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LEI COMPLEMENTAR Nº. 25, de 07 de dezembro de 2010. 
 

Dispõe Sobre a Alteração do Código 
Tributário Municipal e dá Outras 
Providências. 

 
A Câmara Municipal de Itabirinha, Estado de Minas Gerais, através de seus 
representantes legais aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Os artigos 55 a 95 e o Capítulo I do Título V, artigo 156 e artigo 161, 
parágrafos, incisos, itens e subitens da Lei Complementar n.º 007/97 de 23 de 
dezembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes redações: 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

 
Seção I 

Fato Gerador, Incidência, Isenção e Não Incidência 
 
Art. 55. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, tem como fato 
gerador a prestação de serviços por pessoa física ou jurídica, com ou sem 
estabelecimento fixo, de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não 
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. Os serviços constantes da lista anexa ficam sujeitas ao ISSQN, ainda que sua 
prestação envolva fornecimento de mercadorias. 
 
§ 3º. O imposto previsto nesta Lei Complementar 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 independe: 
 
a) da denominação dada ao serviço prestado; 
 
b) de ser o prestador inscrito no cadastro municipal de contribuinte; 
 
c) de ser o prestador legalmente constituído segundo as normas do direito civil 
obrigacional; 
 
d) de estabelecimento fixo no âmbito municipal. 
 
Art. 56. O imposto não incide sobre: 
 
I - as exportações de serviços para o exterior do País; 
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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. 
 
Art. 57. Não se enquadram no disposto no inciso I do artigo 56, os serviços 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento 
seja feito por residente no exterior. 
 
Art. 58. Desde que cumprida as exigência da legislação municipal e o previsto no 
inciso VI “a” e “c” e § 2º e 3º do Artigo 150 da Constituição Brasileira, ficam isento 
do imposto: 
 
I - as casas de caridade, as sociedades de socorros mútuos e os estabelecimentos 
de fins humanitários e assistenciais, sem fins lucrativos; 
 
II - a prestação de assistência médica ou odontológica, em ambulatórios ou 
gabinetes mantidos por estabelecimentos comerciais, sindicatos, ou sociedades 
civis sem fins lucrativos, desde que se destinem exclusivamente ao atendimento de 
seus empregados e associados, e que não sejam explorados por terceiros, sob 
qualquer forma. 
 
III - promoventes de concertos, recitais, shows, bailes e outros espetáculos 
similares, realizados para fins assistenciais, ou quando, a juízo da administração 
municipal forem considerados de excepcional valor artístico ou de finalidade social; 
 
IV - as atividades, bem como os espetáculos avulsos, sob responsabilidade de 
federações, associações, clubes desportivos devidamente legalizados e por 
organizações estudantis, realizados para fins assistenciais ou a juízo da 
administração forem julgados de excepcional valor artístico ou de finalidade social; 
 
V - as pessoas físicas: 
 
a) as pessoas portadoras de defeitos físicos, sem empregados e reconhecidamente 
pobres; 
 
b) que prestarem serviço em sua própria residência, por conta própria, sem reclame 
ou letreiro e sem empregados, não sendo considerados como tais os filhos e 
mulheres do responsável, excluídos os profissionais de nível universitários e de 
nível técnico de qualquer grau. 
 
Art. 59. A concessão de isenção do Imposto Sobre Serviços, com base no Artigo 
58, inciso I, II, IV e V, será solicitada em requerimento e obedecerá: 
 
I - a entrega de documentação comprobatória dos requisitos exigidos à obtenção do 
benefício; 
 
II - com referencia a instituições, à declaração anual, da qual constarão: 
 
a) as modificações na sua direção; 
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b) as alterações estatutárias; 
 
c) seus balanços, orçamentárias ou outros dados contábeis que venham a ser 
exigidos. 
 
III - a entrega deverá ser até o último dia útil do mês de janeiro de cada exercício. 
 
Parágrafo único. Para a renovação do benefício fiscal será considerada a 
documentação inicial apresentada e exigidas as provas ao novo exercício. 
 
Art. 60. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos seguintes, quando o imposto 
será devido no local: 
 
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 55 desta 
Lei Complementar; 
 
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 
serviços descritos no subitem 3.04 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, 
separação 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; 
 
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 7.14 da lista anexa; 
 
XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista anexa; 
 
XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da 
lista anexa; 
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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 17.09 da 
lista anexa; 
 
XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, 
no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 
 
§ 1º. 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 neste município em relação à 
extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 
permissão de uso, compartilhado ou não. 
 
§ 2º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Município em relação 
a extensão da rodovia explorada. 
 
Art. 61. Considera-se estabelecimento prestador do serviço 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. 
 

Seção II 
Contribuintes e Responsáveis 

 
Art. 62. Contribuinte é o prestador do serviço, pessoa física ou pessoa jurídica, com 
ou sem estabelecimento fixo no município, desde que atendido o disposto no artigo 
anterior, e que tenha praticado, ainda que habitualmente, qualquer das atividades 
descritas no anexo. 
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Parágrafo único. Respondem pessoalmente e solidariamente pelo pagamento do 
tributo previsto nesta Lei os integrantes de pessoa jurídica e regularmente 
constituídas ou que não estejam inscritas no município enquanto contribuintes. 
 
Art. 63. O tomador do serviço, quando for pessoa jurídica, fica responsável pela 
retenção do crédito tributário na fonte em caráter supletivo do cumprimento total ou 
parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos 
legais. 
 
§ 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. 
 
§ 2º. Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são responsáveis: 
 
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País; 
 
II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos 
serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 
7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa. 
 
Art. 64. Consideram se empresas distintas, para efeito da cobrança do imposto: 
 
I - as que, embora pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas, funcionem 
num mesmo local, com idêntico ramo de atividade; 
 
II - as que, embora pertençam à mesma pessoa física ou jurídica funcionem em 
locais diversos. 
 
Parágrafo único. Não são considerados locais diversos, dois ou mais imóveis 
contidos e com comunicação interna nem as várias salas ou pavimentos de um 
mesmo local. 
 

Seção III 
Base de Cálculo 

 
Art. 65. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço: 
 
I - quando o serviço for prestado em caráter pessoal, por profissional autônomo, a 
alíquota será aplicada sobre a Unidade Fiscal Padrão (UFIPA), do município, 
conforme tabela do anexo II do Código Tributário Municipal. 
 
§ 1º. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da lista anexa forem 
prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será 
proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de 
qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, 
existentes em cada Município. 
 
§ 2º. Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos 
nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; 
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§ 3º. O contribuinte que exercer mais de uma atividade descrita na lista de serviços, 
ficará sujeito à incidência sobre todas elas, inclusive quando se tratar de 
profissional autônomo. 
 
Art. 66. O preço do serviço, para fins deste imposto, é a receita bruta a ele 
correspondente, incluídos os valores acrescidos dos encargos de qualquer 
natureza, os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em 
separado, na hipótese de prestação de serviço a crédito, o total das 
subempreitadas de serviços não tributados, fretes, despesas, tributos e outros. 
 
§ 1º. Não se incluem no preço do serviço os valores relativos a descontos ou 
abatimentos não sujeitos a condição, desde que expressa e previamente 
contratados. 
 
§ 2º. A apuração do preço do serviço será efetuada com base no elemento em 
poder do sujeito passivo. 
 
Art. 67. O valor do serviço, para efeitos de apuração da base de cálculo será 
obtido: 
 
I - pela receita bruta mensal do contribuinte, quando se tratar de prestação de 
serviço em caráter permanente; 
 
II - pelo preço cobrado, quando se tratar de prestação de serviço em caráter 
eventual. 
 
Art. 68. Será aplicada a alíquota de 3% (três por cento) para cobrança do ISS/QN, 
sobre todos os serviços constantes da lista em anexo. 
 

Seção IV 
Arbitramento 

 
Art. 69. A apuração dos preços dos serviços será feita por arbitramento, mediante 
procedimento administrativo, nos seguintes casos: 
 
I - quando se apurar fraude, sonegação, omissão, ou embaraço ao exame de livros 
ou documentos necessários ao lançamento e fiscalização do tributo; 
 
II - quando o contribuinte não estiver inscrito no Cadastro Fiscal, ou não possuir os 
livros, documentos, talonários de Notas Fiscais e formulários exigidos para 
fiscalização; 
 
III - quando o resultado obtido pelo contribuinte for economicamente inexpressivo, 
quando o preço for de difícil apuração, ou prestação do serviço tenha caráter 
transitório e instável; 
 
IV - o contribuinte depois de intimado, deixar de exibir os livros fiscais de utilização 
obrigatória. 
 
V - sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos 
prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo; 
 
VI - o preço seja notoriamente inferior ao corrente no mercado. 
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Art. 70. O arbitramento de que trata o artigo anterior será procedido pelo Fisco 
Municipal, levando se em conta, entre outros os seguintes aspectos: 
 
I - os preços correntes dos serviços no mercado, na época da apuração; 
 
II - os lançamentos dos estabelecimentos similares; 
 
III - a natureza do serviço prestado; 
 
IV - o valor das matérias primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou 
aplicados no período; 
 
V - a folha de salários, honorários de diretores, retiradas de sócios e gerentes; 
 
VI - o valor dos encargos sociais, aluguel, de imóvel e das máquinas e 
equipamentos utilizados; 
 
VII - as despesas com fornecimento de água, luz, telefone e demais encargos 
vinculados à prestação do serviço. 
  
Art. 71. Quando a prestação de serviços se der sob a forma de trabalho pessoal, o 
crédito tributário será lançado em valores fixos, não se tomando por base de cálculo 
o preço do serviço. 
 
§ 1º. Considera-se prestação de serviço a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte o simples fornecimento de trabalho por profissional autônomo, que não 
tenha, a seu serviço, empregado da mesma qualificação profissional; 
 
§ 2º. Verificada as condições deste artigo, o valor do imposto será fixado conforme 
o disposto no anexo II do Código Tributário Municipal que passará ser a base de 
cálculo para cobrança do ISS/QN. 
 
§ 3º. O lançamento do imposto, nos casos especificados neste artigo será anual e 
poderá ser efetuado de ofício, com base nos elementos constantes do cadastro 
fiscal, além de outros elementos obtidos pela fiscalização. 
 
§ 4º. Os profissionais autônomos que exercerem mais de uma atividade tributável 
pagarão tantos impostos quando forem as atividades exercidas. 
 
§ 5º. Os contribuintes do imposto, referidos no caput deste artigo ficam 
desobrigados da emissão e escrituração de documentos fiscais referentes ao 
ISSQN. 
 

Seção V 
Estimativa 

 
Art. 72. A autoridade administrativa poderá fixar o valor do crédito tributado por 
estimativa, através de ato normativo próprio, nos seguintes casos: 
 
I - a atividade for exercida em caráter temporário; 
 
II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização; 
 
III - quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais. 
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Art. 73. O valor do imposto fixado por estimativa levará em conta os seguintes 
critérios: 
 
I - o tempo de duração e a natureza da atividade;  
 
II - o preço dos serviços; 
 
III - o local em que se estabelece o contribuinte. 
 
Art. 74. O regime de estimativa será válido por um período de 12 (doze) meses, 
podendo ser ao final do período. 
 
Parágrafo único. Os valores estimados serão revistos e atualizados em 31 de 
dezembro de cada ano, para entrar em vigor em janeiro do ano seguinte. 
 
Art. 75. A qualquer tempo a administração poderá rever os valores estimados, 
reajustando as parcelas vincendas do imposto, quando se verificar que a estimativa 
inicial é incorreta em que o volume dos serviços tenham se alterado de forma 
substancial. 
 
Art. 76. Os contribuintes sujeitos a este regime poderão, a critério da autoridade 
administrativa, ser dispensado do uso de livros e emissão de documentos. 
 
Art. 77. Os contribuintes abrangidos pelo regime da estimativa, poderão no prazo 
de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação do ato normativo, apresentar 
reclamação contra o valor estimado. 
 

Seção VI 
Retenção na Fonte 

 
Art. 78. Fica atribuída às empresas tomadoras de serviços a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do ISSQN, na forma e condições do regulamento quando: 
 
I - o prestador do serviço não comprovar sua inscrição no cadastro de contribuintes 
do ISSQN; 
 
II - o prestador de serviços não emitir fatura, nota fiscal ou outro documento 
admitido pela administração; 
 
III - a execução de serviços de construção civil for efetuada por prestador não 
estabelecido no município; 
 
IV - o proprietário do bem imóvel, o dono da obra e o empreiteiro, quando aos 
serviços previstos nos itens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços, prestados sem a 
documentação fiscal correspondente ou sem a prova de pagamento do imposto; 
 
Art. 79. A fonte pagadora deverá dar ao contribuinte o comprovante de retenção a 
que se refere o Artigo anterior. 
 
Art. 80. A retenção na fonte será regulamentada por decreto do Poder Executivo. 
 

Seção VII 
Lançamento 
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Art. 81. O cadastro de prestadores de serviços, efetuado pela Prefeitura, sem 
prejuízo de outros elementos obtido pela fiscalização, será formado pelos dados da 
inscrição e respectivas alterações. 
 
Art. 82. A apuração do imposto a pagar será feita sob a responsabilidade do 
contribuinte, mediante lançamento em sua escrita fiscal e o respectivo pagamento 
qual ficará sujeito posterior homologação pela autoridade competente. 
 
§ 1º. Quanto à pessoa física, o lançamento será feito com base nos dados 
constantes no cadastro de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza. 
 
§ 2º. Quanto à sociedade de profissionais, o lançamento será feito sob a 
responsabilidade do contribuinte com base no registro de empregados, contrato 
social, estatutos atas, alterações e contratos de prestação de serviços no tocante a 
terceiros. 
 
§ 3º. Quanto aos estabelecimentos bancários e demais instituições financeira, o 
lançamento será feito com base nos dados constantes dos balanços analíticos, a 
nível interno, padronizado quando à nomenclatura e destinação das contas, 
conforme normas instituídas pelo Banco Central. 
 
Art. 83. A inscrição deverá ser promovida pelo contribuinte, em formulário próprio, 
mencionando os dados necessários à perfeita identificação dos serviços prestados.  
 
§ 1º. A inscrição será efetuada dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do 
início da atividade do contribuinte. 
 
§ 2º. Na hipótese de o contribuinte deixar de promover a inscrição, esta será 
precedida de ofício, sem prejuízo de aplicação de penalidades. 
 
§ 3º. A inscrição deverá se feita uma para cada estabelecimento ou local de 
atividade, ainda que pertencentes à mesma pessoa, salvo em relação ao 
ambulante, que fica sujeito à inscrição única. 
 
§ 4º. Na inexistência de estabelecimento fixo, a inscrição será única, pelo local do 
domicílio do prestador do serviço. 
 
§ 5º. A inscrição poderá ser dispensada quando o prestador do serviço já possuir a 
licença de localização para o desempenho de suas atividades.  
 
Art. 84. A ocorrência de fatos ou circunstâncias que possam afetar o lançamento do 
imposto e/ou alterar os dados apresentados na inscrição deverá se comunicada 
pelo contribuinte. 
 
§ 1º. Quando se tratar de venda ou transferências de estabelecimento, de mudança 
de ramo ou de encerramento de atividade, a comunicação deverá ser feita dentro 
do prazo de 20 (vinte) dias contados da ocorrência dos fatos ou circunstâncias que 
possam afetar o lançamento do imposto. 
 
§ 2º. A administração poderá promover, de ofício, alterações cadastrais. 
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Art. 85. Sem prejuízo de inscrição e respectivas alterações, o Poder Executivo 
poderá sujeitar o contribuinte à apresentação de uma declaração de dados para fins 
estatísticos e de fiscalização na forma regulamentar. 
 
Art. 86. O imposto será lançado: 
 
I - uma única vez no exercício a que corresponde o tributo, quando o serviço for 
prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte ou pelas 
sociedades, prevista nesta lei; 
 
II - mensalmente, quando a base de cálculo for o preço dos serviços. 
 
Art. 87. Os contribuintes do imposto caracterizados como empresa ficam obrigados 
a: 
 
I - manter em uso escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados, ainda 
que não tributáveis. 
 
II - emitir notas fiscais de serviços, ou outro documento admitido pela 
administração, ou por ocasião da prestação de serviços. 
 
Art. 88. O poder Executivo poderá definir os modelos de livros, notas fiscais e 
demais documentos a serem obrigatoriamente utilizado pelo contribuinte, devendo 
a escrituração fiscal ser mantida em cada um dos seus estabelecimentos ou, na 
falta destes, em seu domicílio. 
 
§ 1º. Os livros e documentos fiscais deverão ser devidamente formalizados, nas 
condições e prazos regulamentados. 
 
§ 2º. Os livros e documentos fiscais, que são de exibição obrigatória à fiscalização, 
não poderão se retirados do estabelecimento ou do domicílio do contribuinte, salvo 
nos casos expressamente previstos em regulamento.  
 
§ 3º. A autoridade administrativa, por despacho fundamentado, e tendo em vista a 
natureza do serviço prestado, poderá obrigar a manutenção de determinados livros 
especiais, ou autorizar a sua dispensa e permitir a emissão de notas e documentos 
especiais. 
 
Art. 89. Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização, o Poder Executivo 
poderá exigir a adoção de instrumentos ou documentos especiais necessários a 
perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido. 
 

Seção VIII 
Arrecadação 

 
Art. 90. Os contribuintes ou responsáveis pelo reconhecimento do Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, à exceção dos profissionais autônomos, 
deverão, mensalmente, apurar e recolher o imposto até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente. 
 
§ 1º. O imposto devido decorrente de diversões públicas apresentados de forma 
não permanente ou eventual deverá ser recolhido no dia imediato ao da ocorrência 
do fato gerador. 
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§ 2º. O imposto retido na fonte terá que ser recolhido aos cofres público até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao do imposto retido. 
 
Art. 91. O ISSQN, devido anualmente pelos profissionais autônomos, vence a 05 
(cinco) de março de cada exercício. 
 
§ 1º. O imposto a que se refere o Artigo poderá ser pago em 02 (duas) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a 05 (cinco) de março e 05 (cinco) de 
abril, incidindo sobre o última correção monetária, calculada da data do vencimento 
da primeira parcela até a data do efetivo pagamento da última parcela. 
 
§ 2º. No exercício em que se iniciar a atividade, o prazo para o recolhimento será 
de 60 (sessenta) dias, após o efetivo início da atividade. 
 
§ 3º. O pagamento das parcelas após o vencimento implica incidência, além da 
correção monetária da multa e juros de mora prevista na legislação municipal. 
 
Art. 92. O ISSQN, devido anualmente pelos profissionais autônomos, será lançado 
tomando-se como base de cálculo o valor da UFIPA (Unidade Fiscal Padrão) 
vigente na data em que ocorrer o lançamento. 
 
§ 1º. Quando o lançamento ocorrer após o vencimento do tributo, será utilizado, 
como base de cálculo, o valor da UFIPA (Unidade Fiscal Padrão) vigente na data 
do vencimento do imposto, incidindo, a partir desta data, correção monetária. 
 
§ 2º. Tratando-se de lançamento do ofício, o imposto será pago dentro do prazo de 
10 (dez) dias contados da notificação. 
 

Seção IX 
Das Infrações e Penalidades 

 
Art. 93. As infrações serão punidas com as seguintes penalidades: 
 
I - multa da importância igual a 01 (uma) Unidade Fiscal Padrão (UFIPA), referida 
no Artigo 64, nos casos de: 
 
a) falta de inscrição no cadastro mobiliário ou de sua alteração; 
 
b) por escriturar ou preencher com rasura ou de forma ilegível livros e documentos 
fiscais; 
 
c) falta de número de cadastro de atividade em documentos fiscais. 
 
II - multa da importância igual a 02 (duas) UFIPA, nos casos de: 
 
a) falta de livros fiscais na forma regulamentar; 
 
b) por se deixar de escriturar livros fiscais nos prazos regulamentares; 
 
c) por se deixar de comunicar, no prazo e formas regulamentares, as alterações 
contratuais ou estatutárias, inclusive encerramento de atividades. 
 
III - multa da importância igual a 05 (cinco) UFIPA, nos casos de: 
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a) falta de emissão de nota fiscal ou de outro documento admitido pela 
administração; 
 
b) falta ou recusa na exibição de livros ou documentos fiscais; 
 
c) retirada do estabelecimento ou do domicílio do prestador, de livros ou 
documentos fiscais; 
 
d) sonegação de documentos para apuração do preço dos serviços ou fixação da 
estimativa;  
 
e) embaraçamento ou burlamento da ação fiscal da ação fiscal. 
 
IV - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor corrigido do imposto e 
nunca inferior a 02 (duas) UFIPA, por escritura ou preencher livros e documentos 
com dolo, má fé, fraude ou simulação. 
 
V - multa de importância igual a 100% (cem por cento) sobre o valor corrigido do 
imposto, no caso de não retenção do imposto devido. 
 
IV - multa de importância igual 200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto 
corrigido, no caso da falta de recolhimento do imposto retido da fonte. 
 
Parágrafo único. Será aplicado multa no valor de 01 (uma) UFIPA, por qualquer 
ação, omissão, não prevista nos incisos acima que importem em descumprimento 
de obrigações acessórias. 
 
Art. 94. Em anexo lista de serviços que serão tributadas na forma desta Lei 
Complementar. 
 
Art. 95. A taxa de expediente tem como fato gerador a entradas de requerimento e 
petições nos órgãos da prefeitura, lavratura de termos de contratos com o 
Município, emissão de Alvarás, atestados e outros papeis e etc. 
 

CAPÍTULO I 
Taxa de Licença para Localização de Estabelecimento e Taxa para 

Fiscalização de Funcionamento 
 
Art. 156. A licença de Localização será válida desde a sua concessão, ficando o 
estabelecimento sujeito à fiscalização de funcionamento, a partir do exercício 
subsequente e pagamento da referida taxa anualmente e na forma estabelecida no 
artigo 161 desta Lei Complementar, sob pena de revogação. 
 

Seção V 
Arrecadação 

 
Art. 161. A taxa será arrecadada até 31 de julho de cada exercício. 

 
Art. 2º. O art. 68 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 007/1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 68. Sobre os serviços constantes da lista em anexo serão aplicadas as 
seguintes alíquotas para cobrança do ISS/QN: 
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I - de 5% (cinco por cento), sobre os serviços previstos nos itens 7.01, 7.02 e todos 
os serviços do item 15; 
 
II - de 3% (três por cento), sobre todos os demais serviços não previstos no inciso 
anterior. 

 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na 
data de sua publicação. 
 
Itabirinha - MG, 07 de dezembro de 2010. 
 
 

 
 

AURÉLIO CÉZAR DONÁDIA FERREIRA 
Prefeito 


