
 

 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 2076/2008, 18 DE DEZEMBRO DE 2008. 

 

Dispõe sobre a alteração de 

dispositivos na Lei Complementar 

n.º 002/2001, e dá outras  

providências. 

 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS ALTERAÇÕES DE DISPOSITIVOS DA LEI N.º 002/2001 DE 

22 DEZEMBRO DE 2001. 

 

 

Art. 1º A Lei Complementar Municipal n.º 002/2001, passará a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

“Art. 76 Os servidores municipais incumbidos da fiscalização, no 

exercício de suas funções deverão obrigatoriamente estar devidamente identificado por 

sua identificação funcional, ao comparecerem no estabelecimento do sujeito passivo, 

lavrarão obrigatoriamente termos circunstanciados de início e de conclusão da 

verificação fiscal realizada, nos quais consignarão o período fiscalizado, bem como a 

execução dos trabalhos, a relação dos livros e documentos exibidos, as conclusões a que 

chegará, e tudo mais que for de interesse para a fiscalização.” 

 

“Art. 106 São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, além 

daqueles casos previstos no Art. 150, VI da Constituição Federal, os seguintes: 

........................................” 

 

“Art. 113. Será permitida uma redução de até 20% (vinte por cento) na 

base de cálculo (valor venal) do Imposto Predial e Territorial Urbana, individualmente 

para cada imóvel, independentemente de ser o seu proprietário pessoa física ou jurídica, 

devendo o contribuinte interessado comprovar que tenha realizado, no exercício 

anterior, despesas exclusivamente dentro do município, com compras e serviços de 

qualquer natureza, mediante a apresentação de notas fiscais originais. “ 

 

“Art. 125. A reclamação será apresentada na repartição competente em 

requerimento escrito, protocolizada junto ao protocolo geral do município, obedecidas 

às formalidades regulamentares e assinada pelo próprio contribuinte ou por quem dele 

fizer às vezes, ou ainda por procurador legalmente nomeado, observando-se o prazo de 

30 (trinta) dias, contados da ciência na notificação.” 

 



 

 

   

“Art. 137. São isentas do imposto: 

 

  I- a extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado dono 

da nua-propriedade; 

  II- a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude da comunicação 

decorrente do regime de bens do casamento; 

  III- a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, 

consideradas aquelas de acordo com a lei civil; 

  IV- a transmissão decorrente de investidura; 

  V- a  transmissão decorrente da  execução  de  planos de     habitação 

para população de baixa renda, patrocinado ou executado por órgãos públicos ou seus 

agentes; 

  VI- as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma 

agrária.” 

 

“Art. 144. O imposto será calculado, aplicando-se sobre o valor 

estabelecido como base de cálculo, as seguintes alíquotas: 

 

I - Transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação, em 

relação à parcela financiada, 1,0% (um por cento);  

 

II - Transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação,  

3,0 % (três por cento) em relação à parcela não financiada. 

 

III- Demais transmissões 3,5% (três vírgula cinco por cento).” 

 
  

 “Art. 190. As alíquotas para cálculo do imposto são: 

 

 I – as atividades constantes dos itens 7, 9.01, 12, 14.06, 15, 19, 21 e 25 e 

seus subitens, da Lista de Serviços: 5% (cinco por cento); 

 

 II – as atividades constantes dos demais itens e subitens, não citados no 

inciso anteriores, da Lista de Serviços: 3% (três por cento). 

 

 III – os serviços prestados por profissionais autônomos, de acordo com a 

Tabela Única do Anexo I desta Lei.” 

 

“Art. 191. ................................................ 

 

§ 4º Para efeito de cancelamento de inscrição, fica o contribuinte ou 

preposto devidamente outorgado, obrigado a comunicar ao órgão competente, no prazo 

de 10 (dez) dias, contados da transferência, venda do estabelecimento ou encerramento 

da atividade. 

§ 10° Para fins de abertura, paralisação, suspensão ou baixa da empresa 

junto à arrecadação municipal, o contribuinte deverá se dirigir ao protocolo geral com 

requerimento fornecido pelo departamento de arrecadação do município, juntamente  



 

 

 

 

com a devida documentação exigida nesta Lei.” 

 

 

 “Art. 232........................................... 

§ 3º O contribuinte que por mais de seis meses consecutivos, não 

apresentar no órgão fazendário municipal os blocos de notas fiscais e, mesmo após 

notificado para apresentar, deixar de fazê-lo, poderá o fisco municipal apreender e reter 

os referidos blocos. 

§ 4º A critério do órgão fazendário municipal poderá ser limitado ao 

contribuinte a autenticação do número de notas fiscais proporcional ao número de que 

faz uso mensalmente, podendo majorar em  até 25% (vinte cinco por cento) essa 

quantidade em relação as autorizações anteriores .” 

 

“Art. 295. ......................................................................: 

 

1) emissão de alvarás, autorização, cartões de inscrição, atestados, 

certidões em geral  e  2
ª
 vias, e demais da forma estabelecida abaixo:  

 

SERVIÇOS VALORES em UFM’s 

2.ª vias 10 

Alvarás 10 

Atestados 10 

Autorização 10 

Cartão de Inscrição 10 

Certidões em geral 10 

Certidão de Cadastro 10 

Certidão de Uso do Solo 

- Pequeno 

- Médio 

- Grande 

 

30 

60 

200 

Certidão de Averbação 10 

Certidão de Decadência 10” 
 

 

“Art. 297. .................................................... 

 

IV – taxa de poda e extinção de arvores: 

- poda por unidade                     8,0 U.F.M. 

- extinção por unidade                              14,0 U.F.M. 

 

VIII – Taxa de licença para a exploração e extração de bens mineral. 

 



 

 

 

 

- Extração de areia, por ano, por draga    100,0 UFM 

 

- Extração de pedra (quartizito), por ano                          300,0 UFM 

a) Acrescido por cada m² de área explorada                             5,0 UFM 

 

- Extração de calcário, por ano                                               200,0 UFM 

 

-Outros minerais, por ano                                                       300,0 UFM 

 

IX – Vistorias: 

 

- Simples                                                         8,0 UFM 

- Técnica com análise laboratorial                                            12,0 UFM 

- Técnica sem análise laboratorial                                             20,0 UFM 

 

X – Expedição de laudo técnico                                                10,0 UFM 

 

XI – Expedição de alvará em geral                                             3,0 UFM 

 

XII – Outros atos não especificados                                           5,0 UFM 

” 

 

“Art.365. Constatada omissão de pagamento de tributos, será expedida, 

contra o infrator, notificação para que, no prazo de 20 (vinte) dias, regularize a 

situação.” 

 

“Art. 381. É lícito ao autuado apresentar defesa ao auto de infração 

contra ele lavrado, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de notificação 

do contribuinte autuado.” 

 

 

“Art. 391. ............................................... 

 

   § 1º Em primeira instância, decide o Secretário Municipal de Finanças, e 

em segunda, o Conselho Municipal de Contribuintes.” 

 

 “Art. 404. O julgamento em Segunda Instância é de competência do 

Conselho Municipal de Contribuintes.  

§ 1º Fica criado o Conselho Municipal de Contribuintes cuja 

regulamentação será feita por Ato do Chefe do Poder Executivo. 

  

                         § 2º O Conselho será assessorado pelo Órgão Jurídico do Município, ao 

qual caberá a preparação do processo para julgamento.” 

 

 



 

 

 

Art. 2º A Tabela do Anexo IV, passa a vigorar com as seguintes alterações em 

seu texto: 
 

“ANEXO IV 
TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO  OU  ATIVIDADE 

EVENTUAL OU AMBULANTE 
 
 
 

DISCRIMINAÇÃO / ATIVIDADES  UFM/Dia UFM/ Mês 
 

1. Alimentos preparados, inclusive sucos, refrescos e 
refrigerantes, frutas, verduras, flores e similares por 
vendedor 
 

 
15,0 

 
150,0 
 

2. Tecidos e Confecções, Redes, Tapetes e Similares 
(bancas e outros) por vendedor 
 

15,0 150,0 

3. Jóias e outros artigos de luxo (banca e outros) por 
vendedor 
 

50 150,0 

4. Utensílios de uso doméstico: ventiladores, etc. (bancas e 
outros) por vendedor 
 

100 500,0 

5. Brinquedos e armarinhos, miudezas e outros artigos por 
vendedor  
 

50 400,0 

6. Circos, Parques de Diversões, Quermesses e similares 
(boate móvel, rodeio, som automotivo, veículos de passeios 
panorâmicos aviões, trens helicopeteros e similares): 
 

100,0 500,0 

 
7. Carnês em geral, planos de saúde, seguros e similares 

 
10,0 

 
100,0” 

 
. 

 

Art. 3º O Anexo II, Tabela 1, passa a vigorar com as seguintes alterações em 

seu texto: 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

“ANEXO II - TABELA 1 
 

TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO: 
 

 

  

 
ANEXO VII 

TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE EM 
GERAL 

 
 

 

ESPECIFICAÇÃO  QUANTIDADES 
EM 

UFM 

5. Painel, cartaz ou poste colocados na parte externa de edifícios ou 
faixada por qualquer processo e voltados p/ as vias ou logradouros 
públicos: 

            -  por  m²   ou fração por local e por ano                                                   
 

 
10,00 

 
    6. Faixas promocionais para fins publicitários e outros por semana 
 

 
6,00 

   7. Vitrine p/ exposição de artigos estranhos ao negócio do estabelecimento      
ou alugados a terceiros: 
-  por m2 de vitrine por ano                                         
 

 
 

10,0 

 
 
Obs: Fica sujeito a um acréscimo de 15%  (quinze por cento) o tributo devido por 
licença para publicidade referente à bebidas alcóolicas e de 30% (trinta por cento) 
para o fumo e seus derivados. (ver art.  CTM). 

RAMO / ATIVIDADE PRINCIPAL 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, 

EXCETO OS DE CRÉDITOS E SIMILARES 

 

FATORES PARA CÁLCULOS /                 

ÁREA OCUPADA POR M2 

 

 VALORES EXPRESSOS EM U.F.M. 

  

- até  20 m2  

 

30,0  Ufm (Valor Mínimo). 

- de 21 à 50 m2 

 

50,0 Ufm 

- de 51 m2 à 100 m2 

 

75,0 Ufm 

- acima de 100 m2 300,0 Ufm” 

 



 

 

 

Art. 5º  Ficam criadas aa tabela referentes as taxas cobradas para a licença 

ambiental municipal: 

 

TAXA DE LIÇENÇA AMBIENTAL  

 

TABELA  01 

 

Nº de 

ordem 

PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO OU 

MODIFICAÇÃO 

VALOR 

anual por 

unidade em 

UFM 

1 Sinalização de trânsito: placas, semáforos, prismas e 

colunas, divisores de fluxos. 

1,0 

2 Informações: placas de identificação de logradouros, 

placas em haste fixas no passeio, placas nas fachadas dos 

prédios, relógios  digitais, termômetros, medidores de 

poluição atmosférica , visores de impressão digital de 

mensagem pública 

1,0 

3 Iluminação pública e energia: colocação de postes, torres 

de transmissão, estações rebaixadoras, hastes e cabos 

aéreos. 

1,0 

4 Comunicações: Armários de distribuição, telefones 

públicos, TV a cabo, dutos ou rede de passagem de cabos 

ou fios torres de transmissão, caixa de coleta de correios.  

5,0 

5 Segurança: colocação de hidrantes, guaritas para 

vigilantes, cabines para policiais. 

5,0 

6 Serviços diversos: cadeiras de engraxates, bancas de 

frutas e verduras, bancas de flores, bancas de jornal e 

revistas, lanches, chaveiros, guaritas para informações. 

4,0 

 

 

Nota: Os projetos de responsabilidade estritamente do poder Público Municipal, 

estão isentos do pagamento da taxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELA 02 

Taxa de licença ambiental para empreendimentos, efetiva e potencialmente causador de 

impacto ambiental negativo. 

 

Porte do 

Empreendimento 

Potencial de Impacto Ambiental – Qualidade de UFM 

 Pequeno Médio Grande 

Pequeno 30 45 55 

Médio 60 75 85 

Grande 200 210 220 

Excepcional - Sujeitos Estudos Ambientais Especiais = 250 UFM 

Licença Ambiental 

Simplificada 

- Pequeno Potencial de impacto Ambiental = 100UFM 

 

 

Art. 6º  Os artigos 378 e seus parágrafos, 379 e 380 da Lei Complementar 

Municipal n.º 002/2001, ficam expressamente revogados por esta Lei. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 


