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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.063/2017
“Altera a Lei Complementar Municipal
nº 1.665, de 30 de outubro de 2009,
que dispõe sobre o Sistema Tributário
do Município de Andrelândia e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Andrelândia/MG aprovou, e eu, Prefeito de Andrelândia, sanciono e
promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - O artigo 92 da Lei Complementar Municipal nº 1.665, de 30 de outubro de 2009, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Andrelândia, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 92 - 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 I a XXIII, 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 de contratação de serviço proveniente do
exterior do País ou cuja prestação lá se tenha iniciado;
II.
Da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços
descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
III.
Da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 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 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, reparação de solo, plantio,
silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;
XI.
Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XII.
Da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;
XIII.
Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem
11.01 da lista anexa;
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XIV.
Dos bens, dos semoventes 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
item 16 da lista anexa;
XVIII. Do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele
estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XIX.
Da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e
administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XX.
Do terminal rodoviário ou ferroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista
anexa;
XXI.
Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
XXII. Do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de
cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;
XXIII. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09.
§ 1° - No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o
fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia,
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento,
direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.
§ 2° - 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 em cada município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.
§ 3° - Na hipótese de descumprimento da alíquota mínima de 2%, o imposto será devido neste
Município pela alíquota correspondente na tabela anexa à presente Lei.
Art. 2º - O artigo 100 da Lei Complementar Municipal nº 1.665, de 30 de outubro de 2009, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Andrelândia, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 100 - Será responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto todo aquele que, mesmo
incluído nos regimes de imunidade ou isenção, fizer uso de serviços quando:
I.
As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que contratarem serviços
sujeitos à incidência do imposto, de contribuinte estabelecido no Município, e que não comprove estar
regularmente inscrito no cadastro de prestadores de serviços de qualquer natureza;
II.
As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que contratarem serviços
previstos na lista de serviços anexa, de contribuintes pessoas físicas ou jurídicas, estabelecidos em outros
municípios, cuja prestação seja executada dentro dos limites territoriais deste Município, respeitando a
regra prevista no art. 92, incisos I a XXIII desta Lei, no caso do prestador não comprovar o recolhimento do
tributo devido a esta municipalidade;
III.
O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País;
IV.
A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços
descritos nos subitens 3 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.
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§ 1° - Para os fins dispostos no inciso I deste artigo, considera-se falta de comprovação regular no
cadastro municipal:
I.
A falta de emissão de nota fiscal, nota fiscal-fatura ou outro documento exigido pela
Fazenda Municipal;
II.
Deixar de apresentar inscrição municipal ou prova de registro no Cadastro Municipal.
§ 2° - No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao
Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme
informação prestada por este.
§ 3° - No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos
no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser
registrados no local do domicílio do tomador do serviço.
§ 4° - Não observada a regra prescrita no parágrafo anterior, aplicar-se-ão as disposições do inciso
II do caput deste artigo.
Art. 3º - A lista de serviços anexa constante do Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 1.665, de
30 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Andrelândia, passa a vigorar
com as alterações constantes do Anexo desta Lei Complementar.
Art. 4º - O processo administrativo tributário formar-se-á na Fazenda Municipal, à qual estará afeta
a tarefa de sua autuação e instrução mediante juntada dos documentos estritamente necessários à
apuração dos fatos que lhe der causa.
§ 1º - O início do processo acima referido dar-se-á pela lavratura de Termo de Início de Ação Fiscal
– TIAF, intimação, notificação ou auto de infração, ou qualquer outro procedimento feito por servidor
competente, em formulário próprio, que será entregue ou encaminhado ao contribuinte.
§ 2º - O processo administrativo tributário desenvolve-se em duas instâncias, organizadas na forma
desta Lei, para instrução, apreciação e julgamento das questões surgidas entre o fisco e o contribuinte,
relativamente à interpretação e aplicação da legislação tributária.
§ 3º - A instância administrativa começa pela instauração do procedimento contencioso tributário e
termina com a decisão final proferida no processo, a fluição do prazo para recurso, a solução amigável da
questão discutida ou a afetação do caso ao Poder Judiciário.
Art. 5º - A intervenção do contribuinte no processo far-se-á pessoalmente ou por seu responsável
legal e, em qualquer caso, por advogado constituído ou contabilista credenciado.
Art. 6º - A Administração Municipal tem o prazo de 30 (trinta) dias contados do término do período
de que dispõe o sujeito passivo para impugnação, para a prática dos atos processuais na esfera
administrativa, relativos à exigência de créditos tributários.
Art. 7º - Os atos e termos processuais conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem
espaço em branco e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.
Art. 8º - Os prazos, que serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindose o do vencimento, só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.
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Art. 9º - Qualquer procedimento judicial contra a Fazenda Municipal sobre a matéria tributária
prejudicará o julgamento do respectivo processo tributário, sendo os autos ou peça fiscal remetida para
exame, orientação e instrução da defesa cabível ao serviço jurídico.
Art. 10 - A exigência do crédito tributário e as ações ou omissões do sujeito passivo que contrariam
a legislação tributária serão formalizadas inicialmente em notificação e, posteriormente, em auto de
infração.
Parágrafo Único - Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato
e a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência será formalizada
em um só instrumento, no local da verificação da falta, e alcançará todas as infrações e infratores.
Art. 11 - A notificação ou o auto de infração será lavrado por servidor competente no local da
verificação da falta e conterá, obrigatoriamente:
I.
A qualificação do autuado;
II.
O local, a data e a hora da lavratura;
III.
A descrição do fato;
IV.
A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V.
A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30
(trinta) dias;
VI.
A assinatura do autuante e a indicação de seu cargo, função e número de matrícula, este
último, quando houver, ou havendo recusa no recebimento, este fato será anotado no documento e o
mesmo será remetido via correios, com Aviso de Recebimento – AR.
Art. 12 - As incorreções ou omissões verificadas na notificação ou no auto de infração não
constituem motivo de nulidade do processo, desde que no mesmo constem elementos suficientes para
determinar a infração e o infrator.
Art. 13 - Após a lavratura da notificação ou do auto, o autuante inscreverá em livro fiscal do
contribuinte termo do qual deverá constar o relato do fato, da infração verificada e menção especificada
dos documentos apreendidos, de modo a possibilitar a reconstituição do processo.
Art. 14 - Lavrada a notificação ou o auto, terão os autuantes prazo improrrogável de 48 (quarenta e
oito) horas para entregar cópia do mesmo ao órgão arrecadador.
Art. 15 - Considera-se intimado o contribuinte:
I.
Na data da ciência aposta na notificação ou no auto, ou da declaração de quem tiver
procedido à intimação, se pessoal;
II.
Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica, se a data for omitida, 15 (quinze)
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
III.
30 (trinta) dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
Art. 16 - Conformando-se o autuado com o auto de infração, terá o mesmo prazo de 30 (trinta) dias
para efetuar o pagamento das importâncias exigidas; se não, terá o mesmo prazo para apresentar recurso
de primeira instância ao responsável pela Fazenda Municipal, contestando o auto ou fazendo defesa, no
qual deverá apresentar todos os fatos e provas para tal fim.
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Art. 17 - Nenhum auto de infração será arquivado ou terá a multa fiscal cancelada, sem prévio
despacho da autoridade administrativa.
Art. 18 - Poderão ser apreendidas as coisas móveis, inclusive mercadorias e documentos existentes
em poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova de infração da legislação tributária
ou houver suspeita de fraude, simulação, adulteração ou falsificação.
Art. 19 - A apreensão será objeto de lavratura de termo próprio, devidamente fundamentado,
contendo a descrição dos bens ou documentos apreendidos com indicação do lugar onde ficarão
depositados e o nome do depositário, se for o caso, além dos demais elementos indispensáveis a
identificação do contribuinte, e a descrição clara e precisa do fato, bem como a indicação das disposições
legais.
Art. 20 - A restituição dos documentos e bens apreendidos será feita mediante recibo e depósito
das quantias exigidas, se for o caso.
Art. 21 - Os documentos apreendidos poderão ser devolvidos a requerimento do autuado, ficando
no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o original não seja indispensável a
este fim.
Art. 22 - O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária municipal e não for
competente para formalizar a exigência, comunicará o fato, em representação circunstanciada, a seu
superior imediato, que adotará as providências necessárias.
Art. 23 - A impugnação de exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
tributário.
Art. 24 - A impugnação mencionará:
I.
A autoridade julgadora a quem é dirigida;
II.
A qualificação do impugnante;
III.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamente;
IV.
As diligências que o impugnante pretenda que sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem.
Art. 25 - O sujeito passivo poderá, conformando-se com parte dos termos da autuação, recolher os
valores relativos a essa parte ou cumprir o que for determinado pela autoridade fiscal, contestando o
restante.
Art. 26 - Anexada a defesa, será o processo encaminhado ao responsável pela Fazenda Municipal
ou outro servidor designado para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis a critério do Titular da
Fazenda, pelo mesmo período, se manifestar sobre as razões oferecidas.
Art. 27 - A autoridade administrativa determinará de ofício ou a requerimento do sujeito passivo,
em qualquer instância, a realização de perícias e outras diligências, quando as entender necessárias,
fixando-lhes prazo, e indeferirá as que considerar prescindíveis, impraticáveis ou protelatórias.
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Parágrafo Único - A autoridade administrativa designará agente da Fazenda Pública Municipal ou
perito devidamente qualificado para a realização das diligências.
Art. 28 - Não sendo cumprida nem impugnada a exigência do crédito tributário, será declarada a
revelia e permanecerá o processo no órgão preparador pelo prazo de 30 (trinta) dias para cobrança
amigável do crédito.
Parágrafo Único - Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão fazendário municipal declarará o sujeito passivo devedor remisso e encaminhará o
processo à autoridade competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, inscrevê-lo em Dívida Ativa e posterior
cobrança judicial e/ou protesto.
Art. 29 - O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas e
rubricadas, devendo ser arquivado na pasta do contribuinte.
Art. 30 - O julgamento do processo compete:
I.
Em primeira instância ao responsável pela Fazenda Municipal ou ao Chefe do Setor de
Tributação e Cadastro;
II.
Em segunda instância ao Prefeito ou, na falta deste, ao Assessor Jurídico do Município ou
Procurador.
Art. 31 - O processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua entrada no órgão
incumbido do julgamento.
Art. 32 - Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Art. 33 - A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem
de intimação.
§ 1º - A autoridade municipal dará ciência da decisão ao sujeito passivo intimando-o, quando for o
caso, ou através de entrega contra recibo pela fiscalização municipal, por via postal com registro de entrega
– AR, ou ainda por edital.
§ 2º - Não sendo proferida a decisão no prazo legal e nem convertido o julgamento em diligência,
poderá a parte interpor recurso voluntário, como se fora julgado procedente o auto de infração ou
improcedente a impugnação contra o lançamento, cessando, com a interposição do recurso, a jurisdição da
autoridade de primeira instância.
Art. 34 - Da decisão caberá recurso voluntário do sujeito passivo, total ou parcial, dentro dos 30
(trinta) dias à ciência da mesma.
Art. 35 - A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I.
Exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou da multa, quando menor que 20
(vinte) UFM;
II.
For contrária, no todo ou em parte, ao Município.
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Art. 36 - O julgamento pelo órgão de segunda instância far-se-á nos termos de seu regimento
interno ou do regulamento.
§ 1º - O sujeito passivo que tiver seu recurso em primeira instância indeferido, no todo ou em
parte, poderá no prazo máximo de 30 (trinta) dias recorrer à segunda instância apresentando, neste caso,
novos fatos e provas relativos ao processo em questão.
§ 2º - O órgão competente dará ciência ao sujeito passivo da decisão de segunda instância
intimando-o, quando for o caso, ou através de entrega contra recibo pela fiscalização municipal, por via
postal com registro de entrega – AR ou, ainda, por edital no prazo de 30 (trinta) dias, aplicando-se para
ciência do despacho as modalidades previstas para a primeira instância.
§ 3º - Decorrido o prazo definido neste artigo sem que tenha sido proferida a decisão, não serão
computados juros e atualização monetária a partir desta data.
Art. 37 - Se no prazo de 30 (trinta) dias após decisão de primeira instância o sujeito passivo não
apresentar recurso à instância superior de decisão desfavorável ao mesmo, fica configurada sua
concordância com a mesma, devendo o processo ser encaminhado ao setor competente para efetivação da
cobrança da importância devida.
Art. 38 - São definitivas as decisões de qualquer das instâncias, uma vez esgotado o prazo legal para
interposição de recurso, salvo se sujeitas a recurso de ofício.
Art. 39 - No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre a autoridade
preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.
Parágrafo Único - No caso da decisão definitiva desfavorável ao sujeito passivo e não se chegando a
um consenso sobre o valor do crédito tributário apurado, pode o Município propor ao sujeito passivo, para
pagamento à vista, desconto de juros e multa ou parcelamento do valor total do crédito tributário, de
acordo com a capacidade financeira do contribuinte, apurada no referido processo tributário.
Art. 40 - A denúncia espontânea consiste na confissão voluntária de infração e consequente
desistência do proveito obtido, observadas as disposições pertinentes da legislação aplicável.
§ 1º - Não se considera espontânea a denúncia feita após o início de qualquer procedimento
administrativo de medida da Fiscalização Fazendária, relacionada com a infração.
§ 2º - O tributo objeto de denúncia espontânea será recolhido através de guia visada pela Fazenda
Municipal.
Art. 41 - A denúncia espontânea viciada por erro, culpa, dolo, simulação ou fraude da parte do
denunciante não convalidará o seu recolhimento pela Fazenda Municipal, além de sujeitá-lo às cominações
previstas neste Código e no Código Penal.
Art. 42 - Recebido o instrumento de denúncia espontânea, a Fazenda Municipal promoverá:
I.
A conferência do débito recolhido;
II.
O levantamento total do débito, quando o montante depender de apuração.
§ 1º - No caso do inciso I deste artigo, se constatada diferença a favor do fisco entre o tributo
apurado e o recolhimento pelo contribuinte, será lavrada notificação fiscal, assegurada ao mesmo a
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.
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§ 2º - O imposto na forma do inciso I deste artigo sujeitará o contribuinte à correção monetária
efetivada com a aplicação dos coeficientes publicados pela União, juros moratórios e multa.
Art. 43 - A petição de denúncia espontânea será instruída com:
I.
O comprovante do pagamento do tributo denunciado, corrigido monetariamente de acordo
com índices publicados pela União;
II.
O comprovante de pagamento dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
calculados sobre o valor do tributo mais a multa, constante na tabela de penalidades nos anexos desta Lei.
Parágrafo Único - A denúncia espontânea exclui a exigência de multa de revalidação ou de multa
isolada por infração à obrigação acessória a que corresponda a falta confessada.
Art. 44 - Ao sujeito passivo é assegurado o direito de efetuar consulta sobre interpretação e
aplicação da legislação tributária, desde que feita antes da ação fiscal e segundo as normas desta Lei e do
regulamento.
Art. 45 - A consulta será dirigida ao titular da Fazenda Municipal, com apresentação clara e precisa
do caso concreto e de todos os elementos indispensáveis ao entendimento da situação de fato, indicados
os dispositivos legais e instruída, se necessário, com documentos.
Art. 46 - Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo até o trigésimo dia
subsequente à data da ciência da decisão de primeira ou segunda instância, consideradas definitivas.
Art. 47 - A resposta à consulta será respeitada pela administração, salvo se baseada em elementos
inexatos fornecidos pelo contribuinte.
Art. 48 - A formulação da consulta não terá efeito suspensivo da cobrança de tributos e respectivas
atualizações e penalidades.
Parágrafo Único - O consulente poderá evitar a oneração do débito por multa, juros de mora e
atualização monetária, efetuando o pagamento ou prévio depósito administrativo das importâncias que, se
indevidas, serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação ao contribuinte.
Art. 49 - A autoridade administrativa dará resposta à consulta no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias.
Parágrafo Único - Do despacho proferido em processo de consulta caberá pedido de
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua notificação, desde que fundamentado em novas
alegações.
Art. 50 - Constitui Dívida Ativa tributária do Município a proveniente de impostos, taxas,
contribuição de melhoria, contribuição para custeio da iluminação pública e multas decorrentes de
infrações à legislação tributária, inscritas na Fazenda Municipal, depois de esgotado o prazo fixado por lei
para pagamento ou por decisão final proferida em processo regular.
§ 1º - A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.
§ 2º - A inscrição será feita após o vencimento dos prazos previstos para pagamento, sem prejuízo
dos acréscimos legais e moratórios.
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§ 3º - Nos débitos parcelados, considera-se como data de vencimento, para efeito de inscrição em
Dívida Ativa, aquela da primeira parcela não paga.
§ 4º - A inscrição do débito não poderá ser feita em Dívida Ativa enquanto não forem decididos
definitivamente a reclamação, o recurso ou o pedido de reconsideração.
§ 5º - Ao contribuinte não poderá ser negada certidão de débito ou quitação, desde que garantido
o débito fiscal questionado através de caução do seu valor, em espécie.
Art. 51 - A Fazenda Municipal inscreverá em Dívida Ativa os débitos não liquidados no vencimento,
a partir desta data, desde que forem cumpridas as formalidades do Capítulo II do Título VII deste Código.
Parágrafo Único - Se o crédito municipal se encontrar em vias de prescrever, a inscrição e demais
providências de cobrança judicial serão imediatas pelo órgão competente fazendário.
Art. 52 - Os créditos do Município serão cobrados amigavelmente antes da execução e/ou protesto,
sendo que as condições da cobrança e do pagamento serão fixadas por ato próprio do Executivo Municipal
à época da cobrança e emissão das guias de pagamento.
Art. 53 - A inscrição suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 (cento e
oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
Art. 54 - A Dívida Ativa será apurada e inscrita na procuradoria jurídica ou no órgão fazendário
competente.
Art. 55 - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I.
O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou
residência destes;
II.
O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de
mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III.
A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual de dívida;
IV.
A indicação de estar a Dívida Ativa sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V.
A data e o número da inscrição no livro da Dívida Ativa;
VI.
Sendo o caso, o número do processo administrativo ou auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida.
§ 1º - A certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será
autenticada pela autoridade competente.
§ 2º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por
processo manual, mecânico ou eletrônico.
§ 3º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
Art. 56 - A omissão de quaisquer requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são
causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser
sanada até decisão judicial de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao
sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte
modificada.
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Art. 57 - O débito inscrito em Dívida Ativa a critério do órgão fazendário poderá ser parcelado,
sendo que o número de parcelas e as datas de vencimento serão determinados por ato próprio do
Executivo Municipal.
§ 1º - O parcelamento será concedido mediante requerimento do interessado, implicando no
reconhecimento da dívida.
§ 2º - O não pagamento de quaisquer das prestações na data fixada importará no vencimento
antecipado das demais e na imediata cobrança do crédito.
Art. 58 - A prova de quitação dos tributos será feita por certidão negativa expedida à vista de
requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação da pessoa,
domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
§ 1º - A certidão emitida para esta finalidade terá prazo de validade de 90 (noventa) dias, não
eximindo o interessado do pagamento dos tributos apurados após a emissão do documento.
§ 2º - A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será
fornecida dentro do prazo de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.
§ 3º - No caso do contribuinte requerente ter débito com a Fazenda Pública Municipal, o mesmo
poderá ser parcelado, sendo quitada a primeira parcela, possibilitando a emissão de Certidão Positiva, com
Efeito de Negativa, que terá o mesmo efeito e prazo de validade da Certidão Negativa de Débitos.
Art. 59 - Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação
de tributos ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar caducidade
do direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de
mora, atualização monetária e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade
seja pessoal ao infrator.
Art. 60 - A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda
Municipal, responsabiliza pessoalmente o servidor que a expediu pelo pagamento do crédito tributário e os
acréscimos legais, além de processo administrativo contra o mesmo para apuração de responsabilidade.
Art. 61 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou não, que importe da inobservância,
por parte do contribuinte ou responsável, de normas estabelecidas por esta Lei e por seu regulamento, ou
de caráter normativo.
Art. 62 - Independentemente dos limites estabelecidos nesta Lei a reincidência em infração da
mesma natureza punir-se-á com aplicação da penalidade prevista em dobro, e a cada nova reincidência
aplicar-se-á mais 20% (vinte por cento) do referido valor.
Parágrafo Único - Considera-se reincidência a repetição de infração a um mesmo dispositivo legal,
pela mesma pessoa física ou jurídica, no período de 02 (dois) anos.
Art. 63 - As multas serão cumulativas quando resultarem concomitantemente do não cumprimento
de obrigação tributária principal e acessória.
Art. 64 - Apurada a prática de crime de sonegação fiscal, a Fazenda Municipal solicitará ao órgão de
segurança pública as providências de caráter policial necessários à apuração do ilícito penal, dando
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conhecimento dessa solicitação ao órgão do Ministério Público local, através do encaminhamento dos
elementos comprobatórios da infração penal.
Parágrafo Único - Constitui crime de sonegação fiscal:
I.
Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser
produzida aos agentes da Fazenda Pública, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do
pagamento de tributos e quaisquer adicionais devidos por lei;
II.
Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em
documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com intenção de exonerar-se do pagamento de tributos
devidos à Fazenda Pública;
III.
Alterar faturas e quaisquer documentos relativos a mercantis, com o propósito de fraudar a
Fazenda Pública;
IV.
Fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as com o
objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas
cabíveis.
Art. 65 - São sujeitos à interdição temporária os estabelecimentos comerciais, industriais ou de
prestação de serviços que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança e funcionalidade,
imoralidade e outros de interesse da coletividade, face à constatação pelo órgão competente.
Parágrafo Único - A liberação dos estabelecimentos infratores somente se dará depois de sanada,
na sua plenitude, a irregularidade constatada.
Art. 66 - Os tributos não recolhidos no prazo determinado serão acrescidos de multas nos
percentuais constantes do Anexo VI – Tabela de Penalidades por infringência aos artigos deste Código,
além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, correção monetária e outros encargos
previstos em Lei.
Art. 67 - Os infratores da legislação tributária sujeitam-se às seguintes penalidades:
I.
Aplicação de multas;
II.
Proibição de transacionar com órgãos integrantes da Administração Direta do Município,
inclusive a Câmara de Vereadores;
III.
Cancelamento da isenção de tributos;
IV.
Suspensão da imunidade;
V.
Sujeição a regime especial de fiscalização;
VI.
Sujeição a regime de estimativa para recolhimento do ISSQN.
§ 1º - A imposição de penalidades:
I.
Não exclui o pagamento do tributo com incidência de juros e correção monetária;
II.
Não exime o infrator do cumprimento das obrigações tributárias acessórias e de outras
sanções civis, administrativas ou criminais que couberem.
§ 2º - As multas serão cumulativas quando resultarem, concomitantemente, do não cumprimento
de obrigação tributária acessória e principal.
§ 3º - As multas serão calculadas tomando-se como base:
I.
O valor do tributo, corrigido monetariamente;
II.
Aplicação de penalidades pecuniárias de acordo com os artigos infringidos desta Lei –
Tabela de Penalidades – Anexo VI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.682.930/0001-38
Av. Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação, nº 208 – Centro
CEP: 37.300-000 – Andrelândia – MG
Telefones: (35) 3325-1177 – (35) 3325-1472
E-mail: gabinete@andrelandia.mg.gov.br Site: www.andrelandia.mg.gov.br

Art. 68 - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe em inobservância,
pelo sujeito passivo ou de terceiros, de normas estabelecidas na legislação tributária.
Art. 69 - As infrações à legislação tributária aplicam-se as multas constantes do Anexo VI, parte
integrante desta Lei.
Art. 70 - Poderá ser autorizada a suspensão de licença concedida a estabelecimento ou pessoa
física ou jurídica, quando não estiverem sendo cumpridas as exigências do Município para o respectivo
funcionamento.
Art. 71 - Esta Lei Complementar entrará em vigor em 1° de janeiro de 2018, no que tange ao
processo administrativo fiscal estabelecido no art. 4º e seguintes, observado, ainda, o prazo de 90
(noventa) dias da data de sua publicação em relação aos demais dispositivos.
Andrelândia, 20 de dezembro de 2017.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia
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ANEXO
1 - .....................................................................................
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos,
imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação,
entre outros formatos e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em
que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio,
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros,
jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de
Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de
setembro de 2011, sujeita ao ICMS).
6 - ..................................................................................
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
7 - .................................................................................
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação
de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores,
silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da
formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por
quaisquer meios.
11 - ..............................................................................
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e
semoventes.
13 - ...............................................................................
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda
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que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto
de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos,
embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao
ICMS.
14 - ................................................................................
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização,
corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de
objetos quaisquer.
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
16 - ...............................................................................
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário,
ferroviário e aquaviário de passageiros.
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.
17 - ................................................................................
17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de
recepção livre e gratuita).
25 - ................................................................................
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos
cadavéricos.
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
Andrelândia, 20 de dezembro de 2017.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

