.
§ 9º - A impugnação será submetida à apreciação do órgão 
próprio para reavaliação.

§ 10. - A Secretaria de Finanças poderá, por ato próprio, 
fixar os valores tributáveis, para os imóveis localizados na 
zona rural.

§ 11. - Os valores têm presunção relativa e poderão ser 
alterados:

I - quando a transação for superior;

II - caso em que a Administração Tributária venha 
apurar base imponível diferente em transação relativa à 
avaliação fiscal, arbitramento e impugnação de lançamento;

III - quando constatado erro, fraude ou omissão, por 
parte do contribuinte ou terceiros, nas informações 
cadastrais do imóvel, utilizados no cálculo do valor venal, 
constante da Tabela de Valores vigente.

SEÇÃO V 
      DAS ALÍQUOTAS

Art. 71. - As alíquotas do imposto são as seguintes:

I - transmissões compreendidas no sistema financeiro da 
habitação:

a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,1% (zero 
virgula um por cento);

b) sobre o valor restante: 0,048% (zero virgula zero 
quarenta e oito por cento);

c)   taxa de avaliação 17  UFISMT.

II - As demais alíquotas relacionados na Tabela XIII, do 
anexo unico desta Lei

SEÇÃO VI
                                              DO  PAGAMENTO

Art. 72. - O imposto será pago antes da realização do ato ou 
da lavratura do instrumento público ou particular que 
configurar a obrigação de pagá-lo, exceto:

I - nas tornas ou reposições em que sejam 
interessados incapazes, dentro de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se der a concordância do Ministério Público;
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II - na arrematação ou adjudicação, dentro de 30 (trinta) 
dias contados da data em que tiver sido assinado o ato ou 
deferida a adjudicação, ainda que haja recurso pendente;

III - na transmissão objeto de instrumento lavrado em 
outro Município,  dentro de 30 (trinta) dias contados da data 
da sua lavratura.

Parágrafo Único. Considerar-se-á ocorrida a hipótese de 
incidência na lavratura de contrato ou promessa de compra e 
venda, exceto se deles constar expressamente que a 
emissão na posse do imóvel somente ocorrerá após a 
quitação final.

SEÇÃO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 73. - A fiscalização de regularidade do recolhimento do 
imposto compete aos funcionários do fisco municipal, aos 
serventuários da justiça, membros do Ministério Público, na 
forma da legislação vigente.

Art. 74. - Nas transmissões sobre qualquer título, lavradas por 
instrumento público, serão consideradas todas as 
informações constantes do documento de arrecadação 
municipal comprobatório do recolhimento do imposto devido          
.

§ 1º - Para os fins deste artigo, entende-se por instrumento 
público o lavrado por Tabelião, Oficial de Registro de Imóveis 
ou Escrivão, qualquer que seja a natureza do ato.

§ 2º - Uma via da Guia de Informações para Apuração de ITBI 
- GIAI, devidamente autenticada pelo agente arrecadador, 
deverá ser arquivada pelo tabelião, oficial de registro de 
imóveis, ou escrivão, de forma que possa ser apresentada à 
fiscalização municipal, quando solicitada.

§ 3º - O regulamento estabelecerá o modelo, o prazo e a 
forma de apresentação da GIAI.

Art. 75. - Até o dia dez de cada mês os serventuários da 
Justiça enviarão à Fazenda Pública Municipal, conforme 
modelos regulamentares, extratos relativos às transcrições 
imobiliárias ocorridas no mês anterior.

§ 1º - Os cartórios e tabelionatos são obrigados a exigir, sob 
pena de responsabilidade, sem prejuízo do disposto no art. 
67, inciso III, para efeito de lavratura de transferência ou 
venda de imóvel, além da comprovação de prévia quitação do 
ITBI, inter vivos, a certidão de aprovação do loteamento, 
quando couber, e a certidão de quitação municipal.

§ 2º - Os serventuários da justiça facilitarão aos funcionários 
do Fisco Municipal o exame, em cartório, dos livros, autos e 
papéis que interessarem à verificação de regularidade do 
recolhimento dos tributos municipais.

Art. 76. - Nos processos judiciais em que houver transmissão 
inter- vivos de bens imóveis ou de direitos a eles relativos 
funcionará, como representante da Fazenda Pública 
Municipal, um procurador do Município designado pelo 
Advogado Geral do Município.
SEÇÃO VIII DAS                PENALIDADES

Art. 77. - O descumprimento das obrigações previstas nesta 
Lei, quanto ao ITBI, sujeita o infrator às seguintes 
penalidades:

I - 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imposto 
devido, na prática de qualquer ato de transmissão de bens 
e/ou direitos sem o pagamento do imposto nos prazos 
legais;

II - 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto, 
caso ocorra omissão ou inexatidão fraudulenta de 
declaração relativa a elementos que possam influir no 
cálculo do imposto ou que resultem na não incidência, 
isenção ou suspensão de pagamento;

III - 10% (dez por cento) do imposto devido no caso 
do inciso anterior, quando não fique caracterizada a 
intenção fraudulenta.

TÍTULO IV
DA TAXA DO PODER DE POLÍCIA PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
FISCALIZAÇÃO DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO, 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 78. - considera -se o poder de polícia a atividade da 
administração pública que, limitando ou diciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou a  
abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente á segurança, á higiêne, á ordem, aos 
costumes, á diciplina da produção e do mercado, ao 
exercício das atividades econômicas dependentes de 
concessão ou atorização do Poder Público, a tranquilidade 
pública ou ao respeito a propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivo.    

Art.79 - A taxa tem como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia do município caracterizado pelo prévio 
exame e permanente acompanhamento, pelo Poder 
Público, das atividades econômicas, através de ações de 
vigilância, controle e fiscalização. 

Art. 80- A taxa será lançada de ofício considerando-se 
ocorrido o fato gerador na data: 

I - da expedição do alvará de licença para localização e 
funcionamento; 

II - do início de atividade cujo exercício não licenciado 
verificou-se de fato através da ação fiscal; 

III - em que o exercício de nova atividade for licenciado em 
estabelecimento já em funcionamento; 

IV - na data em que for licenciada mudança de localização 
de estabelecimento. 

Art. 81 - São contribuintes da taxa as pessoas físicas ou 
jurídicas que exerçam atividade econômica através de 
estabelecimento situado no território do município. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se 
estabelecimento o local em que se configure unidade 
econômica ou profissional instalada em imóvel. 

Art. 82 - As taxas de licença são concedidas sob forma de 
alvará, que deve ser exibido a fiscalização quando 
solicitado.

Art. 83 - São isentos da taxa: 

I - os partidos políticos e templos religiosos; 
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II - as instituições de assistência social; 

III - as associações culturais, recreativas e desportivas; 

IV - as associações de moradores.

Art. 84 - Esta taxa tem como base de cálculo, a área 
construída do imóvel, e cobrada de acordo com a Unidade 
Fiscal do Município de São Miguel do Tocantins - UFISM, 
conforme tabela III desta Lei.

 I - O pagamento da taxa não poderá ser efetuado de forma 
parcelada, ainda que seja feito através de auto de infração;

II - O pagamento da taxa não pressupõe o licenciamento da 
atividade. 

Art. 85 - O contribuinte da taxa deve inscrever-se na 
repartição fiscal competente antes do início de quaisquer 
atividades.

Art. 86 - Os alvarás podem ser concedidos com o pagamento 
em duodécimos (calculado de acordo com o valor da receita 
corrente líquida anual dos estabelecimentos em questão), 
para novas atividades que venham a se instalar no Município.

§1º - A licença será válida para o exercício em que for 
outorgada, sujeita à renovação anual. 

§2º - A licença outorgada no decorrer do exercício, será 
calculada proporcionalmente ao período de sua vigência.

Artigo 87 -A Licença para Funcionamento em Horário Regular 
ou Especial será cassada e o estabelecimento fechado a 
qualquer tempo quando:

a) houver desvio de finalidade;

b) deixarem de existir as condições que legitimaram a 
concessão,

c) o contribuinte, mesmo após sofrer penalidade, não atender 
no prazo fixado, as determinações para regularizar a situação 
do estabelecimento.

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL

Art. 88 - A fiscalização do funcionamento de estabelecimento 
em horário especial, no exercício regular do poder de polícia, 
pelo Poder Público Municipal, limitando ou disciplinando 
direitos, interesse ou liberdade, em razão de interesse 
público.

Art.89 - Fica facultado aos estabelecimentos comerciais, 
localizados no município de São Miguel do Tocantins, 
respeitando-se a legislação trabalhista em vigor, o 
funcionamento das 08:00 as 18:00 horas, com exceção aos 
sábados em que o fechamento será as 12:00 horas.

§ 1° -No período de 01 a 23 de dezembro o comércio 
funcionará até as 22:00 horas, de segunda à sexta-feira, e 
aos sábados até às 18:00 horas, ficando expressamente 
proibida a prorrogação de referido horário.

§ 2° -No período de 01 a 31 de dezembro, os supermercados 
e hipermercados terão seu funcionamento no horário normal, 
de segunda a domingo, com exceção dos dias 24 e 31  de 
dezembro, que será até às 20:00 horas, ficando 
expressamente proibida a prorrogação do referido horário.

§ 3° -Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar até 
as 22:00 horas nas vésperas das datas abaixo 
discriminadas:

a) dia das mães;
b) dia dos namorados;
c) dia dos pais;
d) dia das crianças;

Art. 90 -Considera-se Horário Especial o pedido 
correspondente aos dias úteis no horário das 18:00 as 06:00 
horas do dia seguinte, aos sábados a partir das 12:00 horas 
e aos domingos e feriados em qualquer horário.

Art.91 - O licenciamento para funcionamento em Horário 
Especial será concedido mediante autorização e expedição 
da secretaria municipal da fazenda, devendo o Alvará ser 
afixado em local visível à fiscalização.

§ 1° -A taxa de licenciamento para funcionamento em 
Horário Especial será calculada de acordo com a tabela III 
do anexo III, desta Lei.

I - o valor será calculado juntamente com o valor do 
licenciamento de localização e instalação 

§ 2° -Nos casos de bares e similares, o licenciamento de 
Horário Especial seguirá as determinações contidas em lei 
especifica, e com observância da lei municipal nº 78/2013 e 
o disposto no § anterior.

Art.92 -É facultado o Executivo Municipal determinar 
condições para a concessão do Licenciamentos para 
Funcionamento em Horário Especial, sendo que somente os 
contribuintes em dia com os tributos municipais poderão 
executar atividades em horário especial.

Parágrafo Único -As solicitações de Horário Especial serão 
analisadas e os licenciamentos expedidos pela Secretaria 
Municipal da Fazenda e a cobrança da taxa será de 
responsabilidade do Departamento de Fiscalização de 
Cadastro dos Tributos Municipais.

Art.93 -As feiras livres funcionarão das 06:00 às 13:00 horas, 
nos dias convencionados, inclusive aos domingos e feriados.

Art.94 -O Mercado Municipal funcionará todos os dias das 
07:00 às 18:00 horas, com exceção de domingos e feriados 
que funcionará das 08:00 às 13:00 horas.

Art. 95 - A observância quanto ao Horário Especial será feita 
pelo Departamento de Fiscalização de Cadastro dos Tributos 
Municipais, de Defesa Civil e Segurança Pública.

§1º - A inobservância de quaisquer dispositivos em relação 
ao Horário Especial será aplicada as seguintes penalidades:

I - Pessoa Jurídica:
a) Na primeira infração: multa no valor de 333,33 UFM; 

b) Na reincidência: multa será aplicada em dobro da alínea 
"a";

c) Na terceira infração de igual natureza: suspensão 
temporária de atividade pelo período de 30 (trinta) dias e 
mais a multa aplicada em dobro da alínea "b";

II - Pessoa Física, ME e EPPs:
a) Na primeira infração: multa no valor de 66,66 UFM;
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b) Na reincidência: multa será aplicada em dobro da alínea 
"a";

c) Na terceira infração de igual natureza: suspensão 
temporária de atividade pelo período de 30 (trinta) dias e mais 
a multa aplicada em dobro da alínea "b";

III - para os MEIs:
a) Na primeira infração: multa no valor de 33,33 UFM;
b) Na reincidência: multa será aplicada em dobro da alínea 
"a";

c) Na terceira infração de igual natureza: suspensão 
temporária de atividade pelo período de 30 (trinta) dias e mais 
a multa aplicada em dobro da alínea "b";

§2º -Verificada a quarta infração da mesma natureza, o órgão 
fiscalizador proporá o fechamento administrativo do 
estabelecimento, que será ou não acatado pelo titular da 
Secretaria Municipal da Fazenda em consonância com 
Executivo Municipal, se entender conveniente, segundo os 
princípios da equidade e o decoro, tendo em vista o interesse 
público e a tranquilidade da população.

Art. 96 -Ficam excluídos da Taxa de Licença para Horário 
Especial, os contribuintes das seguintes atividades:

a) padarias e confeitarias;

b) cinemas;

c) hotéis, motéis e pensões;

d) distribuidores de leite;

e) distribuidores de gás;

f) despachos de empresas de transportes de produtos 
perecíveis;

g) agências funerárias;

i) de serviços de transporte coletivo, individual e agências de 
passageiros;

j) farmácias e drogarias;

m) barbeiros, cabeleireiros e engraxates.

DA TAXA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Art. 97 - A taxa tem como fato gerador o exercício regular, 
pelo Poder Público Municipal, de controle, vigilância e 
fiscalização da execução de obras particulares de qualquer 
construção e edificações, ou em logradouros públicos, e de 
arruamento e loteamento, com observância das leis federais 
nº 12.651/2012 e nº 12.727/2012, lei municipal nº 83/2013, e 
nº 58/2010, Decreto municipal nº 63/2019, e suas alterações. 

Art. 98 - São isentos da taxa os serviços de: 

I - pintura externa do prédio e gradil; 

II - execução de passeio público; 

III - construção de casa de tipo proletário com projeto 
aprovado pela Prefeitura; 

IV - execução de viveiro, telheiro, galinheiro e caramanchão, 
quando efetuada em madeira ou similar; 

V - muros laterais e de fundo, inclusive arrimo, que não 
exceda 300m²; 

VI - obras em imóveis reconhecidos pelos órgãos municipais 
como de interesse histórico, cultural, ecológico ou de 
preservação paisagística ou ambiental; 

VII - escavação de terreno cujo volume não atinja 3,00m de 
altura e cuja soma das áreas escavadas não ultrapasse 15 
m². 

Art. 99 - O contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do 
domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel em 
que se executem os serviços relacionados na Tabela IV.

Art. 100 - Os valores da taxa são e estão relacionados pela 
natureza da licença, metro quadrado e período nos termos 
da Tabela IV, do anexo único a esta Lei.

                             DA TAXA FISCALIZAÇÃO DE ANUNCIO 
"PUBLICIDADE»

Art. 101- A taxa tem como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia, pelo Poder Público Municipal através de 
atividades diretamente relacionadas à autorização, vigilância 
e fiscalização, objetivando disciplinar a exibição de 
mensagens publicitárias dentro do território do Município e 
nos termos da lei municipal nº 83/2013, e nº 58/2010, 
Decreto municipal nº 63/2019, e suas alterações.  

Art. 102 - Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa no 
momento em que acontecer a veiculação da publicidade 
previamente autorizada em vias e logradouros públicos e em 
locais de acesso ao público ou que por este sejam visíveis. 

Art. 103 - São isentos da taxa: 

I - os cartazes ou letreiros destinados a fins patrióticos, 
religiosos ou eleitorais, ou à divulgação da programação de 
espetáculos e cursos; 

II - as tabuletas indicativas de sítios, granjas ou fazendas, 
bem como as de rumo e direção de vias e logradouros 
públicos; 

III - os dísticos, denominações ou títulos de 
estabelecimentos empresariais; 

IV - as indicações de endereços, telefones e atividades, 
afixadas no estabelecimento a que se referirem; 

V - provisórios indicativos do tipo: precisa-se de 
empregados, vende-se, aluga-se, aulas particulares, 
matrículas abertas e similares, desde que exibidos no 
próprio local de exercício da atividade e não ultrapasse a 
área do anúncio de 25dm² (vinte e cinco decímetros 
quadrados); 

VI - os logotipos ou logomarcas de postos de abastecimento 
e serviços, quando veiculados nos equipamentos próprios 
do mobiliário obrigatório, como bombas, decímetros e 
similares; 

VII - as denominações de prédios e condomínios; 

VIII - os que contenham referências que indiquem lotação, 
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capacidade e os que recomendem cautela ou indiquem 
perigo, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho 
de valor publicitário; 

IX - os que contenham mensagens obrigatórias por legislação 
federal, estadual ou municipal; 

X - os que contenham mensagens indicativas de cooperação 
com o Poder Público Municipal, Estadual ou Federal; 

XI - os que contenham mensagens indicativas de órgãos da 
Administração Direta; 

XII - os que contenham indicação de monitoramento de 
empresas de segurança com área máxima de 4m² (quatro 
decímetros quadrados); 

XIII - aqueles instalados em áreas de proteção ambiental que 
contenham mensagens institucionais com patrocínio; 

XIV - os que contenham as bandeiras dos cartões de crédito 
aceitos nos estabelecimentos comerciais, desde que não 
ultrapassem a área total de 9dm² (nove decímetros 
quadrados); 

XV - os banners ou pôsteres indicativos dos eventos culturais 
que serão exibidos na própria edificação, desde que não 
ultrapassem 10% (dez por cento) da área total de todas as 
fachadas; 

XVI - os anúncios em vitrines e mostruários, excetuando-se 
aqueles aplicados diretamente no vidro e que não estejam 
elencados neste parágrafo; 

XVII - painéis orientadores, tais como as placas de 
sinalização viária e de trânsito, turística e outras placas 
indicativas consideradas como de interesse público pela 
municipalidade; 

XVIII - anúncios colocados no interior do estabelecimento, a 
partir de 1,00m (um metro) de qualquer abertura ou vedação 
transparente que se comunique diretamente com o exterior; 

XIX - os painéis exigidos pela legislação própria e afixados 
nos locais das obras de construção civil no período de sua 
duração; 

XX - as placas indicativas das atividades exercidas em salas 
comerciais, desde que expostas para o corredor interno da 
edificação comercial;. 

XXI - os engenhos publicitários com até 1,00m² (um metro 
quadrado) de área e 20cm (vinte centímetros) de espessura, 
desde que exibidos no próprio local do exercício da atividade 
e contenham apenas a identificação do estabelecimento, 
endereço, telefone, endereço eletrônico e atividades 
exercidas; instalados no sentido paralelo da fachada a pelo 
menos 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura, 
limitado a um por empresa; 

XXII - faixas ou galhardetes com finalidades exclusivamente 
cívicas ou educacionais ou exibidos por instituições sem fins 
lucrativos, bem como de anúncios de propaganda de 
certames, congressos, exposições ou festas beneficentes, 
desde que não veiculem marcas empresariais ou produtos; 

XXIII - as indicações de horário de atendimento dos 
estabelecimentos; 

XXIV - as indicações de preços de combustíveis e o quadro 

de aviso previstos na Portaria ANP n° 116, de 5 de julho de 
2000, referentes aos postos de abastecimento e serviços. 

Art. 104 - Contribuinte da taxa é o anunciante, o divulgador 
de anúncios de terceiros e todo aquele a quem o anúncio 
aproveite. 

Art. 105 - Os valores da taxa estão relacionados na Tabela 
V, anexa. 

§1º - Considera-se, para cálculo do valor da taxa apenas a 
área ocupada pela mensagem publicitária. 

§2° - Enquanto válida a autorização, não será exigida nova 
taxa se o anúncio for removido para outro local por 
imposição de autoridade competente.  

§3º - O valor da taxa decorrente de autorização será 
proporcional ao número de meses ou fração em que seja 
efetivamente veiculada a publicidade dentro do exercício da 
autorização concedida. 

Art. 106 - O pagamento da taxa deve ser feito antes do 
momento da ocorrência do fato gerador.

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO OCUPAÇÃO E DE 
PERMANENCIA  EM AREAS, 
VIAS E EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 107 - A taxa de fiscalização de ocupação e de 
permanencia em areas, vias e em logradouros públicos, 
fundada no poder de policia do município - limitando ou 
diciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica 
de ato ou a  abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente á segurança, á higiêne, á ordem e ao 
respeito a propriedade e aos direitos individuais ou coletivo.    

Parágrafo 1º. A taxa tem como fato gerador o exercício 
regular, pelo Poder Público Municipal, do poder de polícia, 
através de ações de controle, vigilância e fiscalização 
visando disciplinar a ocupação de vias e logradouros 
públicos para a prática de qualquer atividade. 

Parágrafo 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa 
no momento em que acontecer a ocupação previamente 
autorizada em vias e logradouros públicos. 

Art. 108 - Contribuinte da taxa é o proprietário ou 
responsável pelas instalações, veículos ou mercadorias que 
ocupem os logradouros públicos. 

Art. 109 - O pagamento da taxa deve ser feito antes do 
momento da ocorrência do fato gerador. 

Parágrafo único. Os valores da taxa estão descritos na 
Tabela VII, do anexo unico desta Lei.

         DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DE 
PASSAGEM NO SUBSOLO E NO ESPAÇO AEREO

Art. 110 - A taxa de fiscalização de utilização e de passagem 
no subsolo e no espaço aéreo, envias e em logradouros 
públicos, com observância do processo legal, da 
fiscalização exercida sobre a colocação, a montagem, a 
instalação, a implantação, a utilização, a passagem e a 
implementação de dutos, de condutos, de cabos, de 
manilhas e de demais equipamentos, destinados a 
prestação de serviços de telecomunicações, de energia 
elétrica, de agua, de esgoto, de televisão por assinatura, de 
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internet e de outro processos de transmissão, de transporte, 
de limpeza e de infraestrutura, pertinente a lei de uso e de 
ocupação do solo e ao zoneamento urbano e a estética 
urbana, nos termos desta lei e na lei municipal nº 49/2009.

Parágrafo 1º. A taxa prevista no caput deste artigo será 
devido pelo proprietário do poste, bem como pela 
concessionária ou empresas usuárias que estiverem 
utilizando o solo, subsolo, espaço aéreo do município de São 
Miguel do Tocantins.

Parágrafo 2º. A retribuição pecuniária mensal para ocupação 
do espaço aéreo para os casos descritos no parágrafo 
anterior será por metro linear das redes e fios das 
concessionárias ou empresas usuárias de distribuição ou 
transmissão de energia elétrica, telecomunicações e telefonia 
fixa ou móvel.

Parágrafo 3º. As concessionárias ou empresas usuárias ficam 
obrigadas, conforme esta lei, a fornecer no prazo máximo de 
trinta (30) dias, assim que solicitado pelo Poder Público 
Municipal, quantas vezes forem necessárias, as informações 
referentes aos seus ativos existentes no Município, pelo qual 
serão responsáveis pela veracidade e confiabilidade das 
informações, sob pena de multa.

Parágrafo 4º. Os valores da taxa estão descritos na Tabela VI, 
do anexo unico desta Lei.

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
AMBULANTES, EVENTUAL E FEIRANTE

Art. 111 - A taxa de fiscalização de atividades ambulantes, 
eventual e feirante, fundada no poder de polícia, pelo poder 
do executivo Municipal, regula a pratica de ato ou a 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente 
a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produção e 
do mercado, ao exercício das atividades, com observância do 
processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a 
instalação e o funcionamento das atividades ambulantes, 
eventual e feirante, permitindo ao zoneamento urbano, as 
normas municipais sanitárias e de posturas.

Parágrafo único. Os valores da taxa estão descritos na Tabela 
III, do anexo unico desta Leinexa

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Art. 112 - A taxa de inspeção sanitária tem como fato gerador 
o exercício regular, pelo Poder Público Municipal, do poder de 
polícia, através da efetiva e permanente vigilância sanitária 
quanto à qualidade, conservação, abastecimento, transporte 
e acondicionamento de produtos para consumo humano ou 
animal, bem como em relação ao estabelecimento e às 
condições de trabalho e habitação, nos termos da lei 
municipal nº 136/2018.

Art. 113 - São contribuintes da taxa as pessoas físicas ou 
jurídicas sujeita à inspeção sanitária, quando executada pelo 
Município diretamente ou mediante convênio, em qualquer 
local ou circunstância, que exerçam de atividades comerciais, 
industriais, cooperativas, prestação de serviços, agropastoril e 
demais atividades afins, urbanas e rurais. 

Art. 114 - A base de cálculo da taxa de inspeção sanitária é o 
valor estimado pela Administração Municipal para a 
manutenção do serviço, que será progressivo, de acordo com 
o grau de risco epidemiológico, conforme  Tabela VIII, do 

anexo unico desta.

Art. 115 - Caso o contribuinte solicite ao Fisco, através do 
orgão da Fazenda Municipal, a tTaxa de Fiscalização 
Sanitária poderá ser paga em até 12 parcelas mensais, 
sendo que este parcelamento não poderá ultrapassar o 
exercício em que for outorgada e a parcela não poderá ser 
menor que 20 (vinte) UFISM.

Art. 116 - A licença será válida para o exercício em que for 
outorgada, sujeita à renovação anual. 

Parágrafo Único. A licença outorgada no decorrer do 
exercício, será calculada proporcionalmente ao período de 
sua vigência. 

Art. 117 - Consideram-se distintos: 

I - os que, embora sob o mesmo vínculo jurídico e ramo de 
atividade, estejam situados em locais distintos ou diversos; 

II - os que, embora no mesmo local, ainda que com 
idêntico ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas 
físicas ou jurídicas. 

Art. 118 - A inscrição deve ser efetuada no Cadastro da 
Inspeção Sanitária pelo interessado, antes do início das 
atividades, em requerimento protocolado e instruído com 
os documentos exigidos pela Administração Municipal. 

§1º - Serão efetuadas tantas inscrições quantas atividades 
exercer o sujeito passivo, para cada estabelecimento ou 
local de atividades. 

§2º - A falta da inscrição do contribuinte no Cadastro da 
Inspeção Sanitária implica, além das penalidades cabíveis, 
a interdição do estabelecimento ou local de atividades, 
temporariamente ou não, competindo ao Serviço de 
Inspeção Sanitária a notificação. 

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM/POA

Art. 119 - A fiscalização do SIM, obrigado a previa inspeção 
comercial, industrial e sanitária e ao alvará de registro no 
serviço de inspeção municipal de todos os produtos 
comercialisados de origem animal, assim como os 
estabelecimentos instalados no município, que produzam, 
matéria prima, abatam, manipulem, beneficiem, 
transformem, industrializem, fracionem, preparem, 
transportem, acondicionem ou embalem produtos de 
origem animal suscetíveis de comercialização nos termos 
da lei municipal nº 98/2015 e Decreto de regulamentação 
nº 18/2018 e nº 64/2019.

§1º. A taxas de inspeção e fiscalização e de serviços 
públicos, decorrentes da atuação institucional do Serviço 
de Inspeção Municipal - SIM, valores da taxa constantes na 
Tabela IX, do anexo unico desta Lei.

§2º. O valor das taxas será reajustado automaticamente, 
quando da atualização da Unidade Fiscal Municipal - 
UFISM, ou na falta deste, por outro índice oficial que o 
substituir.

Art. 120 - A taxa têm como fato gerador:

I - a prática de atos em razão do exercício do poder de 
polícia;
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II - a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos 
que compõem o Serviço de Inspeção Municipal - SIM, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Art. 121 - O valor da taxa deverá ser pago em postos 
bancários, devidamente autorizados a receber os valores dos 
tributos e multas pelo órgão ou entidade competente pela 
inspeção e fiscalização sanitária.

Art. 122 - O contribuinte da obrigação tributária é a pessoa 
física ou jurídica beneficiária do serviço prestado, e o 
responsável tributário pelo pagamento a pessoa que o 
solicitou.

Art. 123 - Competem aos agentes do Serviço de Inspeção 
Municipal - SIM, os atos típicos de lançamento, arrecadação, 
controle e fiscalização das taxas, sem prejuízo do exercício 
da competência originária dos fiscais da Tributação para a 
prática dos atos de lançamento e fiscalização dos demais 
tributos de competência do Município de São Miguel do 
Tocantins.

Parágrafo único. A competência dos agentes do Serviço de 
Inspeção Municipal - SIM compreende, inclusive, a aplicação 
de penalidades pelo inadimplemento da obrigação tributária 
ou pelo descumprimento desta lei.

Art. 124 - Os recursos financeiros arrecadados em 
decorrência da cobrança de taxas, preços públicos e multas 
no âmbito do Serviço de Inspeção Municipal - SIM:

I - devem ser aplicados exclusivamente na melhoria, 
modernização, expansão, realização dos serviços de 
inspeção e fiscalização e de outras atividades do SIM;
II - podem ser destinados a fundos ou reservas financeiras 
para a aquisição de infraestrutura para o serviço.

Art. 125 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - CMDRS será a instância local de discussão, 
sugestão e definição de assuntos ligados a execução dos 
serviços de inspeção e sobre a criação de regulamentos, 
normas, portarias e outros, juntamente com o Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar COMSEA, levando ao 
conhecimento do executivo municipal para a devida 
homologação.

Art. 126 - A taxa de fiscalização sanitária referente aos 
produtos decorrentes do abate de animais, sendo estes 
produtos comestíveis e não comestíveis de origem animal 
destinado ao consumo dentro do Município de São Miguel do 
Tocantins, só será permitido mediante licença do órgão 
municipal competente, procedida de inspeção sanitária 
efetuada mensalmente nos estabelecimentos industriais e 
nas propriedades rurais com instalações adequadas para a 
matança de animais e o seu preparo ou industrialização.

§ 1º - A taxa tem como fato gerador a inspeção sanitária de 
que trata este artigo;

§ 2º - O contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica 
interessada no abate de animais.

§ 3º - A Taxa prevista no caput terá o custo por animal 
abatido de acordo com a aplicação da Tabela IX, do anexo 
unico desta Lei. 

§ 4º - A taxa será lançada em nome do contribuinte sempre 
que for requerida a respectiva licença, ou por autuação por 
parte da fiscalização municipal.

§ 5º - A taxa será arrecadada no ato do requerimento 
independentemente da concessão da licença, ou mesmo 
junto a taxa de fiscalização, localização, de instalação e de 
funcionamento de estabelecimentos.  

I - Fica fixada em 100 (cem) UFISM, a multa por falta de 
comunicação mensal ao órgão competente do município do 
total de animais abatidos por contribuinte. Em caso de mais 
de uma omissão, as multas serão cumulativas e com 
acréscimo de 25% a partir da segunda até o limite de 1750 
(um mil e setecentos e cinquenta) UFISM.

§ 6º - São isentos da taxa prevista no caput os 
estabelecimentos industriais   especializados que façam 
comércio interestadual ou internacional e fiscalizados pelo 
Ente Federal ou Estadual, em decorrência da expressa 
proibição prevista no art. 6º da Lei nº 1.283/1950.

   TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MAIO AMBIENTE

Art. 127- A fiscalização regula a ação do poder público 
municipal e sua relação com os cidadãos e instituições 
públicas e privadas, preservação, conservação, defesa, 
melhoria, recuperação e controle do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado na função social e ambiental, 
previstos na Lei municipal nº 75/2013 e lei nº 76/2013, no 
cumprimento de seus termos e requisitos. 

§ 1º -A taxa de inspeção ambiental tem como fato gerador o 
exercício regular, pelo Poder Público Municipal, do poder de 
polícia, através da efetiva e permanente vigilância ambiental, 
dos atos e procedimentos relacionados ao licenciamento 
ambiental de empreendimentos e atividades instaladas ou a 
se instalar, que possam causar impacto local ou que se 
utilizem de recursos ambientais.

§ 2º- A taxa e devida aos procedimentos de análise, vistoria 
e inspeção para atividade licenciável pelo município no ato 
do protocolo devido o processo administrativo de 
licenciamento ambiental e inspeção municipal

§ 3º Para fins desta lei, consideram-se os parâmetros de 
referência apresentados na tabela X, anexa, para 
classificação do empreendimento segundo o porte;

§ 4º O potencial poluidor (PP) e o grau de utilização (GU) de 
recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas ao 
licenciamento encontra-se definidos na tabela X, desta lei;

§ 5º O grau de transformação (GT) de produtos de origem 
animal e vegetal, preparados e /ou transformados ficam 
sujeitos ao pagamento de taxas de vistoria periódica, em 
função do porte, conforme definida na tabela X, do anexo 
unico desta Lei.

Art. 128 O protocolo de processos somente será aceito após 
comprovação anexada de pagamento da taxa do serviço 
correspondente;

§ 1º Somente serão protocolizados processos que atendam 
todos os requisitos do check lista especifico para cada 
atividade;

§ 2º A taxa deve ser recolhidas juntamente com o 
requerimento de Alvará Ambiental, Autorização ou de 
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Licença Ambiental, sendo a comprovação do pagamento feita 
em guia de recolhimento própria, requisito para tramitação do 
requerimento.

§ 3º O prazo para o recolhimento da guia referida no caput 
deste artigo será de 05 (cinco) dias corridos da data da sua 
emissão. 

§ 4º As diferenças de valores eventualmente apuradas, 
deverá ser recolhida antes da retirada do ato administrativo 
solicitado.

§ 5º No licenciamento da atividade de poda de arvores, não 
será cobrado a taxa de vistoria;

§ 6º A ausência de qualquer documento constante do check 
lista impede a tramitação e analise do processo;

Art. 129 - São contribuintes da taxa as pessoas físicas ou 
jurídicas sujeita à inspeção ambiental, quando executada 
pelo Município diretamente ou mediante convênio, em 
qualquer local ou circunstância, que exerçam de atividades 
comerciais, industriais, cooperativas, prestação de serviços, 
agropastoril e demais atividades afins, urbanas e rurais. 

§1º O pagamento não integral da taxa, obsta a concessão do 
Alvará Ambiental, Autorização ou Licença.

§2º Ficam dispensados do pagamento das taxas, sem 
prejuízo de qualquer obrigação em relação ao licenciamento 
ambiental:

I- a administração pública direta, autarquias e fundações 
públicas do Município de São Miguel do Tocantins, caso 
venha constituí-las;

II- as entidades sem fins lucrativos que tenham por finalidade 
a promoção da saúde, da educação, da assistência social e 
da proteção ambiental, comprovada atuação na sociedade;

III- as pessoas desprivilegiadas economicamente, na 
acepção jurídica do termo, condição que deverá ser 
devidamente comprovada através de relatório da Secretaria 
Municipal de Promoção e Assistência Social para o 
enquadramento nos critérios do instituto da remissão previsto 
no Código Tributário Nacional.

§3º A isenção prevista no inciso III do §2º, não se aplica para 
a supressão de vegetação que ultrapassem 10 (dez) 
exemplares e a impermeabilização do solo superior a 70 m², 
observadas as Leis Estaduais de Proteção aos Mananciais

Art. 130 - A licença especial destina-se:

 I Atividade de corte e poda de arvores;

II A utilização de explosivos na construção civil e na atividade 
mineraria

III Festas populares

IV A serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e 
líquidos industriais

V Colocação de veículos de propaganda e / ou publicidade

VI Supressão de vegetação primaria

VII Limpeza de área, aterramento e remoção de aterro de 
área

VIII Transporte de produtos florestais, entre outros disposto 
em legislação pertinente.

Art. 131 - Os prazos de validade de cada tipo de licença, 
observando o cronograma apresentado pelo empreendedor, 
terão os seguintes limites:

I- Licença previa (LP) mínimo de 3 (três) anos e no máximo 
4 (três) anos

II- Licença de instalação (LI) mínimo de 3 (três) anos e no 
máximo de 5(cinco) anos

III- Licença de operação (LO) mínimo de 3 (três) anos e no 
máximo de 6 (seis) anos

IV- Licença operação provisória máximo de 2 (dois) anos

V Licença especial máximo de 90 (noventa) dias

§ 1º somente será expedida a Licença de Localização(LL) 
nos casos em que a licença for concedida por órgãos da 
esfera Estadual ou federal.

§2º a renovação da licença deverá ser requerida com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
 
§3º as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as 
atividades listadas na Resolução COEMA/TO nº 73/2017 e 
que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros de 
atividades potencialmente poluidoras terão até 120 dias a 
contar da data da publicação desta lei, para a regularização, 
caso não o façam, incorrerão em infração punível com multa 
diária de:

I- 27 UFMSM para empreendimento de porte mínimo 

II- 34 UFMSM para empreendimento de pequeno porte

III- 47 UFMSM para empreendimento de médio porte 

IV- 67 UFMSM para empreendimento de grande porte

§ 4º Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
administrar e manter atualizados os cadastros de que trata 
o §3º, e aplicar as sanções previstas no caput deste artigo.
 
Art. 132-  o valor da multa de que se trata este capitulo será 
fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente, 
com base nos índices estabelecidos na legislação 
pertinente.

§ 1º O valor da multa será o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) e o máximo de R$  50.000,00 (cinquenta mil reais).
I- A multa (infrações leves) variará de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II- A multa (infrações graves) variará de R$ 100,00 (cem 
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
III- A multa (infrações gravíssimas) variará de R$ 150,00 
(sento e cinquenta reais) a R$  50.000,00 (cinquenta mil 
reais).

§ 2º- A multa diária variará de R$ 50,00 (cinquenta reais) a 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia.
 
I-A multa diária incidirá a partir do primeiro dia subsequente 
à notificação do infrator e será devida até que seja corrigida 
a irregularidade, porém, não ultrapassará  trinta dias.
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§ 3º- Sanada a irregularidade, o infrator comunicará o fato, por 
escrito, ao órgão ambiental e, uma vez constatada a sua 
veracidade, retroagirá o termo final da multa à data da 
comunicação.
 
§ 4º- Decorridos os dias determinados para multa diária, sem 
que haja correção da irregularidade será procedida a 
totalização do valor para recolhimento pelo autuado e poderão 
ser impostas outras penalidades, inclusive nova multa diária.

 § 5º- O valor das taxas dos serviço do meio ambiente é as  
definida na tabela X, do anexo unico desta Lei.

§ 6º- São consideradas infrações graves:

1-utilizar, perseguir, destruir, caçar, pescar, apanhar, capturar, 
coletar, exterminar, depauperar, mutilar e manter em cativeiro 
ou em semi - cativeiro exemplares da fauna silvestre, por 
meios diretos ou indiretos, bem como comercializar, 
transportar, manter e portar seus produtos e subprodutos, sem 
a morros e montes e nos afloramentos rochosos, sem a 
autorização da autoridade ambiental competente ou em 
desacordo com a obtida;

2- podar, danificar, suprimir, sacrificar, transplantar árvores 
nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de 
Conservação, as declaradas imunes de corte e as espécies 
vegetais nativas raras ou ameaçadas de extinção e que 
contribuam com a manutenção da biodiversidade;

3- utilizar ou provocar fogo para destruição das formações 
vegetacionais dos remanescentes florestais, mesmo em 
processo de formação, nas áreas especialmente protegidas, 
consideradas ou não de preservação permanente, nas 
Unidades de Conservação, nas áreas verdes públicas e 
particulares com vegetação relevante ou florestadas, nos 
morros e montes e nos afloramentos rochosos, em desacordo 
com as normas vigentes;

4- deixar animais de criação ou domésticos nas áreas verdes 
públicas e particulares com vegetação relevante ou florestada 
ou áreas de preservação permanente, ou Unidades de 
Conservação, que possam causar algum dano à vegetação e 
à fauna silvestre;

5- penetrar nas áreas de preservação permanente ou 
Unidades de Conservação, conduzindo armas, substâncias ou 
instrumentos próprios para caça ou para exploração de 
produtos ou subprodutos florestais;

6- praticar ações que possam causar poluição ou degradação 
ambiental, em áreas de preservação permanente e Unidades 
de Conservação;

7- causar poluição atmosférica que provoque a retirada, total 
ou parcial, ainda que momentânea da população ou animais 
de criação;

8- emitir odores, poeira, névoa e gases visíveis, efluentes 
atmosféricos, exceto vapor d'água, que possam provocar 
incômodos à vizinhança ou em desacordo com limites fixados 
pela legislação e normas específicas criação;

9- lançar na atmosfera qualquer tipo substância que possam 
causar riscos ao meio ambiente e/ou à saúde humana;

10- aterrar, desaterrar, depositar e retirar qualquer tipo de 
material ou praticar ações que causem degradação ou 

poluição em áreas de preservação permanente, sem 
anuência da autoridade ambiental competente, ou em 
desacordo com a obtida;

11- executar serviços de terraplanagem, aterrar, desaterrar, 
depositar, retirar ou movimentar terra sem anuência da 
autoridade ambiental competente, ou em desacordo com a 
autorização obtida;

12- praticar ações ou atividades que possam provocar 
diretamente ou indiretamente erosão ou desestabilização de 
encosta;

13- realizar a extração mineral de cascalho, areia, argilas, 
terra vegetal ou qualquer outro mineral, sem licenciamento 
ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em 
desacordo com as normas ambientais;

14- transportar, armazenar e manter produtos ou resíduos 
perigosos em desacordo com as normas vigentes ou sem 
licença ambiental;

15- lançar resíduos, efluentes líquidos, detritos, óleos ou 
substâncias oleosas, substâncias nocivas ou perigosas no 
solo, em águas superficiais ou subterrâneas, em desacordo 
com as exigências descritas em leis, regulamentos, 
resoluções, autorização ou licença ambiental;

16- deixar o proprietário ou o usuário do imóvel de implantar 
adequadas instalações hidrossanitárias, cabendo-lhes 
inclusive, a necessária conservação e deixar de realizar a 
ligação à rede coletora de esgotamento sanitário, quando 
existente;

17- promover a coleta, o transporte, o tratamento e a 
disposição final de resíduos sólidos em condições que 
tragam prejuízo à saúde, ao bem estar público e ao meio 
ambiente, sem observar a legislação ambiental e as normas 
federais, estaduais e municipais;

18- promover a disposição final de resíduos de serviços de 
saúde e industriais, ou sua incineração, em locais sem 
licenciamento para esse fim, bem como sua inadequada 
triagem, coleta e transporte, sem o atendimento à legislação 
federal, estadual e municipal vigente;

19- e não destinar corretamente os resíduos de construção 
civil a aterros específicos, ou áreas autorizadas pelo órgão 
ambiental competente, prestar serviços de coleta de resíduos 
sólidos da construção civil, desentupidoras (limpa fossas), 
limpezas de galerias e de canais sem o devido 
cadastramento e licenciamento junto a SECMMA ou órgão 
ambiental competente

20- lançar esgotos in natura em corpos d'água ou na rede de 
drenagem pluvial, provenientes de edificações e depositar 
resíduos provenientes do sistema de tratamento de esgotos, 
individual ou coletivo, em logradouros públicos, propriedades 
privadas ou públicas, sem autorização do órgão ambiental 
competente ou em desacordo com a mesma, ou em locais 
não permitidos;

21- produzir, transportar, comercializar e usar medicamentos 
bióxidos, produtos químicos ou biológicos cujo emprego seja 
proibido no território nacional por razões toxicológicas, 
farmacológicas ou de degradação ambiental

22- desenvolver atividades ou causar poluição de qualquer 
natureza, que provoque a mortandade de animais ou a 
destruição de plantas cultivadas ou silvestres e utilizar 
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agrotóxicos ou biocidas com venda proibida e que possam 
causar dano direto ao meio ambiente e à saúde;

23- produzir, processar, embalar, importar, exportar, 
comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter 
em depósito, manusear, usar produto ou substância tóxica 
perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, 
em desacordo com as normas da ABNT e exigências 
estabelecidas em normas vigentes

24-dispor no solo quaisquer resíduos líquidos, gasosos ou 
sólidos, sem a anuência da autoridade ambiental competente 
e/ou sem a comprovação de sua degradabilidade e da 
capacidade de autodepuração

25- deixar de atender exigências legais ou regulamentares 
quando devidamente notificado pela autoridade ambiental 
competente no prazo concedido, visando à regularização, 
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a 
degradação ambiental, ou descumprir embargo/interdição, 
intimação, Termo de Compromisso ou Compensação 
Ambiental firmado com a SECMMA, total ou parcialmente.

Seção VII
DA TAXA DE EXPEDIENTE

Art. 133 - A taxa de expediente, tem como fato gerador a 
prestação dos seguintes serviços: 

I - burocráticos, postos à disposição do contribuinte no seu 
exclusivo interesse; 

II - tramitação de petição ou documento, que devam ser 
apreciados por autoridade municipal; 
    
III - lavratura de termo ou contrato; 

IV - expedição de alvará de localização e funcionamento; 
 
V - outros documentos não especificados anteriormente, 
conforme o serviço solicitado.

Art. 134 - Contribuinte da taxa é o solicitante dos serviços ou 
atos promovidos pelo Município descritos na Tabela XIV do 
anexo único desta Lei.

Art. 135 - São isentos da taxa de expediente os 
requerimentos: 

I - de atos ligados à vida funcional dos servidores do 
Município; 

II - referentes a ordens de pagamento, de restituição de 
tributos, depósitos ou caução; 

III - de apresentação das declarações anuais exigidas para os 
contribuintes inscritos no cadastro de tributos mobiliários nos 
termos desta Lei; 

IV - referente à regularização de imóveis no cadastro 
imobiliário do Município, inclusive no que tange à titularidade. 

Parágrafo único. A isenção prevista no inciso IV, refere-se 
exclusivamente aos requerimentos que tenham como objetivo 
a retificação de dados cadastrais de imóveis que não 
impliquem alteração na tributação relativa aos mesmos. 

Seção VII
DA TAXA DE VISTORIA

Art. 135 - A taxa tem como fato gerador os serviços de 
vistoria, exame, inspeção ou verificação técnica de bens 
móveis ou imóveis, ou de estabelecimentos comerciais, 
industriais, ou de qualquer atividade, promovidos pelos 
órgãos municipais para atender a interesse do solicitante. 

Art. 136 - Os valores da taxa de vistoria é de acordo o 
serviço solicitado. 

Parágrafo único. Enquanto não efetuado o pagamento da 
taxa, não será dado o andamento de documentação, 
processos ou atos sobre os quais incida a taxa. 

Seção VIII
DA TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO

Art. 137 - A Taxa de Coleta de Lixo ou Resíduos Sólidos 
Domiciliares residenciais e não residenciais, tem como fato 
gerador a utilização potencial dos serviços divisíveis de 
coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos domiciliares, de fruição obrigatória, prestados em 
regime público. 

§1º - São considerados resíduos domiciliares os resíduos 
sólidos comuns originários de residências  e não 
residenciais;

§2º - A utilização potencial dos serviços de que trata este 
artigo ocorre no momento de sua colocação, à disposição 
dos usuários, para fruição.

§3º - O fato gerador da Taxa ocorre no último dia de cada 
mês, sendo o seu vencimento no quinto dia útil do mês 
subsequente.

Art. 138 - O contribuinte da taxa, pessoa física ou jurídica 
inscritas no Cadastro Multifinalitário do Município, é o 
munícipe-usuário dos serviços. 

Parágrafo único. As pessoas inscritas no Cadastro 
Multifinalitário que não forem usuárias potenciais dos 
serviços deverão comunicar tal fato à Secretaria de Fazenda 
do Município, conjuntamente com usuário real dos serviços, 
para fixação, no exercício seguinte, da responsabilidade 
deste pelo pagamento da Taxa.

Art. 139 - São isentos do pagamento da Taxa de Coleta de 
Lixo os munícipes usuários que:

I - habitem em local de difícil acesso, caracterizado pela 
impossibilidade física de coleta de resíduos porta a porta, 
conforme regulamentação a ser editada pelo Poder 
Executivo.

II - as unidades geradoras de resíduos de serviços de saúde 
definidos em legislação específica; 

III - os terrenos não utilizados para fins comerciais ou de 
prestação de serviços

IV - Aposentados com idade acima de 65 anos, e 
pensionistas que: 

a) tenha um só imóvel de uso estritamente residencial, e 
nele resida 

b) com rendimento mensal de até dois salários mínimos. 

        Art. 140 - O recolhimento do valor da Taxa deverá 
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ocorrer até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à 
ocorrência do fato gerador.

Parágrafo único. O lançamento da Taxa de Coleta de Lixo 
poderá ser juntamente com a fatura mensal de água através 
de convênio firmado com a concessionária prestadora do 
serviço de abastecimento e distribuição de agua no 
município, ou conjuntamente com o lançamento do IPTU nos 
prazos fixados para pagamento.

Art. 141 - A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo ou 
Resíduos Sólidos Domiciliares é equivalente ao custo dos 
serviços, que será rateada entre os contribuintes, na 
proporção do volume de geração potencial de resíduos 
sólidos domiciliares. 

§1º - O valor da taxa e o descrito na tabela XI, do anexo único 
desta Lei; 

§2º - Será assegurado aos contribuintes o direito à 
contestação do lançamento de ofício na forma da lei e do 
regulamento.

§3º - O valor-base da Taxa será atualizado anualmente por 
índice de variação de preços, que exprimirá a variação de 
valores dos contratos efetuados pela Administração para a 
execução dos serviços custeados pela Taxa.

DA TAXA DE COLETA DE ENTULHOS E MATERIAIS

Art. 142 - A Taxa de Coleta de Entulhos e Materiais, tem por 
fato gerador a prestação efetiva do serviço de coleta de 
entulhos e materiais ao contribuinte que tenha a propriedade, 
posse ou domínio útil de imóvel urbano, observado o 
seguinte:

I - A fisco municipal notificará o contribuinte para remover os 
entulhos e materiais existentes nas vias e logradouros 
públicos, sem prejuízo das penalidades previstas na lei de 
posturas;

II - Não removido o entulho no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas, o Município providenciará a sua remoção, com perda 
em favor do Município, dos entulhos e materiais removidos;

Art. 143 - O contribuinte pagará a Taxa de Coleta de Entulhos 
a razão por metro cúbico removido, descrito na tabela XI, do 
anexo único desta Lei; 

Parágrafo único - O contribuinte será notificado, no ato da 
remoção, ao pagamento da taxa no prazo de 30 (trinta) dias.

DA TAXA DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS

Art. 144 -  A Taxa de Embarque de Passageiros, fundada na 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestado ao contribuinte ou colocado 
a sua disposição pelo município. Tem como fato gerador a 
utilização dos Terminais Rodoviários do Município para 
embarque de passageiros.

Art. 145 - Contribuinte da Taxa de Embarque de Passageiros, 
é o usuário dos Terminais Rodoviários do Município para 
embarque em Ônibus Municipais, Intermunicipais e 
interestaduais.

Art. 145 -  A Taxa de Embarque de Passageiros, tem como 

finalidade o custeio do serviço utilizado pelo contribuinte ou 
posto à sua disposição, com a manutenção dos Terminais 
Rodoviários do Município e, será calculada 1(uma) UFISM e 
cobrada na emissão de passagens pelas empresas 
concessionárias, usuárias dos Terminais Rodoviários do 
Município e repassadas ao Município.

Art. 146 - A Taxa de Embarque de Passageiros, será 
arrecadada pela empresa concessionária de transporte 
urbano, usuária dos Terminais Rodoviários do Município e 
repassados mensalmente ao Município de São Miguel do 
Tocantins.

§ 1º - A empresa que efetuar a cobrança da taxa será 
considerada responsável tributário, sendo que em caso da 
mesma não efetuar o repasse citado neste artigo, será 
cobrado multa conforme Legislação Tributária vigente.

§ 2º - A Prefeitura Municipal fornecerá o Ticket de 
Embarque, o qual deverá ser entregue ao usuário no ato da 
aquisição da passagem, como comprovante de pagamento 
da Taxa.

Art. 147 - Ficam isentos da referida taxa os transportes 
realizados no perímetro urbano, os escolares, as excursões 
e de fins educativos, assim como os aposentados e os 
idosos acima de 60 anos.

TÍTULO V
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA
CAPÍTULO I
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 148. - A Contribuição de Melhoria cobrada pelo 
município é        instituída para custear obras públicas de 
que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a 
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de 
valores  que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 149. - Será devida a Contribuição de Melhoria sempre 
que o imóvel situado na zona de influência da obra for 
beneficiado por quaisquer das     seguintes obras públicas, 
realizadas pela Administração Direta ou Indireta do 
Município, inclusive quando resultante de convênio com a 
União, o Estado ou entidade estadual ou federal:

I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, 
arborização,  esgotos pluviais de praças e vias públicas;

II - construção e ampliação de parques, campos de 
desportos, pontes, túneis e viadutos;

III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito 
rápido, inclusive todas as obras e edificações necessárias 
ao funcionamento do sistema;

IV - serviços e obras de abastecimento de água 
potável, esgotos, instalações de redes elétricas, telefônicas, 
de transportes e comunicações em geral ou de suprimento 
de gás, funiculares, ascensores e instalações de 
comodidades públicas;

V - proteção contra secas, inundações, erosões e de 
saneamento e drenagem em geral, retificação e 
regularização de cursos d'água e irrigação;

VI - construção, pavimentação e melhoramento de 
estradas de
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rodagem;

VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus 
acessos;

VIII - aterros e realizações de embelezamento em geral, 
inclusive desapropriações em desenvolvimento de plano de 
aspecto paisagístico.

SEÇÃO I
DA BASE IMPONÍVEL

Art. 150. - O cálculo da Contribuição de Melhoria terá como 
limite total o custo da obra, no qual serão incluídas as 
despesas com estudos, projetos, desapropriações, serviços 
preparatórios e investimentos necessários para que os 
benefícios sejam alcançados pelos imóveis situados na zona 
de influência, execução, administração, fiscalização e 
financiamento, inclusive os encargos respectivos.

Art. 151. - O Poder Executivo decidirá que proporção do valor 
da obra será recuperada por meio da cobrança da 
Contribuição de Melhoria.

Parágrafo Único. A percentagem do custo da obra a ser 
cobrada como contribuição será fixada pelo Poder Executivo, 
tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os 
usuários, as atividades econômicas predominantes e o nível 
de desenvolvimento da região.

Art. 152. - A determinação da Contribuição de Melhoria de 
cada contribuinte far-se-á rateando, proporcionalmente, o 
custo parcial ou total da obra entre todos os imóveis incluídos 
na zona de influência, levando em conta a localização do 
imóvel, seu valor venal, sua área e o fim a que se destinam, 
analisados esses elementos em conjunto ou isoladamente.

Parágrafo Único. Os imóveis edificados em condomínio 
participarão do rateio de recuperação do custo da obra na 
proporção do número de unidades cadastradas, em razão de 
suas respectivas áreas de construção.
SEÇÃO II
DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Art. 153. - Contribuinte da Contribuição de Melhoria é o 
proprietário do imóvel beneficiado por obra pública.

Art. 154. - Responde pelo pagamento do tributo, em relação a 
imóvel objeto de enfiteuse e o titular do domínio útil.

SEÇÃO III
DO LANÇAMENTO

Art. 155. Para a cobrança da Contribuição de Melhoria, a 
Administração Pública deverá publicar, antes do lançamento 
do tributo, edital contendo, no mínimo, os seguintes 
elementos:

I - memorial descritivo do projeto;

II - orçamento total ou parcial do custo da obra;

III - determinação da parcela do custo da obra a ser 
financiada pela Contribuição de Melhoria, com o 
correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;

IV - delimitação da zona diretamente beneficiada e a 
relação dos imóveis nela compreendidos.

Art. 156. - O disposto no artigo anterior se aplica também 
aos casos de cobrança de Contribuição de Melhoria por 
obras públicas em execução, constantes de projetos ainda 
não concluídos.

Art. 157. - Os proprietários dos imóveis situados nas zonas 
beneficiadas pelas obras públicas têm o prazo de 30 
(trinta) dias, da data da publicação do edital a que se refere 
o artigo anterior, para a impugnação de qualquer dos 
elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus 
da prova.

Parágrafo único. A impugnação deverá ser dirigida à 
autoridade administrativa, por meio de petição 
fundamentada, que servirá para o início do processo 
administrativo fiscal e não terá efeito suspensivo na 
cobrança da Contribuição de Melhoria.

Art. 158. - Executada a obra de melhoramento na sua 
totalidade ou em parte suficiente para beneficiar 
determinados imóveis, de modo a justificar o início da 
cobrança da Contribuição de Melhoria, proceder-se-á ao 
lançamento referente a esses imóveis.

Art. 159. - Os requerimentos de impugnação, de 
reclamação, como também quaisquer recursos 
administrativos, não suspendem o início ou o 
prosseguimento da obra, nem terão efeito de obstar a 
Administração da prática dos atos necessários ao 
lançamento e à cobrança da Contribuição de Melhoria.

 Parágrafo único. O lançamento será procedido em nome 
do contribuinte, sendo que, no caso de condomínio:
 a) quando pro-indiviso, em nome de qualquer um dos co-
proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores; 
b) quando pro-diviso, em nome do proprietário titular do 
domínio útil ou possuidor da unidade autônoma.

                                        SEÇÃO IV
                                          DO  PAGAMENTO

Art. 160. - O prazo e o local para pagamento da 
Contribuição serão fixados, em cada caso, pelo Poder 
Executivo.

Art. 161. - As prestações serão corrigidas pelo índice 
utilizado na atualização monetária dos demais tributos. 

Parágrafo único. Serão atualizados, a partir do ano 
subseqüente ao do lançamento, nos casos em que a obra 
que deu origem à Contribuição de Melhoria tenha sido 
executada com recursos de financiamentos, sujeitos à 
atualização a partir da sua liberação.

Art. 162. - O montante anual da Contribuição de Melhoria, 
atualizado à época do pagamento, ficará limitado a 0,1% 
(zero virgula um por cento) do valor venal do imóvel, 
apurado administrativamente.

SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 163. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, em 
nome do Município, a firmar convênios com a União e o 
Estado para efetuar o lançamento e a arrecadação da 
Contribuição de Melhoria devida por obra pública federal 
ou estadual, cabendo ao Município percentagem na receita 
arrecadada.
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CAPÍTULO II
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO I
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA

Art. 164. - A incidência da COSIP é a prestação pelo 
Município de São Miguel do Tocantins, de serviço de 
iluminação pública nas zonas urbanas, de expansão urbana e 
urbanizáveis seja ela URBANA ou RURAL, compreendendo 
todo o seu custo. Éxceto o imóvel que não é servido de rede 
pública de iluminação.

Art. 165. - O serviço previsto no artigo anterior compreende o 
fornecimento de iluminação de vias, logradouros de domínio 
público e demais bens públicos de uso comum e livre acesso, 
e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da 
rede de iluminação pública no Município.

SEÇÃO II
DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Art. 166 - Contribuinte é o proprietário titular do domínio útil 
ou possuidor a qualquer título de imóveis edificados ou não 
situados nos logradouros públicos, desde que beneficiados 
por serviços de iluminação pública.

SEÇÃO III
DO LANÇAMENTO E COBRANÇA

Art. 164. - A taxa do serviço de iluminação pública - TSI, 
fundada na utilização efetiva ou potencial, de serviços 
públicos especificos divisiveis, prestados ao contribuite ou 
postos a sua disposição pelo município, diretamente ou 
através de autorizados, de permissíonários, de 
concessionários de energia elétrica local.

§ 1º - Para rateio do custo da CIP os imóveis são 
classificados em:

I - residencial;

II - comercial - compreendendo: indústria, comércio e 
prestação de serviço;

III - demonstrada na  relação de beneficiarios especificos do 
serviço de iluminação públilca -RBE-TSI.

§ 2º - O valor da contribuição relativa aos imóveis edificados, 
será lançado e cobrado mensalmente conforme valores 
dispostos na tabela XII, do anexo único desta Lei.

§ 3º - O prazo para pagamento da contribuição é o mesmo do 
vencimento da fatura de energia elétrica de cada unidade 
consumidora.

§ 4º - Havendo atraso no pagamento o contribuinte ficará 
sujeito ao pagamento de multa idêntica a imposta pela 
concessionária de energia elétrica,  aplicada sobre o 
consumo.

§ 5º - O valor da contribuição cobrada na fatura de consumo 
de energia elétrica, não pago no prazo determinado, será 
inscrito em Dívida Ativa, após noventa dias de inadimplência, 
acrescido de juros de mora, multa e correção monetária nos 
termos da legislação tributária Municipal.

Art. 141. - Quando tratar-se de imóveis não edificados a 

COSIP será lançada anualmente no carnê do IPTU.

 PARÁGRAFO ÚNICO. A COSIP incidente sobre os imóveis 
mencionados no caput deste artigo fará jus ao desconto de 
20% (vinte por cento), se for paga de uma só vez até a data 
do seu vencimento, determinada pelo calendário fiscal.

SEÇÃO IV DAS ISENÇÕES

Art.165. Ficam isentas do pagamento da COSIP as 
unidades consumidoras residenciais e não residenciais que 
não ultrapassarem o consumo mensal de 30 (trinta) Kwh.

SECÃO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 166. O valor da COSIP será reajustado na mesma data 
e de acordo com os índices de reajuste da tarifa de energia 
elétrica incidentes sobre a iluminação pública por Decreto 
do Chefe do Poder Executivo.

Art. 167. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
convênio com  a empresa concessionária ou permissionária 
de energia elétrica local para promover a arrecadação da 
contribuição de iluminação publica -CIP.

TÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
                                                      CAPÍTULO I
                                                        DAS INFRAÇÕES

Art. 168. - Constitui infração toda ação ou omissão contrária 
às disposições da legislação tributária e, em especial, desta 
Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO. Não será passível de penalidade a 
ação ou omissão que proceder em conformidade com 
decisão de autoridade competente, nem               que se 
encontrar na pendência de consulta regularmente 
apresentada ou enquanto perdurar o prazo nela fixado.

Art. 169. - Constituem agravantes de infração:

I - a circunstância de a infração depender ou resultar 
de outra prevista em lei, tributária ou não;

II - a reincidência;

III - a sonegação.

Art. 170. - Constituem circunstâncias atenuantes da infração 
fiscal, com a respectiva redução de culpa, aquelas previstas 
na lei civil, a critério da Fazenda Pública Municipal.

Art. 171 - Considera-se reincidência a repetição de falta 
idêntica cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica.

Art. 172 - A sonegação se configura procedimento do 
contribuinte
em:

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou 
parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes 
das pessoas jurídicas de direito público interno, com a 
intenção de se eximir, total ou parcialmente, do pagamento 
de tributos e quaisquer adicionais devidos por lei;

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos 
ou operações de qualquer natureza de documentos ou livros 
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exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de se exonerar do 
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública Municipal;

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a 
operações mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda 
Pública Municipal;
IV - fornecer ou emitir documentos ou alterar despesas, 
com o objetivo de obter dedução de tributos à Fazenda 
Pública Municipal, sem prejuízo das sanções administrativas 
cabíveis.

Art. 173 - O contribuinte ou responsável poderá apresentar 
denúncia espontânea de infração, ficando reduzida a 
respectiva penalidade, conforme previsão legal, desde que a 
falta seja corrigida imediatamente ou, se for o caso, efetuado 
o pagamento do tributo devido, atualizado e com os 
acréscimos legais cabíveis, ou depositada a importância 
determinada pela autoridade administrativa, quando o 
montante do tributo dependa de apuração.

§ 1º - Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o início de qualquer procedimento administrativo ou 
medida de fiscalização relacionadas com a infração.

§ 2º - A apresentação de documentos obrigatórios à 
Administração não importa em denúncia espontânea, para os 
fins do disposto neste artigo.

Art. 174 - Salvo quando expressamente autorizado por lei, 
nenhum órgão da Administração Pública, ou de suas 
autarquias, celebrará contrato ou aceitará proposta em 
licitação sem que o contratante ou proponente faça prova da 
quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública 
Municipal.

Art. 175. Os contribuintes em débito com a Fazenda Pública 
Municipal, após o devido processo fiscal/administrativo, serão 
declarados devedores remissos e proibidos de transacionar a 
qualquer título com a Administração Pública Municipal, 
inclusive com suas autarquias e fundações.

§ 1º - A proibição de transacionar compreende a participação 
em licitação pública, bem como a celebração de contrato de 
qualquer natureza com a Administração Pública Municipal.

§ 2º - A declaração de devedor remisso será feita decorridos 
30 (trinta) dias do trânsito em julgado da decisão 
condenatória no processo fiscal/administrativo, desde que o 
contribuinte infrator não tenha feito prova da quitação do 
débito ou não ajuíze ação judicial para anulação do crédito 
tributário.

Art. 176. - O contribuinte que, repetidamente, cometer 
infração às disposições da presente Lei poderá ser submetido 
a sistema especial de controle e fiscalização, conforme 
definido em regulamento.

Art. 177. - No concurso de infrações, as penalidades serão 
aplicadas conjuntamente, uma para cada infração, ainda que 
capituladas no mesmo dispositivo legal.

PARÁGRAFO ÚNICO. No caso de enquadramento em mais 
de um dispositivo legal de uma mesma infração tributária será 
aplicada a de menor penalidade.

     CAPÍTULO II

 DAS PENALIDADES

Art. 178. - São penalidades tributárias previstas nesta Lei, 
aplicáveis separadas ou cumulativamente, sem prejuízo das 
cominadas pelo mesmo fato por lei criminal:

I - a multa;

II - a perda de desconto, abatimento ou deduções;

III - a cassação do benefício da isenção;

IV - a revogação dos benefícios de anistia ou 
moratória;

V - a proibição de transacionar com qualquer órgão da 
Administração
Municipal;

VI - sujeição ao regime especial de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO. A aplicação de penalidades, de 
qualquer natureza, não dispensa o pagamento do tributo, 
dos juros de mora e atualização monetária, nem isenta o 
infrator do dano resultante da infração, na forma da lei civil.

Art. 179. - A penalidade, além de impor a obrigação de fazer 
ou deixar de fazer, será pecuniária, quando consista em 
multa, e, aplicar-se-á, na reincidência, o dobro da 
penalidade prevista, e a cada reincidência, aplicar-se-á a 
esta pena, acréscimo de 20 (vinte por cento).

Art. 180. - As multas moratórias incidentes sobre o valor do 
tributo atualizado monetariamente, aos que, antes de 
qualquer procedimento fiscal, recolherem espontaneamente 
o tributo, são nas seguintes proporções, a partir do 
vencimento da obrigação:

I - 5% (cinco por cento), em até quinze dias;

II - 10% (dez por cento), de dezesseis até trinta dias;

III - 20% (vinte por cento), após trinta dias.

PARÁGRAFO ÚNICO. O valor da multa moratória relativa ao 
Imposto                              Predial e Territorial Urbano e 
Taxas de Serviços Urbanos constante do caput desse artigo 
será reduzido em 30% (trinta por cento) para pagamento 
integral antes do encaminhamento para execução.

Art. 181. - Apurada a prática de crime de sonegação fiscal, a 
Fazenda Pública Municipal solicitará ao órgão de Segurança 
Pública as providências de caráter policial necessárias à 
apuração do ilícito penal, dando conhecimento dessa 
solicitação ao órgão do Ministério Público local, por meio de 
encaminhamento dos elementos comprobatórios da infração 
penal.

Art. 182. - Fica estabelecida a multa de 20 (vinte) UFISMT's 
a quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que infringirem 
dispositivos da legislação tributária do Município para as 
quais não tenham sido especificadas penalidades próprias 
nesta Lei.

TÍTULO VII
DO CADASTRO FISCAL

Art. 183. - Toda pessoa física ou jurídica, sujeita à obrigação 
tributária, antes de iniciar quaisquer atividades, deverá 
promover a inscrição no Cadastro Fiscal, mesmo que isenta 
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ou imune de tributos, de acordo com as formalidades exigidas 
nesta Lei ou em regulamento, ou ainda pelos atos 
administrativos de caráter normativo destinados a 
complementá-los.

Art. 184. O Cadastro Fiscal do Município é composto:

I - do Cadastro Imobiliário Fiscal;

II - do Cadastro de Atividades Econômico-Sociais;

III - de outros cadastros não compreendidos nos itens 
anteriores, necessários a atender às exigências com relação 
ao poder de polícia administrativa             ou à organização 
dos seus serviços.

PARÁGRAFO ÚNICO. O Poder Executivo definirá, em 
regulamento, as normas relativas ao cadastro, à inscrição, 
averbação e atualização cadastral, assim como os 
respectivos procedimentos administrativos e fiscais.

TÍTULO VIII
DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CAPÍTULO I
                                                     DO PAGAMENTO

Art. 185 - O pagamento de tributos e rendas municipais é 
efetuado          em moeda corrente ou cheque, dentro dos 
prazos estabelecidos em lei ou regulamento.

§ 1º - O crédito pago por cheque somente se considera 
extinto com o resgate deste pelo sacado.

§ 2º - O pagamento é efetuado no órgão arrecadador ou em 
qualquer estabelecimento autorizado, sob pena de nulidade.

Art. 186. - Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade 
pecuniária será efetuado sem que se expeça o competente 
documento de arrecadação municipal, na forma estabelecida 
em regulamento.

PARÁGRAFO ÚNICO. No caso de expedição fraudulenta de 
documento de arrecadação municipal, responderão, 
civilmente, criminalmente e administrativamente, todos 
aqueles, servidores ou não, que houverem subscrito, emitido 
ou fornecido.

Art. 187. - É facultada à Administração a cobrança em 
conjunto de impostos e taxas, observadas as disposições 
legais e regulamentares.

Art. 188. - Entende-se como valor do principal o que 
corresponde ao débito, excluídas as parcelas relativas à 
atualização monetária, multa de mora, juros de mora e multa 
de infração.

Art. 189. - No caso de pagamento a menor de quaisquer 
parcelas dos acréscimos legais, a diferença em favor do 
Município passará a constituir débito autônomo, a ser 
recolhida de ofício, por notificação da autoridade 
administrativa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 190. - Se dentro do prazo fixado para pagamento o 
contribuinte efetuar depósito da importância que julgar devida, 
o crédito fiscal ficará sujeito aos acréscimos legais sobre o 
remanescente devido.

PARÁGRAFO ÚNICO. Caso o depósito, de que trata este 
artigo, for efetuado fora do prazo, deverá o contribuinte 
recolher, juntamente com o principal, os acréscimos legais já 

devidos nessa oportunidade.

Art. 191. - O recolhimento de tributos em atraso, motivado 
por culpa ou dolo de servidor, sujeitará este às sanções 
civis, administrativas e criminais na forma cabível.

Art. 192. - O pagamento de um crédito não importa em 
presunção de
pagamento:

I - quando parcial, das prestações em que se 
decomponha;

II - quando total, de outros créditos referentes ao 
mesmo ou a outros
tributos.

Art. 193. - Nenhum pagamento intempestivo de tributo 
poderá ser efetuado sem que o infrator pague, no ato, o que 
for calculado sob a rubrica de penalidade.

Art. 194. - A imposição de penalidades não elide o 
pagamento integral do crédito tributário.

SEÇÃO I
DO PARCELAMENTO

Art. 195. - Os créditos tributários, regularmente constituídos, 
poderão ser pagos em parcelas na forma e condição 
estabelecidas em regulamento, sendo o valor das parcelas 
atualizado financeiramente.

§ 1º - Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento 
do crédito tributário não exclui a incidência de juros e 
multas.

§ 2º - Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento, as 
disposições desta Lei, relativas a qualquer crédito tributário.

SEÇÃO II
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Art. 196. - Os créditos tributários terão o seu valor 
atualizado, desde  a ocorrência do fato imponível até a data 
do seu pagamento em função da variação do poder 
aquisitivo da moeda, de acordo com os índices oficiais da 
variação nominal da UNIDADE FISCAL DE SÃO MIGUEL 
DO TOCANTINS - UFISMT, ou outro índice que venha 
substituí-la.

Parágrafo Único - A UNIDADE FISCAL DE SÃO MIGUEL 
DO TOCANTINS- UFISMT terá o valor determinado em lei 
especifica.

Art. 197. - Sempre que o Governo Federal modificar o 
padrão fiscal monetário vigente, o Poder Executivo 
Municipal fica autorizado a promover as adequações ao 
novo padrão instituído.

Art. 198. - No caso de créditos fiscais decorrentes de multas 
ou de tributos sujeitos à homologação, ou ainda quando 
tenham sua base imponível fixada em UFISMT, será feita a 
atualização destes levando-se em conta, para tanto, a data 
em que os mesmos deveriam ser pagos.

SEÇÃO III
DOS JUROS DE MORA

Art. 199. - Sobre os valores dos tributos não pagos até a 
data do vencimento incidirão juros de mora de 1% (um por 
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cento) ao mês ou fração.

PARÁGRAFO ÚNICO. Também serão devidos juros de mora 
nos
casos de:

I - parcelamento, até a data do pagamento da primeira 
parcela, a partir daí, até o mês do pagamento das parcelas 
sucessivas.

II - consulta, a partir do momento em que o imposto for 
devido, se for
o caso;
III - cobrança judicial.

CAPÍTULO II DO DEPÓSITO

Art. 200. - O sujeito passivo poderá efetuar o depósito do 
montante integral ou parcial da obrigação tributária:

I - quando preferir o depósito à consignação judicial;

II - para atribuir efeito suspensivo:

a) à consulta formulada na forma deste Código;

b) a qualquer outro ato por ele impetrado, administrativa 
ou judicialmente, visando à modificação, extinção ou exclusão 
total ou parcial da obrigação tributária.

Art. 201. - O regulamento deverá estabelecer hipóteses de 
obrigatoriedade de depósito prévio para garantia, a 
modalidade e os respectivos valores.

Art. 202. - Cabe ao sujeito passivo, por ocasião da efetivação 
do depósito, especificar qual o crédito tributário ou a sua 
parcela, quando este for exigido em prestações, por ele 
abrangida.

 PARÁGRAFO ÚNICO. A efetivação do depósito não importa 
em suspensão de exigibilidade do crédito tributário:

I - o montante do tributo tenha sido fixado por 
estimativa ou
arbitramento;

II - a incidência ou o critério de cálculo do tributo for 
matéria
controversa;

III - correr erro ou ignorância escusável do sujeito 
passivo quanto à
matéria;

IV - ocorrer conflito de competência com outras pessoas 
de direito
público interno;

V - a demora na solução normal do litígio seja onerosa 
ou temerária
ao Município.

TÍTULO IX
DA FISCALIZAÇÃO E DAS AUTORIDADES FISCAIS
CAPÍTULO I
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 203. - Todas as funções referentes à fiscalização dos 
tributos municipais, à aplicação de sanções por infração à 
legislação tributária do Município, bem como as medidas de 

prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelos 
órgãos e unidades fazendárias, a elas hierárquicas ou 
funcionalmente subordinadas.

Art. 204. - Para os efeitos da legislação tributária, não têm 
aplicação quaisquer disposições excludentes ou limitativas 
do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, 
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos 
prestadores de serviço, comerciantes, industriais ou 
produtores, ou da obrigação destes de exibi- los.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os livros obrigatórios de escrituração 
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos 
neles efetuados serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes das 
operações a que se refiram.

Art. 205. - A Fazenda Pública Municipal poderá, para obter 
elementos      que lhe permitam verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos contribuintes e 
responsáveis, e determinar, com precisão, a natureza e o 
montante dos créditos tributários, ou outras obrigações 
previstas:

I - exigir, a qualquer tempo, a exibição dos livros e 
comprovantes dos atos e operações que constituam e 
possam vir a constituir fato imponível de obrigação 
tributária;

II - fazer inspeções, vistorias, levantamentos e 
avaliações nos locais e estabelecimentos onde exerçam 
atividades passíveis de tributação ou nos bens que 
constituam matéria tributável;

III - exigir informações escritas e verbais;

IV - notificar o contribuinte ou responsável para 
comparecer à repartição fazendária;

V - requisitar o auxílio da força pública ou requerer 
ordem judicial, quando indispensáveis à realização de 
diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro dos 
locais e estabelecimentos, assim como dos bens e 
documentos dos contribuintes e responsáveis;

VI - notificar o contribuinte ou responsável para dar 
cumprimento a quaisquer das obrigações previstas na 
legislação tributária.

Art. 206. - Mediante intimação escrita, são obrigados a 
prestar à autoridade administrativa todas as informações de 
que disponham com relação aos bens, negócios ou 
atividades de terceiros:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 
ofício;

II - os bancos e demais instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI - os síndicos, comissários e liquidatários;

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas em razão 
de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou 
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profissão que detenham informações necessárias ao fisco.

§ 1º - A obrigação prevista neste artigo não abrange a 
prestação de informações quanto aos fatos sobre os quais o 
informante esteja legalmente obrigado a observar segredo 
em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou 
profissão.

§ 2º - A fiscalização poderá requisitar, para exame na 
repartição fiscal, ou ainda apreender, para fins de prova, 
livros, documentos e quaisquer outros elementos vinculados 
à obrigação tributária.

Art. 207. - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é 
vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da 
Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer 
informação, obtida em razão de ofício, sobre a situação 
econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros 
e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou 
atividades.

§ 1º - Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente:

I - a prestação de mútua assistência para a 
fiscalização dos tributos respectivos e a permuta de 
informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 
específico, por lei ou convênio;

II - nos casos de requisição regular da autoridade 
judiciária no interesse da justiça.

§ 2º - A autoridade administrativa poderá determinar sistema 
especial de fiscalização sempre que forem considerados 
insatisfatórios os elementos constantes dos documentos e 
dos livros fiscais e comerciais do sujeito passivo.

Art. 208. - Antes de qualquer procedimento fiscal, os 
contribuintes e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias poderão procurar a repartição fiscal 
para, espontaneamente, sanar irregularidades verificadas em 
seus
livros e documentos fiscais sem sujeição às penalidades, 
desde que não se refiram a falta de recolhimento do imposto.

§ 1º - O pagamento do imposto fora do prazo legal, importa 
no acréscimo da multa moratória, atualização monetária e 
juros de mora.

§ 2º - As disposições contidas no caput deste artigo só se 
aplicam aos casos de inutilização, perda ou extravio de livros 
e/ou documentos fiscais quando:

I - houver possibilidade de serem os mesmos 
reconstituídos ou, tratando-se apenas de documentos fiscais, 
substituídos por cópias de quaisquer de suas vias.

II - a inutilização, a perda ou extravio se referirem a 
blocos de documentos fiscais comprovadamente registrados 
no livro próprio.

§ 3º - Quando a inutilização, a perda ou o extravio se referir a 
documento fiscal que ainda não foi utilizado, será necessário 
a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais firmada 
pela Fazenda Pública Municipal.

§ 4º - O documento de arrecadação, devidamente quitado 
pelo órgão arrecadador, formaliza a espontaneidade de que 
se trata este artigo.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIDADES FISCAIS

Art. 209. - Autoridades fiscais são as que possuem 
competência, atribuições e circunscrição estabelecida em lei, 
regulamento ou regimento.

§ 1º - Compete à Fazenda Pública Municipal, pelo seu órgão 
próprio, orientar, em todo o Município, a aplicação das leis 
tributárias, darem-lhes interpretação, dirimir-lhes as dúvidas 
e omissões e expedir atos normativos, regulamentos, 
resoluções, ordem de serviços e as demais atribuições de 
esclarecimento.

§ 2º - Compete ainda à Fazenda Pública Municipal todas as 
funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, 
recolhimento e fiscalização de tributos municipais, aplicação 
de sanções por infrações de dispositivos deste Código, bem 
como, por seus órgãos próprios, segundo as atribuições 
constantes da lei da organização dos serviços 
administrativos e do respectivo regimento interno.

Art. 210. - A expedição de qualquer certidão com dolo ou 
fraude ou, que contenha erro contra a Fazenda Pública, 
responsabilizará pessoalmente pelo crédito tributário o 
funcionário que a expedir, acrescido das cominações legais, 
não excluindo as responsabilidades criminais e funcionais 
que couberem ao caso.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 211. - É assegurado a qualquer pessoa o direito de 
requerer às repartições públicas municipais outras certidões 
para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, 
observadas as formalidades legais.

PARÁGRAFO ÚNICO. O pedido será indeferido se o 
interessado recusar-se a apresentar provas e documentos 
necessários à apuração dos fatos relacionados com a 
legitimidade do pedido.

Art. 212. - O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a 
celebrar convênios com a União, Estado, Municípios, 
Conselhos Regionais de Profissionais Autônomos, Entidades 
de Representação Classista e outros órgãos, visando 
adquirir informações fiscais e utilizá-las para aperfeiçoar os 
mecanismos de controle e arrecadação dos tributos.

Art. 213. - Fica igualmente autorizado a instituir e fixar Preço 
Público, bem como estabelecer formas de concessão com a 
devida contraprestação pecuniária pela utilização dos 
espaços públicos, observada as normas do Direito 
Financeiro e as leis pertinentes à espécie.

Art. 214. - O exercício financeiro, para os fins fiscais, 
corresponde ao ano civil.

Art. 215. - Os prazos previstos nesta Lei serão contínuos, 
excluindo- se na sua contagem o dia do início e incluindo-se 
o dia do vencimento.

Art. 216. - Consideram-se integrantes a presente Lei o anexo 
único contendo as tabelas I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII 
E XIV, que a acompanham.

Art. 217. - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
através de Decreto no que couber para sua fiel execução.

PARÁGRAFO ÚNICO. O regulamento vigente da legislação 
anterior será aplicado até a regulamentação a que se refere 
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a presente lei, naquilo que não conflitar.

Art. 218 - Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

Art. 219. Ficam expressamente revogados os artigos 1º a 
815, da Lei nº 33 de 04 de Agosto de 2003, a Lei nº 018, de 
02 de dezembro de 2005 e as tabelas 3,4,5 e 6, da Lei nº 
136, de 06 de abril de 2018.

Art. 220. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 30 (trinta) dias do 
mês de setembro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 145/2021,                        São Miguel do 
Tocantins, 04 de outubro de 2021.                                        

Institui Comissão de Processo Administrativo, na forma que 
especifica.
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 
DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO 
LOIOLA GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e 
em cumprimento ao disposto no art. 95, inciso IX, da Resolução 
nº 14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei 
Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO, e:
CONSIDERANDO que a exploração dos serviços de captação, 
tratamento e distribuição de água e coleta de esgoto se situa no 
âmbito das competências municipais, consoantes dispõe o art. 
30, inciso, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Municipais 05/1999, de 
08/12/1999 e 006/2001, de 05/04/2001; 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 38 e 43 da Lei 
Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 sobre caducidade e 
outorgas de concessões não precedidas de licitação na vigência 
da Constituição Federal de 1988; 
CONSIDERANDO a necessidade de se instaurar procedimentos 
administrativo que onde seja assegurado à concessionária o 
exercício da ampla defesa, contraditório e o devido processo 
legal (art. 5º, LV, CF/88);
DECRETA:
Art. 1º - É instituída a Comissão de Processo Administrativo com 
a finalidade de apresentar relatório conclusivo acerca da 
possibilidade de decretação da caducidade da outorga, sob 
forma de concessão, para exploração dos serviços de água e 
esgoto neste município, em face da inexistência de 
procedimento licitatório, bem como descumprimento das metas 
contratuais constantes do Anexo Único dos Contratos de 
Concessão nº 384/99 e Contrato de Concessão nº 114/2000, 
além do Convênio 009-01-PGE e outras eventuais 
irregularidades.

 Art. 2°- A comissão de que trata este Decreto, será composta por 
4 (quatro) membros, representantes dos seguintes órgãos:
I - Secretaria Municipal de Administração;

II - Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
III - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; e
IV - Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento 
Básico.

§ 1º A presidência da comissão caberá ao representante da 
Secretaria Municipal de Administração

§ 2º Os servidores constantes neste Decreto exercerão as 
atividades a eles inerentes concomitantes com as atribuições 
de suas funções, não gerando qualquer ônus adicional ao 
Município por ser considerada de interesse público.

Art. 3º A Comissão poderá solicitar auxílio de servidores de 
outras unidades setoriais no desenvolvimento dos trabalhos 
sob sua responsabilidade.

 Art. 4º A Comissão deverá notificar a Agência Tocantinense de 
Regulação, controle e Fiscalização - ATR, acerca da 
instauração do procedimento administrativo de que trata este 
Decreto. 

Art. 5º A Comissão terá um prazo de 90 (noventa) dias, 
prorrogável por igual período, contado a partir da data da 
publicação deste Decreto, para a conclusão dos trabalhos.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 04 (quatro) dias 
do mês de outubro de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 146/2021,                                                  
                 São Miguel do Tocantins, 04 de outubro de 2021.                                        

Nomeia os membros para compor a Comissão de Processo 
Administrativo instituída pelo Decreto nº 145/2021, de 04 de 
outubro de 2021 e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO 
LOIOLA GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições 
legais, e em cumprimento ao disposto no art. 95, inciso IX, da 
Resolução nº 14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que 
promulgou a Lei Orgânica do Município de São Miguel do 
Tocantins/TO, e:
CONSIDERANDO a necessidade de nomear os membros 
para compor a Comissão de Processo Administrativo 
instituída pelo Decreto nº 145/2021, de 04 de outubro de 
2021;

DECRETA:

Art. 1º Nomeia para compor a Comissão de Processo 
Administrativo instituída pelo Decreto nº 145/2021, de 04 de 
outubro de 2021, os membros representantes das instituições 
conforme abaixo relacionados:

 I - JOSÉ VALNEI BARROS MONTEIRO, Secretário Municipal 
de Administração;
II - YANES FERREIRA NEVES - Superintendente da 
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
III - ADILSON SILVA DO NASCIMENTO - Diretor do Dpto. 
Saneamento e Controle epidemiológico; 
IV - EDMAR CRUZ DE ALMEIDA - Conselho Municipal de 
Controle Social e Saneamento Básico. 

 Art. 2º A Comissão será presidida pelo 1º membro e em sua 
ausência ou impedimento, pelo 2º membro.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 04 (quatro) dias 
do mês de setembro de 2021.

 
 
                                       

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 231/2021                        São Miguel do 
Tocantins, 30 de setembro de 2021.
                                       
                                                   
 "Dispõe sobre remanejamento de servidor Público, e dá outras 
providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em 
cumprimento ao que dispõe o art. 95 inciso IX, da Resolução nº 
14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei 
Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO.
R E S O L V E:

Art. 1º. - Remanejar o servidor público municipal o Sr. 
NISONEDIO SOUSA NASCIMENTO- MOTORISTA, matrícula 
821, da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 (trinta) dias do 
mês de setembro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 232/2021                        São Miguel do 
Tocantins, 30 de setembro de 2021.
                                       
                                                   
 "Dispõe sobre remanejamento de servidor Público, e dá outras 
providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, Senhor ALBERTO LOIOLA 
GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em 
cumprimento ao que dispõe o art. 95 inciso IX, da Resolução nº 
14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei 
Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO.
R E S O L V E:

Art. 1º. - Remanejar o servidor público municipal o Sr. 
JEWINSON FERREIRA LIMA- MOTORISTA, matrícula 820, da 
Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de 
Educação.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 (trinta) dias 
do mês de setembro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 233/2021                        São Miguel do 
Tocantins, 30 de setembro de 2021.
                                       
                                                   
 "Dispõe sobre remanejamento de servidor Público, e dá 
outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, Senhor ALBERTO 
LOIOLA GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições 
legais, e em cumprimento ao que dispõe o art. 95 inciso IX, da 
Resolução nº 14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que 
promulgou a Lei Orgânica do Município de São Miguel do 
Tocantins/TO.
R E S O L V E:

Art. 1º. - Remanejar o servidor público municipal o Sr. 
CARLOS LEVI FERREIRA LIMA - MOTORISTA, matrícula 
574, da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 
DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 (trinta) 
dias do mês de setembro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 234/2021                        São Miguel do 
Tocantins, 30 de setembro de 2021.
                                       
                                                   
 "Dispõe sobre remanejamento de servidor Público, e dá outras 
providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
ESTADO DO TOCANTINS, Senhor ALBERTO LOIOLA 
GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em 
cumprimento ao que dispõe o art. 95 inciso IX, da Resolução nº 
14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei 
Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO.
R E S O L V E:

Art. 1º. - Remanejar o servidor público municipal o Sr. RAILDO 
LUZ DA ROCHA - MOTORISTA, matrícula 390, da Secretaria 
Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 (trinta) dias do 
mês de setembro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

EM BRANCO
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