LEI COMPLEMENTAR N° 323
DE 27 DE OUTUBRO DE 2010
Dispoe sobr€' 0 ITBI - Impasto sabre Transffllssiio "Inter-Vivos" de Bens
Imoveis e de direiros reais sabre eles, alterar;iio da legislar;do relativa ao
lSSQN e hip6teses de reparceiamento de a(5bitos de qua/quer natureza no
municipio de Sao Jose do Rio Preta.

VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR, Prefeito do
Municipio de Sao Jose do Rio Preto, Estado de Sao Paulo, no
usa de sua~ atribui.;:oes legais.
FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

TiTULO I
DO IMPOSTO SOBRE TRANS'\lISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E
DlREITOS REAIS SOBRE ELES
CAPiTULO I
DO FATO GERADOR E INCIDENCIA
Art. 1" - 0 Imposto sabre Transmissao "Inter-Vivos" de Bens Imoveis e de direitos reais sobre
des tem como fat a gerador:
I a transmissao "inter-vivos", a qualquer titulo, por ato oneroso:
a) de bens imoveis, por natureza ou acessao fisica;
b) de direitos reais sobre bens imoveis, exceto os de garantia e as servidoes;

II - a cessao, por ate oneroso, de direitos relativos

aaquisi9iia de bens imovcis.

Pariigrafo Unico 0 imposto de que trata este artigo rcfere-se a alos c contratos relativos a
imoveis situ ados no territorio deste "'Iunicipio.
Art. 2" - Incluem-se na hipotese de incidencia do imposto quaisquer atos onerosos translativos
ou constitutivos de dlreitos reais sobre imoveis, como definidos na lei civil, dentre os quais:
I --- a cornpra e venda;

II - a dayao ern pagarnento;
III - a perrnuta;

IV
0 mandato em causa propria ou com poderes equivalentes para a transmissao de bern
im6vel e respectivo substabelecimento, ressalvado 0 disposto no artigo 3°, inciso I, desta Lei
Complcmentar;

VI
0 valor dos bens imoveis que, na divisao de patrimonio cornum ou na partilha, torem
atribuidos a um dos conjuges separados ou divorciados, ao conjuge superstite ou a qualquer
herdeiro, acima da respectiva meayao ou quinhao, considerando, em conjunto, apenas os bens
imoveis constantes do patrimonio comum ou monte-mar;

VII

0

usc,

0

usufruto e a entlteuse;

VIII - a cessao de direitos do arrematante ou adjudicatario, depois de assinado
arremata"ao ou adjudica~ao;

0

auto de

IX - a cessiio de direitos decorrentes de campromisso de compra e venda;

X - a cessao de direitas a sucessao;
XI - a cessao de benfeitorias e construyoes em terreno compromissado it venda au alheia;
XII

a instituiyao e a extinyao do direito de superucie;

XIII-

0

compromisso de compra e venda com climsula de irretratabilidade e suas cessoes;

XIV - a eonsolidayiio de propriedade pelo eredor tlduciario, nos casos de ajiena<;:ao fiduciaria;

XV todos os demais atos onerosos translativos de irnoveis, por natureza ou acessao tlsica, e de
direitos reais sobre im6veis.

§l" - Cabenl ao sujeito passivo efetuur 0 pagamento antecipado do imposto por ocasiiio da
lavratura de instrumento de transmissao ou de constituiyao de direHos reais relativos a imovel,
ainda que 0 fato gerador deva, nos tennos da lei civil, ocorrer posterionnente, assegurada a
reslitui<;:ao da quantia paga, caso nao se realize 0 fato gerador presumido.
§2" - Nao cabe restitui;;llo do valor pago antecipadamente, uma vez cumpridas as clausulas
resolutivas constantes do contrato e consumado 0 fato gerador, independentemente da validade
juridica dos atos praticados ou dos efeitos que, por conta deies, ocorram, salvo se a lIulidade for
decretada em senten<rajudicial transitada emjulgado.

§3" - Operar-se-a a nova incidencia do imposto cada vez que as partes resolverem pela rctratu9ao
do contrato que ja houver side celebrado, da qual resulte aitera9ao da transmissao imobiliaria ou
da base de caIculo do imposto, veritlcado 0 fato gerador.

Art. 3° - 0 imposto nao incide:
I - no mandato em causa propria 00 com podercs equivalentes e seu substabelecimento, quando
outorgado para 0 mandatario reeeber a escritura definiliva do imovel;
II - sobre a transmissao de bern imovel, quando este vohar ao domlnio do antigo proprietario por
fon;a de retrovenda, retrocessao ou pacto de melhor comprador;
III sobre a transmissao de bens au direitos incorporados ao patrimonio de pessoas juridicas em
realiza<;:ao de capital;

IV
sobre a transmissao de bens ou direitos aos mesmos alienantes em decorrencia de sua
desincorporayao do patrimonio da pessoa juridica a quem foram conferidos;
V sobre a transmissao de bens ou direitos decorrentes de fusao, incorpora91io, cisao ou extin9ao
de pessoa juridica;
VI - sobre a transmissao de bern imovel, quando a area for destinada exclusivamente it execu9ao
de conjuntos habitacionais e de propriedade de cooperativas habitacionais Jigadas a entidades de
classe de trabalhadores,
Art. 4" - Nao se aplica 0 disposto nos incisos III a V do artigo anterior quando 0 adquirente tiver
como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua loca9iio au
arrendamento mcrcantil.

§ 1° - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% (cinqiienta por
eento) da receita operacional do adquirente, nos 2 (dais) anos anteriares e nas 2 (dois) anos
subscquentes a aquisi9ao, decorrer de transa90es mencionadas no caput deste artiga, observado a
disposto no § 2°,
§ 2" - Se 0 adquirente iniciar sua atividade apas a aquisi9ao, ou menos de 2 (dois) anos antes
deia, apurar-se-a a preponderancia referida no paragrafo anterior, levando-se em eonsidera<;:iio os
3 (tres) primeiros anos seguintes a data da aquisi<;:ao.
§ 3° - Quando a transmissao de bens ou direitos for feita junto com a transmissao da totalidade
do patrimonio da pessoa juridica alienante, nao se caracteriza a preponderiincia da atividade, para
os tins deste artigo.

§ 4° - Fica prejudicada a analise da atividade preponderante, incidindo

impasto, quando a
pessaa juridica adquirente dos bens au direHos, tiver existencia em periodo inferior ao previsto
nos §§ 10 e 2° deste artigo.

CAPITULO II
DO SUJEITO PASSIVO

0

Art. 5" - Sao contribuintes do imposto:

[ - os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos;

n _.. os cedentes, nas cess6es de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda;
III - os transmitentes, nas transmiss6es exclusivamente de direitos a aquisi<;ao de bens imoveis,
quando 0 adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou
direitos, a sua loca.;ao ou arrendamento mercantil.
IV - os superficiarios e os cedentes, nas institui90es e nas cessoes do direito de superlicie;
V - as credo res tidueiarios nos casos de aliena9ao fiduciaria.

CAPITUI"O III
DO CA.LCULO DO IMPOSTO
Se~iio I
Da Base de Calculo

e 0 valor venal dos bens ou direitos transrnitidos, assim
bern ou direito seria negociado it vista, em condi<;oes normais de

Art. 6° - A base de calculo do imposto

considerado
mercado.

0

valor pelo qual

0

§ 10 _ Nao serao abatidas do valor venal quaisqucr dividas que onerem 0 imovel transmitido.
§ 2° - l\as cess6es de direitos it aquisi9ao,
base de calculo.

0

valor ainda nao pago pelo cedente sen! dcduzido da

§ 3" - A Secretaria Municipal da Fazenda tomara pllblico os valores venais atualizados dos
imoveis inscritos no Cadastro Municipal Imobiliario do municipio de Siio Jose do Rio Preto e
estabeleceni, em regulamento, a forma de publicaqao dos valores vcnais a que se rcfere 0 caput
do artigo.

§ 4" - Nao sendo estabelecido 0 valor, na forma do panigrafu anterior, ou sendo aquele inferior
ao valor da transmissao, sera utilizado como base de calculo 0 valor venal atribuido para 0
calculo do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, vigente no exercicio em que
tenha ocorrido 0 [ato gerador, ou 0 valor da transmissao, considerado sempre 0 que for maior.
§ 5° - Caso nao concorde com a base de calculo do imposto divulgada pela Secretaria Municipal
da Fazcnda, nos termos de regulamenta<;:ao propria, 0 contribuinte podera requerer avalia9ao
especial do imovel, apresentando os dados da transa9ao e os fundamentos do pedido, na forma

prevista ern portaria da Secretalia Municipal da Fazenda que podeni, inclusive, disponibilizar a
fonnula;;ao do pedido por meio eletronico,
Art. 7" - Os imoveis rurais terao seu valor venal calculado em fun"ao do valor do hectare
disposto na planta gen6rica de valores vigente no exercicio, observado 0 disposto nos panigrafos
scguin!es,
§ l' - A Secretaria Ivlunicipal da Fazenda tomara publico os valores venais atualizados dos
imoveis rurais do municipio de Sao Jose do Rio Preto e estabeJecera, em regulamento, a forma
de publica"ao dos valores venais a quc se refere 0 caput do artigo,

§ 2° - Niio sendo possivel conhecer 0 valor atualizado na fonna do panlgrafo anterior ou 0
mesmo for inferior ao valor transmitido, as areas situadas fora do perimetro urbano tcrao seus
valores venais, para fins do Imposto Sobre a Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de
Direitos Reais a Eles Relativos, fixados em RS 10330,57 (Dez mil, trezentos e lrinta reais e
cinquenta e sete centavos) por hectare, para 0 exercicio de 20 I L
SCl,:iio II
Oa AJiquota
Art. 8" - 0 imposto sera caJculado pela aplica<;ao da aliquota de 2% (dois por cento).
CAPITULO IV
DO RECOLHIMEl'>TO DO IMPOSTO
Art. 9" - Ressalvado 0 disposto nos artigos seguintes, 0 imposto sera pago mediante guia
eletr6nica disponibi!izada pela Administrayao Tributaria Municipal ou pelos Canorios
autolizados, no primeiro dia util apes a efetiva<;ao do ate ou contrato sobre 0 qual incida, se par
instrumento publico, e no prazo de 30 (trinta) dias de sua data, se por instrumento particular,
Panigrafo unico - Os notarios, oficiais de Registro de Imeveis ou seus prepostos, fieam
obrigados a verificar a exatidao e a suprir as eventuais omissoes dos elementos de identifica;;ao
do contribuinte e do imevel transacionado no documento de arrecada"iio, nos atos em que
intervierem.
Art. 10 - Na arrematayao, adjudicayao ou remiyao, 0 imposto senl pago dentro de 30 (trinta) dias
desses atos, antes da assinatura da respect iva carta e mesmo que essa nao seja extraida.
Panigrafo Unico - No easo de oferecimento de embargos,
transitada em julgado, que os rejeitar.

0

prazo sera eontado da senten~a

Art. 11 - )las transmiss5es realizadas por tenTIO judicial ou em virtu de de senten"a judicial, 0
imposto sera pago dentro de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do termo ou do
transite em julgado da sentcl1;;a.

Art. 12 - 0 imposto nao pago no vencimento fica sujeito it atualiza<;:ilo monetaria do seu ·valor.
nos terrnos da Lei Complementar Municipal n° 158/02, alterada pela Lei Complementar nO
164103,

Art. 13 -l\as hip6tescs de aliena<;:ao fiduciaria 0 imposto sera pago dentro de 15 (quinze) dias
contados da data da intima<;:ao feita pelo ollcial competente do Registfo de lm6veis ao fiduciante,
seu representante legal au procurador regularrnente constituido.
Se~io

Das

Infra~oes

I

e Penalidades

Art. 14 - A falta de recolhimento do impasto ou recolhimento feilo a menor pelo sujeilo passivo,
fica acrescido de:

I
multa de mora de 2% (dois por cento) sobre
monetariamente;

0

valor do imposto devido atualizado

II - multa equivalente a 50% (cinqiienta por eento) do imposto devido atualizado
monetariamente, quando apurado 0 debilo pela fiscalizayao, por meio de Auto de lnfrayao;
III - juros de mora de I % (urn par eento) por mes ou fra<;:ao que incidem sobre

0

valor do

imposto devido atualizado monetariamentc.

§ 10 - Considera-se, para efetto deste artigo:
1- mes,

0

periodo iniciado no dia 10 e findo no respectivo ultimo dia uti!;

II - fray1i.o, qualquer periodo de tempo inferior a urn mes, ainda que igual a urn dia.

§ 2" - 0 valor dos juros de mora deve ser fixado e exigido na data do pagamento do debito fiscal,
incluindo-se esse dia.
§ 3° - Quaisquer acrescimos incidentes sobre 0 debito fiscal, inclusive multa de mora e juros
morat6rios, devem ser cal cuI ados sobre 0 respectivo montante atualizado monetariamente nos
terrnos do artigo 12,
Art. 15 - Comprovada, a qualquer tempo, pela fiscaliza9iio, a omissao de dados ou a falsidade
das declara90es eonsignadas nas escrituras ou instrumentos particulares de transmissiio ou
cessiio, 0 valor do imposto ou sua diferenya serao exigidos com 0 acrescimo de 100% (cern por
cento) calculado sabre 0 montante do debito apurado, sem prejuizo dos aCH)scimos devidos em
raziio de outras infra90es eventual mente praticadas.

Paragrafo unico - Pela infra9iio prevista no caput deste artigo respondem, solidariamente com
contribuinte, alicnante ou cessionario.

°

0

Art. 16

0 debito vencido sen! encaminhado para cobran<;a, com inscriyao na Divida Ativa,

Paragrafo unico - Inserita ou ajuizada a divida, scrao devidos, lambem, eustas, honofllnos e
demais despesas, na fom1a da legisla<;ao vigente,

CAPITULO V
DAS OBRIGA(:OES DOS NOTAR[OS E OFIC[AIS DE REG[STROS DE IMOVEIS E
SEt'S PREPOSTOS

a

Art. [7 - Para iavratura, registro, inscri<;iio, averba<;iio e demais alos relacionados transmissao
de imoveis ou de d!reitos a eles relativos, ficam obrigados os notanos, oficiais de Registm de
Imoveis ou seus prepostos a:

I - verificar a exislencia da prova do recolhimento do imposto ou do reconheeirnento
administrativo da nao-incidencia, da imunidade ou da concessao da isen<;ao;
II - verificar, por meio de certidao emitida pela Administra<;ii.o Tributaria Municipal, a
inexistencia de d6bitos de IPTU referentes ao im6vel transaeionado ate a data da opera<;ao,
Art. 18···· Os notarios, ofieiais de Registro de fmoveis ou seus prepostos ficam obrigados:

I
a inscrever seus Cart6rios no Cadastro Municipal Mobiliario da Sccretaria Municipal da
Fazenda, bern como comunicar quaisquer alterac;6es;
II - a facultar, aos encarregados da fiscalizayao,
que interessem it arreeadaC;ao do imposto;

0

exame em cart6rio dos livros, autos e papeis

III - a fomeeer, quando solicitado, aos encarregados da fiscalizac;ao, certidao dos atos lavTados
ou registrados, concementes a im6veis ou direitos a eles relativos;
IV _. a fomeeer, na lonna regulamentar, dados relativos as lavraturas, transmiss6es e registros
dos imoveis.
Art. 19 - Os notarios, oficiais de Registro de Im6veis ou seus prepostos, que infiingirem
disposto nesta Lei Complementar, fieam sujeitos it multa de:

0

1- R$ 200,00 (duzentos reais), por item descumprido, pela infra<;1io ao disposto no paragrafo
tinieo do artigo 9°;
Il - R$ 5,000,00 (cinco mil reais), por item descumprido, pela infra.yao ao disposto nos artigos
17 e 18,
Art. 20 - Todos os valores monetarios fixados nos artigos 10 ao 24 desta Lei Complementar
sedio atualizados anualmente, segundo a varia<;1io do indice de Preyos ao Consumidor Ampliado
(IPCA), calculado pelo IBGE, relativo ao periodo de dezembro do ano imediatamente anterior

ate novcmbro do ano de referencia. produzindo seus efeitos a partir de lOde janeiro do ano
seguinte, mantendo-se esses valores para todos os meses do respectivo ano.

§ 1° ~ 0 Poder Executivo fad. publicar, por portaria da Secretaria Municipal da Fazenda, os
val ores atualizados nos termos deste artigo, no mes de dezembro do ano de referencia.
§ 2° - Ocorrendo a extinyao do IPCA, 0 Poder Executivo fixara outro indice ot1cial qae 0
substitua, para a atualiza,ao monetana dos debitos e dos valores tixados na presente Lei
Complementar.
Art. 21
Nos casos de impossibilidade de existencia do cumprimento da obrigal,'ao principal
pelo contribuinte, respondem solidariamente com ele, nos atos em que intervierem ou pel as
omissoes de que foram responsaveis, DS notarios, oficiais de Registro de Im6veis ou seus
prepostos.
CAPiTULO VI
DlSPOSU;:OES GERAIS
Art. 22 ~ A devolu,ao de impostos indevidos e pagos antecipadamente ou pagos a maior, sera
feita pelo seu valor eorrigido monetariamente de acordo com os indices oficiais adotados para
atualiza,1io dos debitos fiscai>, ate a regular intima,ao do interessado para receber a impOitiincia
a ser devol vida.
Art. 23 ~ Apurada qualquer infrac;:1io Ii legisla<;:1io reiativa a este imposto, sera cfetuado
lan9amcnto complemcntar e/ou Auto de Infra,ao e Imposi<;:iio de Multa - AlL\L

§ 10 - Caso 0 contribuintc ou 0 autuado teconhe<;:a a procedencia do Auto de Infra9ao e
Imposi<;:1i.o de Multa ~ AIIM, efetuando 0 pagamento das importiincias exigidas, dentro do prazo
para apresentac;:iio de defesa. 0 valor das multas sera reduzido em 50% (cinquenta por centa).
§ ZO - Caso reconhe,a a procedilncia do Auto de Infra<;:1io e Imposic;:1io de Multa - AIIM,
efetuando 0 pagamento das importiincias 'exigidas, no curso da analise da impugna,iio, 0 valor
das multas sen! reduzido em 25% (vinte e cinco por cento).
§ 3° 0 prazo para apresenta<;:iio de defesa e de 30 (trinta) dias contados a partir da ciencia da
:'Jotifica<;:ao de Lan,amento ou Auto de lnfra.;ao e lmposi<;:iio de Multa.

,
§ 40

0 prazo de que trata 0 panigrafo anterior inicia-se a partir do dia seguinte da ciencia da
Notificac;:ao e finda-5e no trigesimo dia, incluindo-se este ultimo.
-

Art. 24 - Nao concordando a Administra,ao Jribul<iria Municipal com 0 valor dec1arado do bern
transmitido ou com os esc1arecimentos, declarac;:oes, documentos ou reeolhimentos prestados,
expedidos ou efetuados pelo sujeito passiv~ au por terceiro legalmente obrigado, instaurar-sc-a 0
respeetivo procedimento administrativo de arbitramcnto da base de citlculo e aplicayao das
demais comina90es legais.

TITULO II
DA ALTERA<,:AO DA LEGISLA<,:AO DO ISSQN
CAPITULO UNICO

Art. 25 - 0 § 2° do artigo 5° da Lei Complementar n° 178. de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar alterado, acrescendo-se ao referido artigo § 3° eom as seguintes reda90es:

°

Art.S"-( ... )
[...J
§ 2" - Nao se enquadram no disposto do inciso II a impressao de jomais, livros c periodic os feita
por empresas que re,pondem pela presla<;ao de servi,os gritficos a lerceiros.

§ 3° • Nao se enquadram no disposlo do inciso IV, os servi,os desenvolvidos ou cujo result ado
se verifique no Municipio, ainda que 0 pagarnento seja feho por residente no exterior. (NR)

Art. 26 - Os ineisos In, V eo § 3° do artigo 12 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro
de 2003, passam a vigorar alterados com as seguintes redayoes:

Art. 12 - (...)

[...J
III as institui<;5es financeiras e sociedades seguradoras, quando IOmarem ou intennediarem
serv190S:
a) dos quais resultem remunera,5es ou comiss5es, por elas pagas a seus agentes, corretores ou
intennediarios estabelecidos no Municipio de Sao Jose do Rio Preto;
b) de conserto e restaura,ao de bens sinistrados por elas segurados, realizados por prestadorcs
de servi90S estabelecidos no Municipio de Sao Jose do Rio Preto;
c) de regula,iio de sinistros vinculados a contratos de seguros, de inspe<;ao e avalia<;ao de riscos
para cobertura de contralos de seguros e de preven<;ao e gerencia de riscos seguniveis,
realizados por prestadores de scrvi,()S estabelecidos no Municipio de Sao Jose do Rio Preto:

[... J
V . a Caixa Econ5mica Federal, quando tornar ou interrnediar s"rvi<;os dos quais resultem
remunera<;iies ou comissiies, por ela paga a Rede de Casas Lotericas e de venda de bilhetes
estabelecidas no Municipio de Sao Jose do Rio Preto, na;
a) cobran"a, recebimento ou pagamcnto em gera!, de titulos quaisquer, de contas ou carnes, de
tributos e par conta de terceiros, inclusive os servi,os correlatos a cobran;;a, recebimento ou
pagamento;
b) distribui,ao e venda de bIihetes e demais produtos de lotel'ia, bingos, cartoes, pules au
eupons de apostas, sorteios. pre.mios, inclusive os decorrentes de titulos de capitalizayao e
congeneres;

§ 3° - Independentemente da retenc;iio do Imposto na fonte a que se referem 0 "caput" eo artigo
48, i1ca 0 respons,;vel tributario ·obrigado a recolher 0 Imposto integral, multa e demais
acrescimos legais, na eonformidade da legisla,ao, senda 0 prestador de scrvi<;os responsiiVel
solidario. (NR)
Art. 27 - 0 artigo 12 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar
acrescido dos incisos XlI e XIII eo do § 9°, com as sel,'Uintes reda<;oes:
Art. 12 - (. .. )

[ ... ]

XII 0 posta de atendlmento, escrit6rio de representac;iio ou cantata comercial situado no
terril6rio do Municipio, a que se referem 0 § 2° do artigo 16 desta Lei Complementar, quando:
a) Desempenhar atividade-meio ao servi<;o de empresa nao sediada no Municipio;
b) Prestar atendimento aos clientes de empresa nao sediada no Municipio;
c) Seus empregados servirem de ;prepostos au representantes de empresa nao sediada no
Municipio.
XIII - A Preleitura Municipal e suas Autarquias, Empresas Public as Municipals e outras
pessoas juridicas de direito publico interno, quando tomarem servi"os prestados par empresas
estabeleCldas no Municipio de Silo Jose do Rio Preto, scm prejuizo da reten,ao estabelecida no
inciso II deste artigo:
[ ... ]

§ 9° - Para a ocorrencia da solidariedade tratada no mClso XII deste artigo, competini II
Administra9ilo Tribulana :VIunicipal .demonstrar a presenc;a de pelo menos dois dos tres
requisitos previstos naquele inciso, nao afastando a hipolese de solidariedade por interesse
comum, nos termos do artigo 124, inciso I, da Lei Federal n.' 5.172, de 25 de outubro de 1966
C6digo Tributario NacionaL (NR)

Art. 28 - 0 artigo I2-A da Lei Cornplementar n° 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar acrescido do inciso VI, alterando-se a reda<;ao do § 1° conforme abaixo:
Art 12-A - (... )

[... ]

VI·.. empresa cuja atividade estiver enquadrada nos subitens 4.22.00 e 4.23.00 da Tabela de
Servi90s anexa a esta Lei Complementar.

§ 1

0

As sociedades de que trata 0 inciso IV sao aquelas constituidas exclusivamente de
profissionais liberais com a mesma habilita9iio profissional, devidamente registrados nos
conselhos ou orgilOs de c1asse, que exer<;am atividade de natureza civil, Iimitando-se
-

exclusivamente aos servi<;os estabeleeidos no § 3" ao artigo 27-A desta Lei Complementar, e
que prestem servi<;os em nome da soeiedade, em bora assumindo responsabilidade pcssoal,
exceto as soetedades:
1- "
[, ..] (NR)

Art. 29 - 0 § 2" do artigo 16 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar alterado com a seguinte redayao:
Art.16

(.,,}

L ]

§ 2° - A circunstancia de 0 servi<;o, por sua natureza, ser executado habitual ou eventualmente
fora do estabelecimento nao 0 descaracteriza eomo estabelecimento prestador para os eteitos
deste artigo, podendo estar caracterizado como posto de atendimemo, escritorio de
representa<;ao ou contato comereial situado no temlorio do Municipio e que esteja realizando
capta~ao de clientes e promovendo 0 encaminhamento da contrata~ilo do servi~o, configurando
se unidade economica 0:.1 profissional, ,endo irrelevante que a matriz ou qualquer Dutro
estabclecimento da empresa representada esteja situado em outro MunicipiO, (NR)

Art. 30 - 0 artigo 27-A da Lei Compiementar nO 178, de 29 de dezembro de 20m, passa a
vigorar com 0 caput alterado e acrescido do § 3°, com as seguifltes reda;;oes:
Art. 27-A ~ Adotar-se-a regime especial de recolhimento de imposto quando os servic;os forem
prestados por sociedades profissionais, constituidas na forma do § F do artigo 12-A e par
profissionais relacionados no panlgrafo 3" deste artigo, estabelecendo-se como recelta brut a
mensal 0 yalor de R$ 1.264,17 (urn mil e duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete
centavos) para cada soeio da sociedade, bern como para cada profissional habilitado, empregado
ou nao, que preste servic;o em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal
nos tennos da lei aplicaveL
[ .,.]

§ 3' - Sao consideradas sociedades profissionais os servic;os prestado, por:
a) advogados;
b) arquitetos;
c} engenheiros;
d) urbanistas;

e) agranomos;
1) ge6logos;

g} economistas;
h) contadores e tbonieos conlabei s;

i)
j}

medicos;
dentistas;

k) psicologos e psicanalistas;
I) terapeuta ocupacional;

m} fisiotcrapcula;
n) tonoaudi61ogo. (NR)

.'~.

Art. 31 - Fica acrcscentado 0 artigo 27-B e respectivos panigrafos Ii Lei Complementar n° 178,
de 29 de dezembro de 2003, com a scguinte redayao;
Art.27-8 Adotar-se-a regime especial de recolhimento de imposto quando os servi,os forem
prestados por Escritorios de Contabilidade, exclusivamente aos optantes do Simples Nacional.
em contormidade com a Lei Complementar Federal nO 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei
Complementar Federal n° 128, de 19 de dezembro de 2008, estabe:ecendo-se como reccita 'oruta
mensal 0 valor de R$ 1.264,17 (urn mil e duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete
centavos) para cada socia da sociedade, bem como para cada profissional habilitado, empregado
ou nao, que preste servi,o em nome da soeiedade, embora assumindo responsabilidade pessoal
nos termos da lei aplicitveL

§ 1" 0 valor do imposto sera calculado merrsalmente aplicarrdo·se a base de calculo prevista no
caput a aliquota correspondente ao subitem 17.19 da Tabela anexa.

§ 2" . 0 valor estabclecido no caput sera atuaJizado monetanamente nOS tennos desta Lei
Complementar.
§ 3" - 0 regime de que trata 0 caput alcan9a tambem os Escrit6nos de Contabilidade que
pratiquem atividades secundarias nao enquadradas no subitem mencionado no § I"." r>R)

Art. 32 - A Lei Complementar n" 178, de 29 de dezembro de 2003 passa a vigorar acrescida do
artigo 29 - A, contendo os §§ 10 e 2° com as seguintes reda~6es:
Art. 29-A - Na execu~ao de obra por empreitada, subempreitada e por administral'3o,
decorrente de ineorporayii.o imobiliaria, cujos contrams celebrados demonstrarem que os
servi<;os de construcao sao feitos em 'favor de tereeiros, a base de ca1culo do imposto sera a
propon;ao de 40% (quarenta por cento), a titulo de mao-dc·obra, sabre 0 valor resultantc da
multiplicayao da area do empreendimento pelo valor do Custo Unitano Basioo da Construyao
Civil (CUB), fomecido pelo Sindicato da Industria da Constru,ao Civil do Estado de Sao Paulo
(SindusCon-SP) .
§ l' . A base de citlculo seni apropnada, a cada competencia, na propor9ii.o do andamento da
obra.
§ 2" - Caso nao scja possivel calcular a proporyao a que se refcre 0 paragrafo anterior, devera
ser utilizado 0 valor do CUSIO Unitario Basieo (CUB) atualizado no final da obra, hipotese em
que 0 impasto devera ser recolhido integralmente. (NR)

Art. 33 - 0 inciso IV e panigrafo unico do artigo 31 da Lei Complementar n° 178, de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar alterados com a seguinte reda~ao:
Art. 31- (.. )

".

h

'

[ ... ]
IV - em 60% (sesser:ta par eento) do valor da obra efetivamente constr"lda, a titulo de materiais
aplieados, enquadrada nos subitens 7.02 e 7.05 da lista constante da tabe:" anexa, desde que 0
eontribuinte nao fa<;a a op,ao pe:o desconto dos materiais eretivamente aplicados e que os
materiais sejam fornecidos pelo presladar, can forme disposto no inciso I do § 3" do artigo 27,
ficando vcdada a aplica,iio simultltnea do descorito dos materiais e do beneficio da redu,ao da
base de calculo na mcsma obra.

[ ... ]

Panigrafo Unico

0 beneficio dlsposto no "caput" nao se estende para as seguintes

contribuintes:

I - aos oplantes pelo tratamento diferenciado e favorecido instituido pela Lei
Complementar federal n.0123, de 14 de dezembro de 2006, e suas altera<;oes, para fins
de calculo da receita bruta;
II - aos que nao estiverem regulares quanta ao recolhimento do imposto em processa de
Auditoria, sendo a perda do beneficio restrita as diferen<;as apuradas. (NR)
Art. 34 - 0 artigo 46 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar
acrescido do inciso IV com a seguinte reda.,,1io:

Art. 46 - (. .)

[... ]
IV quando se tratar de obra de constru,ao civil a que se rcfere 0 artigo 29-A e se tralar de
empresa prestadora de servi,o nao ~ediada nes!e municipio, hip6tese ern que 0 ian,amento
ocorreni no pedido do habite-sc e a '::oncessao deste estara eondicionada ao recolhimento do
imposto devido pelo contribuillte. (NR)
Art. 35 - 0 § 2° do artigo 48 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar alterado, acrescendo-se aD feferido artigo 0 § 3°, com as seguintes redayoes:

Art. 48 - ( ... )
[ ... ]

§ 2" - Por ocaSlao da reten9ao, 0 responsavel dara comprovante aD contribuinte,
responsabilizando-se solidar.amente com este pelo valor do imposto devido se nao realizar a
relen,iio ou seu recolhimento nos prazos detcnninados, com aplica,ao das mesmas penalidades
previstas para 0 descumprimento da obriga,ao prir:cipal pelo contribuinte.
§ 3° - 0 prestador de servi,o fican\ isento da solidariedade a que se refere 0 paragrafo anterior
quando mformar na Nota FIscal de Presta,iio de Servicos sobre a necessidade da rden,ao do

impasto e, inclusive, com a indica,ao de seu valor; excelo no caso de informayao ineorreta ou
falta de retenl'ao do imposto pelo tomador dos serviyos. (NR)

Art. 36 - 0 artigo 53 da Lei Complementar n° 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar
acrescido do § 12 com a seguinte reda9ao:
Art.53

(...)

(... )

§ 12 - A pessoa juridiea que tiver relayiio direta com a efetiva ou potencial prestal'iio de serviyo
sujeita a incidencia do lSSQ1", e obrigada a possuir, independentemente da ocorrencia do fato
gerador do TSSQN, emitir e eseriturar Notas Fiscais de Presta<;iio de Servil'os, devidamente
autorizadas pela Coordenadoria da Administrayao Tributaria, salvo disposi<;i!o cxpressa em
contrario. (NR)

Art. 37 Os incisos II e III do artigo 73 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro de
2003, passam a vigorar, respecti vamente, acrescido da alinea "m" e alterando a alinea "a" com as
seguintes redayoes:
Art. 73
[ ... j

II - ...
[...j

m) pessoa juridica que liver relayao -direta com a efetiva au potencial presta9iio de servi90
sujeita a incidencia do ISSQN que nao possuir ~otas Fiscais de Prestayao de Servi,os ap6s 90
(noventa) dias da obtenyilo do Alvara de Funcionamento, mesmo que concedido
provisoriamente - multa equivalente a R$ 2.528,35 (dais mil e quinhentos e vinte e oito reais e
tnnta e cinco centavos).
[...j

'.

III-(..)

a) falta de escriturayao de documento relativo a prestayiio de servi,o no livro tiscal proprio
muIta equivalente a I % (urn por cento) do valor constante dos documentos, apliciwellanto
ao prestador quanto ao tomador de servi,os. (NR)

Art. 38 - 0 inciso I do § 6° do artigo 73 da Lei Complementar n° 178, de 29 de dezembro de
2003, passa a vigorar a1terado com a seguinte reda«ao:
Art. 73 - ...
[...j

§ 6" - (...)
I - a que se referem as aHneas de "a" a "e" e "I" do inciso II nas hip6teses das alineas "d" e "e"
do inciso I;

Art_ 39 0 artigo 73 da Lei Complementar n° 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar
acrescido do § 8° com a seguinte reda9ao:
Art. 73 - ...
[ ... ]

§ 8" - A pessoa juridica a que se refere 0 paragrafo 12 do artigo 53 nao estani sujeita a muIta
estabelecida na alinea "m" do inciso II deste artigo ate 0 ultimo dia do exercicio de 201 O. (NR)

Art. 40 - Os §§ 2° e 4° do artigo 77 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro de 2003,
passam a vigorar alterados com as seguintes redacyoes:
Art 77

(. ..)

[ ... ]

§ 2° - Findo 0 prazo referido no paragrafo anterior, 0 processo, caso seja apresentada defesa,
deve ser submetido apreciacao do 6rgao julgador de primeira instilncia administrativa;

a

(... ]

§ 4" - Da decisao proferida pela Unidade de Julgamento Tributario-Fiscal de Pnmeira Instilncia
Administrativa, sera 0 contribninte cientificado por meio de notifica93o ou de publicaciio no
Diario Oficial do Municipio, contando-se 0 prnzo, para a imerposiciio de recurso ao Prefeito
Municipal em Segullda e ultima Instancia Administrativa, a partir do ato. (NR)

Art. 41 - 0 caput do artigo 80 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro de 2003,
vigorar alterado com a seguinte redayiio:

pa~sa

a

Art. 80 - As decis5es contrarias Ii Administrayiio Tributaria Municipal, proferidas pela
Unidade de Juigamento Tributario·Fiscal de Primeira lnstancia Administrativa, devem
ser encaminhadas, com efeito suspensivo, it Coordenadoria da Administra9ao Tributaria,
para re-ratificayao da decisao. (NR)
Art. 42 0 inciso II do artigo 82 da Lei Complementar nO 178, de 29 de dezembro de 2003,
passa a vigorar alterado com a seguinte redac;:ao:
Art_82

[ ... ]

( ... )

II relativamente a multa aplicada nos lermos do artigo 73, a partir do dia seguinte ao do
vencime:lto do debito notificado no Auto de Infrayao, (NR)

Art. 43 - A Tabela de Serviyos anexa a Lei Complementar n° 178, de 29 de dezembro de 2003,
passa a vigorar na forma estabelecida pelo Anexo I desta Lei ComplementaL
TITULO III
DO REPARCELAMENTO DE DEBITOS DE QUALQUER C'lA1TREZA
CAPITULO UNICO

Art. 44 - Fica 0 municipio autorizado a proceder, excepcionalmente, 0 reparcelarnento do saldo
remanescente de debitos de qualquer narnreza tributarios ou nao tributarios, inscritos ou nao
inscritos em Divida Ativa. ajuizados ou nao, oriundos de parcelamentos rompidos, bem como 0
reparcelamento de debitos nao rompidos, nos termos que especifica,

Panigrafo unico - 0 reparcelamento podera ser requerido no periodo de 3 de novembro a 30 de
dezembro de 2010, e s6 podera ser celebrado uma unica vez, par cadastro fiscaL
Art. 45 - Os debitos abrangidos pelo reparceiamento poderiio ser pagos:
I - em ate 3 (tres) parceias com reduyao de 30% (trinta por eeOlo) do valor do debito atual ate a
data do rcparcelamento. eo valor minimo de cada parceia nao podeni ser inferior a R$ 100,00
(cern reais);
II - no numero maximo de presta'Yoes e valor minimo de parcela prcvistos na Lei Complementar
Municipal n° 299i09 e Decreto Municipal n° 15, 119i1 0, por tipo de debito, scm qualquer reduyao
do valor do debito atualizado ate a data do reparcelamento.

§ 1° - Para fins do disposto nos incisos I e II deste artigo considera-se debito
acrescido da atualizayao monel aria, juros e niulta de mora.

0

valor do principal

§ 2" - Poderao ser reparcelados nos termos do inciso I deste artigo os d6bitos oriundos de
parcclamentos:
1 - rompidos ate 3 J de agosto de 2010, pclo "alor' do saldo remanescente atualizado com os
acrescimos legais ate a data do reparcelamenlo;
2 - nao rompidos e sem parcel as em atraso, pelo valor do saldo das parcelas a veneer apuradas
ate a data do rcparcelamento.

§ 3° - Fica vedado 0 reparcelamento:
I - de taxa de liceno;;a para execu'Yao de obras particulares nos termos do inciso I deste artigo.

II - de debitos oriundos de parcelamentos nao rompidos caso 0 numcro de parcel as a veneer seja
igual au inferior a 3 (Ires) parcel as,
Art. 46 • Aplica-se no que couber ao reparcelamento de que trata esta Lei Complementar, 0
disposto na Lei Complementar Municipal n° 299/09 e Decreto Municipal nO 15.119110, inclusive
quanto as vcdayoes c rompimento dos parcelamentos celebrados nos term OS do referido diploma
legal, observado 0 dlSposto no § 1° e § 2°,

§ 1"· Excetua-se do disposto no caput deste artigo a vedayiio de que trata 0 inclso IX do artigo 3°
da Lei Complementar Municipal n° 299/09, hip6tese em que fica pemlitido 0 reparcelamento do
saldo remanescente dos debitos consolidados de que tratam as leis de parcelamento anteriores a
vigen cia daquela lei comp\cmentar,
§ 2° • Prosseguir-se-a na cobranya do debito com a reincorporayaO da reduyao prevista no inciso
1 do caput do artigo anterior, na sua integralidade, caso ocorra 0 rompimento do reparcelamento,
Esta Lei Complementar entra er'n vigor na data de sua publical,:ao, revogando-se 0
artigo 28 da Lei Complementar n° 96, de 29 de dezembro de 1998; 0 inciso IV do § 3° do artigo
27 da Lei Complementar n° 178, de 29 de dezcmbro de 2003; as Leis nO 4.464, de 27 de
dezembro de 1988; nO 4,509, de 22 de maio de 1989, nO 4,582, de 3 de novembro de 1989, nO
4.896, de 21 de outubro de 1991. n° 4,924, de 9 de dezembro de 1991, nO 4.948, de 2 de abril de
1992. eo Decreta n° 5,524, de 23 de fevereiro de 1,989.

Art. 47

Art. 48 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica"ao, respeitando-se no
que couber os principios estabelecidos no artigo 150, III, alineas b e c da Constituil,:ilo Federal de
1988 devidamente alterada pela Emenda Constitucional nO 42/03.
Prefeitura Municipal de

Sao Jose do Rio':Preto, 27 de outubro de 2010,
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Assunto: Dispoe sobre 0 ITBI - Imposto sobre
Transmissao "Inter-Vivos" de Bens Im6veis e de
direitos reais sobre eles, alterac;ao da legislac;ao
relativa ao ISSQN e hip6teses de reparcelamento
de debitos de qualquer natureza no municipio de
Sao Jose do Rio Preto.
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