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LEI COMPLEMENTAR N° 2.747/2022

SUMULA:
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
1.527/2006 (C6DIG0 TRIBUTARI0 MUNICIPAL) E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
Autoria: Executivo Municipal.

A CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuig6es legais,

aprovou e eu, VALDEMAR GAMBA, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:

Art.1°-

Acrescenta na alinea `a' do inciso 11 do art. 8° da Lei Municipal n°
1.527/2006 o item 2, aplicando-se o desdobramento em itens (representado

por algarismo arabico), inclusive aos elencados na alinea `b', e ainda o
desdobramento em alineas (representada por letras mindsculas) as constantes
do inciso Ill, passando a vigorar com a seguinte redapao:

Art. 80 ...................

1. Taxa de Coleta de Lixo;

2. Taxa de Manutengao, Inumapao, Exumapao, Transferfencias e Concess6es de
Sepultanento.

1. Taxa de Licenga de Localizapao e/ou Funcionamento de Estabelecimento de
Atividades de Qunlquer Natureza;

2. Taxa de Licenga de Funcionamento em Horino Especial;
3. Taxa de Licenga de Veiculapao de Publicidade em Geral;

4. Taxa de Licenga de Com6rcio Eventual e/ou Ambulante;
5. Taxa de Licenga de Aprovapao, Execugao de Obras, Instalapao, arruamentos
e Loteamento Particular;
6. Taxa de Licenga de Ocupagao de Solo nas Vias e Logradouros

7. Taxa de Licenga de Vigilincia Sanitaria;
8. Taxa de Licenga de Transporte de Passageiros e C
Redaeao Final do Projeto de Lei n® 2.185/2022 -altera disposltivos da Lei 1.527/2006 -Executivo Municipal (Emenda n.a 09/2022 (Subemenda 001/2022))

Travessa Alvaro Teixeira Costa, no 50 -Canteiro Central - Pa¢o Municipal -Fone (66) 3512-3100 -CEP 78580-000 -Alta Floresta-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA -MT

Estado de Nato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001 -07

a) De Melhoria Decorrente de Obras Ptiblicas;
b) Para Manutengao e Custeio de Iluminapao Pdblica.

Art. 2°-

Fica alterada a redagao dos incisos Ill, Vl e VII, acresce as alineas `a', `b', `c'
e `d' no inciso Ill, e revoga o inciso X e os §§ 3°, 4° e 5° do art. 52 da Lei
1.527/2006 (CTM), passando a ter a seguinte redapao:

Art. 52. ..

Ill - pertencente ao aposentado (a), pensionista, ou idoso com mais de 65 anos,
com renda familiar de ate 3 (tres) salatos minimos vigentes no pals, em
relapao a frapao de sua propriedade, utilizada exclusivarnente para sua
residencia que comprove preencher os seguintes requisitos :
a) possuir apenas urn iinico im6vel;

b) que resida neste im6vel, sendo vedada a locapao e/ou a sublocagfo do
mesmo;

c) devidamente escriturado ou com contrato registrado em cart6rio, podendo
ser comprovado atrav6s da matricula atualizada do im6vel;

d) com a situapao devidanente regularizada junto a prefeitura.

VI - De propriedade de pessoas que possuani apenas urn im6vel, utilizado
exclusivanente para sua residencia, inscritos no Cadastro Unico (CadUnico)
ou beneficiado por urn Beneficio de Prestapao Continunda (BPcthoAS),
acompanhado de parecer realizado pela Assistente Social deste Municipio que
ateste a necessidade da isengao do IPTU;
VII - De propriedade de clubes de servigos, templos de qualquer culto,
associap6es sem fins lucrativos, clubes recreativos, associap6es comunit5rias
e/ou clube de maes, 6rgaos de classe, sindicatos, instituig6es de assistencia
social, iustituig6es culturais, filos6ficas e filantr6picas, entidades civis sem fins
lucrativos ou reconhecidas por lei municipal como de utilidade ptiblica, que
comprovem que no ano anterior, realizou pelo menos uma apao beneficente em
prol da populapao carente ou entidades assistenciais do Municipio, exceto as
associap5es e organizap6es de povos indigenas, que terao a isengao
independente da realizagao de apao beneficente ou nao;

X-revogado
§ 3o - revogrc7o
§ 40 - revogrc7o
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Art.3°-

Fica alterada a redapao do § 2.° do art. 60 da Lei 1.527/2006 (CTM),

passando a ter a seguinte redapao:
§ 2° -Quando os servigos a que se referem os itens: 1.01 a 1.04,1.06 a 1.08;
4.01, 4.02, 4.04 a 4.06, 4.08 a 4.13, 4.15, 4.16; 5.01; 6.01 a 6.04; 7.01, 7.19,
7.21;

14.02,14.09,14.11 a 14.13; 17.01,17.08,17.10,17.13 a 17.21 e 17.23;

22.01; 26.01; 28.01; 29.01; 30.01; 31.01; 32.01; 33.01; 34.01; 35.01; 36.01;

37.01; 38.01 e 39.01 da lista anexa forem prestados por profissionais

autonomos, sociedades uniprofissionais desde que nao optantes pelo simples
nacional, o imposto sera computado da seguinte forma:

Art. 4°-

Fica alterado o § 6°, acrescidos os incisos V, VI e VII no § 12, e o § 14 e seus
incisos I,11 e Ill, todos no art. 62, da Lei 1.527/2006 (C6digo Tributdrio

Municipal), passando a ter a seguinte redapao:

Art.

62

......................................

§6°- Na falta do prego do servigo, ou nao sendo o mesmo desde logo
conhecido, podefa ser adotado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do
respectivo valor constante da tabela de custo bdsico de coustrugao civil

(CUB/m2) desonerada, divulgada no mss de dezembro do exercicio anterior,
estabelecida pelo Sindicato das Inddstrias da Constrngao Civil -

SINDUSCON"T.

§12............................................

V - documentos necessatos a analise fiscal, para os devidos fins de tributapao
da base de calculo do ISSQN da obra:
a) contrato do servigo;

b) notas fiscais dos materiais utilizados na obra, desde que obedega a
legislapao vigente e do 6rgao competente a cobranga do Imposto Sobre
Circulapao de Mercadorias e Servigos - ICMS, conforme determina o
RICMS/MT, principalmente no que tange ds notas fiscais de simples remessa;
c) as notas fiscais

acompanhadas

i.:iidi

queles servigos prestados na medigao a ser auditada,
for o caso do comprovante do recolhimento d

d) c6pia da medigao a' ser analisada;

e) relat6rio com os valores discrininados, que tenha
da base do calculo do imposto devido conforme me
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I) demais documentos que a Administrapfo Tributdria Municipal julgar
imprescindivel a fiscalizapao do ISSQN da obra;
g) os documentos devem ser organizados e segregados por medigao, em
formato digital em c6pias legiveis a analise fiscal.

VI - o nao atendimento dos crit6rios estabelecidos nesta Lei, somente podera
ser indeferida, mediante decisao devidamente fundamentada, desde que
respeitado o contradit6rio e ampla defesa e caso o contribuinte nao opte pela
adogao do percentual de 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor
constante da tabela de custo unitdrio basico de construgao civil (CUB/m2)
desonerada, divulgada no m6s de dezembro do exercicio anterior, estabelecida
pelo Sindicato das Indtistrias da Constrngao Civil - SINDUSCON/MT, sendo
que na ausencia dessa tiltima adogao cabera a autoridade fiscal o melhor
entendimento, conforme detemina o art. 148 do C6digo Tributario Nacional;
VII - adotando o sujeito passivo do ISSQN concemente ao pagamento do
Imposto incidente sobre os servigos previstos no § 8° deste artigo, pela
aplicapao do percentual de 50°/o (cinquenta por cento) do respectivo valor
constante da tabela de custo unitato bdsico de construgao civil (CUB/in2)
desonerada, divulgada no mss de dezembro do exercicio anterior, estabelecida

pelo Sindicato das Inddstrias da Construgao Civil - SINDUSCON/MT, fica
facultado a este apresentar a Municipalidade os seguintes documentos elencado
neste § 12.

§ 14 - As empresas prestadoras dos servigos previstos nos subitens 7.02 e 7.05
da lista de servigos, na hip6tese de haver aplicagao efetiva de materiais que se

integrem permanentemente a obra efetivanente construida, poderao optar pela
dedngao de 400/o (quarenta por cento) do valor dos servigos a titulo de
materiais aplicados sem a necessidade de qualquer comprovagao.
I - a construtora ou empresa que ira realizar o servigo com o fomecimento de
materiais, e tiver interesse na dedugao na forma prevista no caput deste § 14,
devera fazer a opgao no ato da expedigao do alvara de licenga da obra, e nao
mais podefa ser alterada durante o pen'odo de execngao da obra e, nao havendo
manifestapao de opgao, devera ser cumprido os demais dispositivos previstos
neste c6digo;
H - a mudanga de opgao, a crit5rio e manifestapao da empresa, podera ocorrer
somente no inicio de cada obra, mediante requerimento enderegado ao
departamento/setor de fiscalizapao tributata e protocolado na forma do inciso
anterior. Caso a empresa nao exerga o seu direito de opgao, presumir-se-a a
intengao de continunr na opgao mencionada no artigo 62, § 12, inciso V, se nao
houver a manifestapao do contribuinte na forma e prazo estipulados nesta Lei;

Ill - as empresas que nao optarem pela foma de calculo do im
neste artigo, estarfo sujeitas a crit5rio da Fiscaliza
formas previstas nesta Lei.
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Art. 5°-

Fica revogado o art.126 do c6digo Tributdrio Municipal:
Art. 126. revogrc7o

Art. 6°-

Fica acrescentado o § 3.0 no art. 132 do C6digo Tributdrio Municipal, com a
seguinte redapao :

Art. 132 ................

§ 3°- Quando da baixa da empresa junto ao Municipio, far-se-a a cobranga da
taxa proporcionalmente ao periodo do exercicio em vigor considerando a data
da baixa da empresa perante a Receita Federal.

Art. 7°-

Fica alterado o inciso Il e revogado o inciso vI, ambos do art.137 do c6digo
Tributdrio Municipal, passando a ter a seguinte redagao:

Art.

137 ............................................................................

H - de propriedade de clubes de servigos, templos de qualquer culto,
associap6es sem fins lucrativos, clubes recreativos, associap6es comunitatas
e/ou clube de maes, 6rgaos de classe, sindicatos, instituig6es de assistencia
social, instituig6es culturais, filos6ficas e filantr6picas, entidades civis sem fins
lucrativos ou reconhecidas por lei municipal como de utilidade pdblica, que
comprovem que no ano anterior, realizou pelo memos uma apao beneficente em

prol da populagao carente ou entidades assistenciais do Municipio, exceto as
associap6es e organizap6es de povos indigenas, que tefao a isengao
independente da realizapao de apao beneficente ou nao;

Vl - revogado

Art. 8°-

Altera o cczpc{f do art. 164 do C6digo Tributario Municipal e acrescenta o
inciso IX no referido artigo, passando a ter a seguinte redagao:

Art. 164. Estao isentos da taxa de licenga para publicidade:

IX - as publicidades afixadas ou pintadas mos muros de Associap6es
Comunitalas que sejam fonte de renda para a Associapao;

.,,.,.............,...,,,,,,,,®,

Art. 9°-

Fica alterada a redapao do art. 354 daLei 1.52;J 12
a seguinte redapao:
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Art. 354. Os cieditos tributalos e os nao tributatos nao pagos na data do
vencimento terao seu valor atualizado monetarianente e acrescido de multas e
juros, de acordo com os seguintes criterios:

Art.10.

Fica alterada a redapao do § 1°, do art. 386, da Lei I.527/2006 (C6digo
Tributdrio Municipal), passando a ter a seguinte redagao:

Art. 386 ....................

§1°- 0 processo de cada contribuinte, cujos d6bitos somados nao ultrapassam o
valor de 10 UPFM (Unidade de Padrao Fiscal do Municipio), poderao ser
encaminhados ao Diretor de Arrecadapao, ou quem lhe fapa ds vezes, para
arquivamento, depois de esgotado o prazo de liquidapfo amigavel.

Art.11.

Fica alterada a redapao dos incisos IV e VI, e do § 2° revogando os incisos I,
11 e Ill, e acrescentado o § 4°, todos no art. 388, da Lei 1.527/2006 (C6digo
Tributdrio Municipal), passando a ter a seguinte redapao:

Art. 388 .................

IV - a primeira parcela sera recolhida em ate 05 (cinco) dias ap6s a emissao do
Termo de Parcelamento, que somente tefa validade se for devidamente
assinado pelas partes;
VI - o atraso do pagamento de (03) tres parcelas consecutivas ou nao,
acarretara automaticamente o cancelalnento do Terrno de Parcelamento,
importando no vencimento antecipado das demais parcelas (com o
restabelecimento do valor originino sem descontos abatido o valor pago) e na
inediata cobranga do cr6dito, ficando proibido sua renovapao ou novo
parcelamento para o mesmo d6bito.

............................,,,,,,,,,,,,,,,,

§2° - 0 contribuinte que optar pelo paganento dos debitos em cota iinica fara
jus a isengao de multa de mora e desconto de 10% dos juros do periodo.
1 - revogado
11 - rei;ogrc7o
Ill - revogczcJo

...................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,

§4°- 0 executivo municipal podera regulanentar por decreto o uso das
tecnologias digitais para a efetivagao do parcelamento.
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Art.12.

Fica acrescido o § 7° no art. 130 do C6digo Tributdrio Municipal, com a
seguinte redagao :

Art. 130 ...........

§ 7° - Os estabelecimento de ensino de Educapao Bdsica e de Recreapao
Infantil deverao comprovar o cumprimento da Lei Federal 13.722/2018, para a
emissao do alvara de funcionarnento, como condigao de expedigao e
manutengao do alvara, e sob pena de aplicapao das penalidades previstas na
referida Lei

Art.13.

Os beneficidrios de isengao de taxas e impostos estabelecidos nesta Lei terao
o prazo ate 31 de dezembro de 2022, para regularizarem sua situapao junto a
Fazenda Ptiblica Municipal, inclusive o retroativo desde que comprovem os
requisitos para a isen9ao.

P¢ro'gro/a ri#j.co. Os beneficidrios deverao fazer requerimento anual, a cada
exercicio, ate o tiltimo dia de expediente, comprovando os requisitos para a
isengao sob pena de preclusao, impossibilitando a Prefeitura Municipal de
conceder o beneficio retroativamente
Art.14.

As empresas que possuanl obras em andamento deverao buscar sua
regularizagao no que trata as exigencias contidas no Artigo 62, § 12, inciso V
da Lei 1.527/2006, no prazo de 30 (trinta) contados da publicapao da presente
Lei.

Art.15.

Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a reedigao da Lei
Municipal n° 1.527/2006, com suas alterap6es, inclusive as da presente Lei.

Art.16.

Esta lei entrara em vigor ap6s 90 (noventa) dias de sua publicapao.

Art.17.

Revogam-se as disposig5es em contrdrio.

DE ALTA FLORESTA- MT, em 23 de

Prefeito Municipal
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§ 4o - revogado
§ 5o - revogado

LEI COMPLEMENTAI Na 2.747/2022

SUMULA:

,

DA LEI

1.527;2006

Art. 3°-Fjca alterada a redagao do § 2.a do art. 60 da Lei 1.527/2006
(CTM), passando a ter a seguinte redacao:

tcaDiGO

TRIBUTARIO MUNICIPAL) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Autona: Executivo Mun icipal.

§ 2° -Quando os services a qua se refer®m os itens: 1.01 a 1.04.1.06 a

A CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso,
no uso de suas atribui¢6es legais. aprovou e eu. VALDEMAR GAMBA, Prefeito Municipal. sanciono
a seguinte Lei:

1.08; 4.01, 4.02, 4.04 a 4.06, 4.08 a 4.13, 4.15, 4.16; 5.01; 6.01
14.09.14.11 a 14.13; 17.01,17.08,17.10,17.13 a 17.21

a 6.04; 7.01, 7.19, 7.21;

14.02,

e 17.23: 22.01; 26.01: 28.01; 29.01; 30.01;

31.01; 32.01; 33.01; 34.01; 35.01; 36.01; 37.01; 38.01 e 39.01 da lista anexa forem prestados por

profissionais aut6nomos, sociedades uniprofssionais desdo que nao optantes polo simples
nacional, o imposto sera compufado da seguinte forma:

Art. 1®-Acrescenta na allnea .a' do inciso 11 do art. 8° da Lei Municipal n°

1.527/2006 o item 2, aplicanclose o desdobramento em ltens (ropresentado par algarismo afabico),
inclusive aos elencados na all.nea `b', e ainda o desdobramento em alineas (representada par
letras mindsoulas) as consfantes do inciso Ill, passando a vigorar com a seguinte redacao:

Art. 4°-Fica alterado o § 6°, acrescidos os incisos V, VI e Vll no § 12. e o
§ 14 e seus incisos I.11 e Ill, todos no art. 62, da Lei 1.527/2006 (C6digo Tribufario Municipal),

passando a tor a seguinte redacao:

1. Taxa de Coleta de Lixo;

2. Taxa de Manutencao,
Concess6es de Sepuhamento.

lnumaoao,

Exumagao, Transfetencias

§6°- Na falta do prapo do servi9o, ou nao sendo a mesmo desde logo
conhecido, podefa ser adotado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor
e constanto da tabela de cilsto basico de constru9ao civil (CUB/m2) desonerada, divulgada no mos
de dezembro do exercl'cio anterior, estabelecida polo Sindicato dos lnddstrias da Constru9ao Civil SINDUSCON/MT.

1. Taxa de Licence de LocalizaOao e/ou Funcionamento de
Estabelecimento de AIMdades de Qualquer Natureza;
2. Taxa de Licen9a de Functonamento em Hofario Especial;
3. Taxa de ucen¢a de Veiculaoao de Piiblicidade em Geral;
V - documentos necessaries a analise fiscal, para os devidos fins de
4. Taxa de Licenca de Com6rCio Eventual e/ou Ambulante;
5. Taxa de Licence de Aprova9ao, Exeou9ao de Obras, lnsfalao5o, tnbutacao da base de calculo do lssQN da obra:
a) contrato do §ervipe;
arrua meritos e Lotoamonto Particular;
b) rrotas fiscais dos materiais utilizados na obra, desde que obede9a a
6. Taxa de Liconoa de Ocupacao do Solo nas Vlas e Logradouros
legislacao vigente e do 6rgao competente a cobranpe do lmposto Sabre Circula0ao de Mercadorias
Pdb'icos;
e Servl.pps - ICMS, conforme determina o RICMS/MT. principalmente no que tange as notas fiscais
7. Taxa de Lioenca de VIgilancia Sanitaria;
de simples remessa;
8. Taxa de Licenpe de Transporte de Passageiros e Cargo.
c) as notas fiscais daqueles services pi.esfados na mediQao a ser
auditada. acompanhadas quando for o caso do comprovanto do recolhimento do lssQN;
Ill
d) c6pia da medicao a ser analisada;
a) relat6rio com os valores discriminados, qile tenha per finalidade a
a) De Melhoria Decorrente de Obras Ptlblicas;
mem6ria da base do calculo do impceto devido conforme medicao a ser anali8ada,
b) Para Manutencao e Cu§teio de lluminagao Ptlblica.
f) demais documentos que a Admjnistracao Tributaria Municlpal julgar
imprescindivel a fiscalizaeao do lssQN da obra;

g) os documentos devem ssr organizados e segregados por medicao,
Art. 2°- Fica alterada a redaoao dos inclsos Ill, VI e VII, acresce as em formato digital em c6pias legiveis a anali§e fiscal.
allneas 'a', `b', `c' e `d' no inciso Ill, e revoga o inciso X e os §§ 3°, 4° e 5° do art. 52 da Lei

1.527/2006 (CTM). passando a ter a seguinto redagao:

Vl -o nao atendimento dos criterios estabelecidos nesta Lei, somente
podefa ser indeferida, mediante decisao devidamente fundamentada, desde que respeitado o
contradit6rlo e ampla defesa e case o contnbuinte nao opte pela adocao do percentual de 50%
(cinquenta por cento) do respectlvo valor consfante da tabela de custo unitano basioc> de
constru9ao civil (CUB/m2) clesonerada, divulgada no mss de dezembro do exerc/clo anterior,
estabelecida pelo Sindicato das lnddstrias da Construgao Civil -SINDUSCON/MT, sendo que na
ausencia dessa tJltima adocao cabefa a autoridade fiscal o melhor entendimento, conforme
determina o art. 148 do C6diso Tnbutario Nacional;

111 - pertenc®nto ao aposentado (a), pensionista. ou idoso com mais de

65 anos. com renda familiar de ate 3 (ties) salaries minimos vigentes no pals, em relapao a fracao
de sua propriedade, utilizada exclusivamente para sua resid6ncia qua comprove preencher os
seguintes requisitos:
a) possuir apenas urn tinico im6vel;

b) que resida neste im6vel, sendo vedada a locacao e/ou a sublocacao

Vll - adotando ci sujeito passivo do lssQN concemente ao pagamento
do lmposto incidente sabre os servigos previstos no § 8° doste artigo, pela aplicagao do percentual
de 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor constante cla tabela d® custo imitano basico de
construcao civil (CUB/m2) desonerada, divulgada no mss de dezembro do exercicio anterior,
estabelecida pelo Sindicato das lnddstrias da Con§trucao Civil -SINDUSCON/MT, fica facultado a
este apresentar a Municipalidade os seguintes dooumentos elencado neste § 12.

do mesmo:
c) devidamente escriturado ou com contrato registrado em cart6rio,
podendo ser comprovado atrav6s da matrtoula atualizada do im6vel;
d) com a situaoao devidamente regularizada junto a prefeitura.

ut"izadoexc|usivamantevp'aiDs°uaprorep:#:::a,a?nspcer:=°asnoqu€a8:gr:amun?¥n(asa:Fn,£)6V:'L
benoficlado por urn Beneflcio de Prestacao Continuada (BPcn.OAS). acompanhado de parecer
realizado pela Assistenl® Social dosto Municlpio que atoste a necessidade da isencao do lpTU;
VII - De propriedade de clubes de servieos, templos de qualquer oulto,
assoclao6es sem fins lucrativos, clubes recreativos, associac6es comunitarias e/ou clube de macs.
6rgaos de classe, §indicatos. instltuigaes de assistencia social. insthui96es culturais. filos6ficas e
filantr6picas, entidades civls sem fins lucrativos ou reconhecidas par lei municipal coma de utilidade

pdblica, que comprovem qile no ano anterior, realizou polo menos uma acao beneficento em pTol
da populacao carente ou entidades assistenCiais do Municlpio, exceto as assoclac6es e
organizae6es de povos indlgenas, qua terao a isencao independente da realizaoao de a¢fro
beneficont® ou hao;

§ 14 - As empresas prestadoras dos servigos previstos nos subitens
7.02 e 7.05 da lista de serviaps, na hip6tese de haver aplicacao efetiva de materiais que se
integrem permanentemente a obra efetivamente construlda, poderao optar pela deduc;ao de 40%
(quarenta par cento) do valor dos servicos a titulo de materiais aplicados sem a necessidade de
qualquer comprovagao.
I - a construtora ou empresa que ira realizar o serviap com o
fomecinonto de materials, e tivor interesse na deducao na forma provista no caput cleste § 14,
dove fa fazor a opeao rio ato da expedicao do alvafa de licenca da obra, e nao mais podera ser
alterada durante o perfodo de execucao da obra e, nao havendo manlfesta¢ao de opeao, devera
ser cumprido os demais dispositivos previstos neste cddigo;
11 - a mudanca de opeao, a criterio e manifestapao da empresa, podefa
ocorrer somente no inl.clo de coda obra, mediame requerimonto enderapado ao departamento/setor
de flscalizaoao tributaria e protocolado na forma do inciso anterior. Caso a empresa nao exenga a
seu direito de opeao. presumir-se-a a intencao de continuar na opeac> mencionada no artigo 62, §
12. inciso V, se nao houver a manifestapao do contribuinte na forma e prazo estipulado§ nesta Lei;
111 - as empresas que nao optarem pela foma de caloulo do imposto
provisto neste artigo, estan5o sujeitas a crit6rio da Fiscalizacao. a qualquer uma das formas
previstas nesta Lei.

§ 3o - revogado
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Art. 6a- Fica acrescentado o § 3.a no art. 132 do C6digo Tnbufario
Municipal, com a seguinte redagao:

§ 3°- Quando da baixa da empresa junto ao Municipio, far-se-a a
cobranea da taxa proporcionalmente ao perlodo do exercicio em vigor considerando a data da
baixa da empresa peiante a Receita Federal.

§2° - 0 contribuinte que optar pelo pagamento dos d6bitos em cola
Onica fora jils a isencao de multa de more e desconto de 10°/a dos juros do per/odo.
I - revogado
11 -revogado
Ill -revogado

§4°- 0 9xecutivo municipal podera rogulamentar par decreto o uso das
tecnologias digitais para a efetivacao do parcelamento.

Art.12. Fica acrescido o § 7° no art. 130 do C6digo Tributario Municipal,

Art. 7°- Fica alterado o incjso 11 e revogado o inciso Vl, ambce do art.
137 do Cddigo Tributario Municipal, passando a ter a seguinte redagao:

11 - de propriedade de clubes de services, templos de qualquer curto,
associapoes sem fins lucrativos, clubes recreativos, associac6es comunifarias e/ou clube de maes.
6rgaos do classo. §indicatos, instituie6es do assistencia social, instituic6es culturals. filos6ficas o
filantr6picas, entldados civis sem fins lucrativos ou recanhecidas por lei municipal coma d® uti[idade
pdblica, qu® comprovom que no ano anterior, realizou polo menos uma aeao beneficento em prol
da populaeao carente ou entidade§ as8istenciais do Miiniclpio, exceto as assoclac6es a
organizac6es do povos indlgenas. que terao a isencao independente da realizacao de a8fro
beneficento ou nao.,

§ 7° - Os estabelecimento d8 ensino de Educacao Basica e de
Recreacao lnfantil devefao comprovar a cumprimento da Lei Federal 13.722/2018, para a emissao
do alvafa cle funcionamento. como condi?ao de expedlgao e manutencao do alvafa, e sob pena de
aplicagao das penalidades previstas na referida Lei
Art. 13. Os beneficiarios de isengao de taxas e impostos estabeleeidos
nesta Lei torso ci prazo ate 31 de dezembro de 2022. para regularizarem sua situa9ao junto a
Fazenda Pdb[ica Municipal, inclusive o rctroativo desde que comprovem os requisites para a
isenoao.
Pafagrafo tinico. Os beneficiarios deverao fazer requerimento anual, a
cada exerclcio, ate o Ohimo dia de expediente, comprovando os requisitos pare a isengao sob pena
de predusao, impossibi[ifendo a Prefeitura Municipal de conceder o boneficio retroativamente

Art. 8°- Altera a caput do art. 164 do C6digo Tribiifario Municipal e

acresc®nta o indso lx no referido artigo, passando a tor a seguinte redacao:

Art. 14. As empresas que possuam obras em andamento deverao
buscar sua regularizacao no que trata as exigencia§ contidas no Aitigo 62, § 12, inciso V da Lei
1.527/2006, no prazo de 30 (trintl) contados da publicaoao da presento Lei.
Art. 15. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a reedieao da
Lei Municipal n° 1.527/2006, com suas altera96es. inclusivo as da presents Lei.
Art.16.

Esta lei entrafa em vigor ap6s 90 (noventa) dias de sua

publica9ao.

Art.17. Revogam-se as disposic6es em contfario.
PREFEITURA MUNICIPAL

DE ALTA

FLORESTA-

MT,

em

23

de

setembro de 2022.
Art. 9°-Fica altorada a redaoao do art. 354 da Lei 1.527/2006 (CTM),

passando a tor a seguinte reda9ao:

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal

LICIT:A9AO

Avlso DE LICITAgiv
Art.10. Fica alterada a redaeao do § 1°, do art. 386, da Lei 1.527/2006

(C6digo Tributario Municipal), passando a tor a segulnte redacao:

PREGAO PRESEl\lcIAL N® OZ2/2022

A Profeltura Munlc]pal de Alta Floreeta/MT, atrav6s de sou Pregoeiro
Oficial devidamente nomeado, toma pilblico que estard realizando licitag5o na Modalidade de
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§1°- a processo de coda contribuinte. cujos d6bitos somados nao
ultrapassam o valor de 10 UPFM (Unidade de Padrao Fiscal do Municlpio), poderao set
MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA -MT.. Inlclo da Sessao: Dla loHO/2022. Hordrlo: 08h30mln
encamintiados ao Dlretor de Arrecadacao, ou quem lhe face as vezes, para arquivamento, depols
(Hofario cle Mate Gresso). Retirada do edital na Prefeitura de Alta Floresta ou atraves do site
de esgotado o prazo de liquidacao amiggivel.
www.altafloresta.mt`aov.br elou www.bllcomDras.ora.br a partilr do d`ia Z] de sct®mbro d® ZOZ2,
informao6es pelo telefone (66) 3512-3112.
Art.11. Fica aifereda a redacao dos incisos lv e Vl, e do § 2° revogando
os incisos I,11 e Ill, e acrescentado a § 4°, todos rio art. 388, da Lei 1.527/2006 (C6digo Tribiifario
Municipal), passando a tor a seguinte rodacao:

Alta Floresta - MT. 23 de sctembro de 2022.

IDECAZIO ALVES DE ALMEIDA

Pregoero Cma

€ng±#BueAN0005ra022
IV - a prlmeira parcela sera reeolhida em ate 05 (cinco) dia§ apds a

emis8ao do Termo de Parcelamento, quo 8omente tefa validade se for devidamonte assinado pelas
partes;
VI - o atraso do pagamento de (03) tr6s parcalas consecutivas ou nao,
acarretara automaticamente o cancelamento do Termo de Parcelarnento, lmportando no
vencimento anteclpado das demais parcelas (com o restabelecimento do valor originario sem
descontos abatido a valor pago) e na imediata cobranga do credito, ficando proibido sua renovagao
ou nova parcelamento para o mesmo d6bito.
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beslco e ITromorando n° 10S/2022 expedldo pela Secretarla Munlclpal de lnfraestrutLira , lnfclo

::c,=c8j:::°iaD:ar:a:Off::J2,:t::,:°pei?::.\#dh:?LT::`;r#und:all:::`a+r::e¥:;°A?v::`Sti..,^Le:rc..I;,:>a,'.::,L
50, Cantoiro Central, CEP n° 78580-000. Alta Floresta/MT. F`etirada do edital na Prefeitura de Alta
Floresta, ou atrav6s do site wwwaltafloresta.nlt..aovbr. clique no /cone Portal Transpar6ncla e
dclepois ro link ucitac6es. informaeaes pelo telefone (66) 3512-3112 ou Departamento de Licita¢ao

