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Casa Branca, 30 de setembro/2017 EDIÇÃO ESPECIAL /2017

Representantes da Administra-
ção Municipal de Casa Branca esti-
veram com o secretário Estadual de
Agricultura e Abastecimento, Ar-
naldo Jardim, para tratar da recupe-
ração do Horto Florestal na cidade.
O local pertence ao Governo do Es-
tado de São Paulo e por isso a Pre-
feitura de Casa Branca não pode fa-
zer nenhuma intervenção do local.

Preocupada com o estado de
abandono do Horto Florestal de
Casa Branca, a Administração Mu-
nicipal solicitou intervenção do Go-
verno do Estado e ofereceu ajuda
para cuidar do local, já que o Esta-
do não tem cuidado adequadamen-

Prefeitura oferece ajuda ao Estado para
recuperação do Horto Florestal

te do local.
Nos próximos dias representan-

tes da Prefeitura de Casa Branca
devem se reunir com o secretário
Estadual de Meio Ambiente, Mau-
rício Brusadin, para tratar do assun-
to.

A Prefeitura Municipal está ofe-
recendo ajuda ao Governo do Esta-
do, para que autorizem a Adminis-
tração Municipal a cuidar do Horto
Florestal. Para isso está se mobili-
zando e trabalhando para que essa
situação seja resolvida o mais rá-
pido possível. Como a área é do Es-
tado é necessária essa parceria e o
aval deles. Prefeitura quer ajudar na recuperação do Horto Florestal

Equipe contará com cami-
nhão-tanque para ações de
combate a incêndios e queima-
das. Denúncias e solicitações de
vistorias poderão ser feitas pelo
telefone 36713670. O telefone
para Brigada de Incêndio, que
funciona 24 horas, é 993190799
e da Coordenadoria da Defesa
Civil é 992535465.

A primeira equipe da Defe-
sa Civil de Casa Branca, forma-
da esse ano pela atual adminis-
tração, sairá às ruas na próxi-
ma segunda-feira, 2 de outu-
bro, para iniciar as atividades
de vistorias preventivas e aten-
dimento à reclamações em edi-
ficações residenciais e comer-
ciais que possivelmente apre-
sentem riscos à usuários e ter-
ceiros. Totalmente uniformiza-
da, a equipe contará também
com o apoio de um caminhão

Defesa Civil inicia as atividades segunda-feira, 2 de outubro
tanque que será utilizado no
combate a incêndios. Além de
seis bombeiros brigadistas, a
equipe é formada por voluntá-
rios do Tiro de Guerra e funci-
onários dos departamentos
municipais.

Função -A Defesa Civil é
um órgão que atua em ações
preventivas, de socorro, as-
sistenciais e reconstrutivas
destinadas a evitar ou mini-
mizar desastres, sejam eles
de causa natural ou não. Or-
ganizada com a participação
da sociedade e do poder pú-
blico, fundamenta-se no prin-
cípio de que nenhum gover-
no, sozinho, consegue suprir
todas as necessidades dos ci-
dadãos. Sua atuação se dá por
meio do trabalho de seus
agentes, equipe formada por
profissionais contratados e
voluntários. Uniforme da equipe da Defesa Civil de Casa Branca
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LEI Nº 3.419 de 28 de setembro de 2017.

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza; revoga a Lei 3.198,
de 21 de novembro de 2013 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Esta Lei regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza – ISSQN, conforme disposições constantes na Constituição Federal, no Código Tri-
butário Nacional, Lei Complementar 116/2003, Lei Complementar 123/2006, Código Tri-
butário Municipal e demais disposições legais pertinentes.

CAPÍTULO I
Do Fato Gerador e da Incidência

Art. 2º - Constitui fato gerador do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, a
prestação de serviços constantes da Lista de Serviços do anexo I, ainda que esses não
constituam como atividade preponderante do prestador.

§ 1º - O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

§ 2º - Ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços do anexo I, os servi-
ços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mer-
cadorias.

§ 3º - O imposto de que trata esta Lei incide ainda sobre os serviços prestados
mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente median-
te autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio
pelo usuário final do serviço.

Art. 3º - A incidência do imposto não depende:
I - da denominação dada ao serviço prestado;
II - da existência de estabelecimento fixo;
III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou adminis-

trativas, relativas à atividade, sem prejuízo das combinações cabíveis;
IV - do resultado financeiro obtido.

CAPÍTULO II
Da Não Incidência
Art. 4º - O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exterior do País;
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,

dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e
fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados;

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de
crédito realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo único - Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desen-
volvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito
por residente no exterior.

CAPÍTULO III
Do Local da Prestação de Serviços
Art. 5º - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no Município de Casa

Branca quando aqui se verificar o estabelecimento prestador ou, na falta do estabeleci-
mento, o domicílio do prestador.

§ 1º - Nas hipóteses dos serviços previstos nos incisos de I a XXIII, mesmo o pres-
tador não tendo estabelecimento em Casa Branca, o imposto será devido neste Municí-
pio, quando aqui prestados:

I – na hipótese do § 1º do artigo 2º desta Lei;
II – na instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso

dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista de serviços do anexo I;
III – na execução de obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19

da lista de serviços do anexo I;
IV – na demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista de ser-

viços do anexo I;
V – nas edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos

serviços descritos no subitem 7.05 da lista de serviços do anexo I;
VI – na 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 de serviços do anexo I;

VII – na execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos servi-
ços descritos no subitem 7.10 da lista de serviços do anexo I;

VIII – na execução de decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso
dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista de serviços do anexo I;

IX – no controle e tratamento de efluente de qualquer natureza e de agentes físi-
cos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista de
serviços do anexo I;

X – no florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo,
plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração flo-
restal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de flo-
restas para quaisquer fins e por quaisquer meios;

XI – na execução de serviços de escoramento, contenção de encostas e congêne-
res, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista de serviços do anexo I;

XII – na limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da
lista de serviços do anexo I;

XIII – guarda ou estacionamento, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01
da lista de serviços do anexo I;

XIV – quando a vigilância, monitoramento ou segurança de bens, pessoas ou se-
moventes ou o domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados forem em Casa
Branca, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista de serviços do anexo I;

XV – no armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem,
no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista de serviços do anexo I;

XVI – na 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 de servi-
ços do anexo I;

XVII – no transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista de servi-
ços do anexo I;

XVIII – quando o estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de es-
tabelecimento, o domicilio se der em Casa Branca, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17.05 da lista de serviços do anexo I;

XIX – na realização de 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 de serviços do anexo I;

XX – no porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviá-
rio, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista de serviços do anexo I.

XXI – quando o domicilio do tomador se der em Casa Branca, no caso dos servi-
ços constantes dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09, constantes da lista de serviços do anexo I;

XXII – quando o domicilio do tomador se der em Casa Branca, no caso serviços
prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no
subitem 15.01 da lista de serviços do anexo I;

XXIII – quando o domicilio do tomador se der em Casa Branca, no caso serviços
constantes dos subitens 10.04 e 15.09 da lista de serviços do anexo I.

Parágrafo único - Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em Casa
Branca:

I - No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista de serviços do ane-
xo I, na proporção do seu território em que haja extensão de ferrovia, rodovia, postes,
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrenda-
mento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não;

II - No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista de serviços do
anexo I, na proporção do seu território em que haja extensão de rodovia explorada;

III - no caso dos serviços executados em águas marítimas, quando aqui se verifi-
car o estabelecimento prestador, excetuando-se os serviços descritos no subitem 20.01
da lista de serviços do anexo I;

IV - Na hipótese de serviços tomados de outro município, quando o município sede
do prestador, descumprir o disposto no “caput” ou no § 1º do artigo 8º-A da Lei Comple-
mentar 116/03;

V – no caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09 da lista de serviços
do anexo I, quando declarado pelo tomador, pessoa jurídica ou física, este Município
como domicílio tributário;

VI – no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e
débito, descritos no subitem 15.01 da lista de serviços do anexo I, quando os terminais
eletrônicos ou máquinas das operações efetivadas, forem registradas neste Município.

Art. 6º - Considera-se estabelecimento prestador em Casa Branca se o contribuin-
te aqui desenvolver a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporá-
rio, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracte-
rizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritó-
rio de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Art. 7º - A existência de estabelecimento prestador é indicada pela conjugação par-
cial ou total dos seguintes elementos:

I – manutenção de pessoal, materiais, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessários à execução do serviço;

II – estrutura organizacional ou administrativa;
III - inscrição nos órgãos previdenciários;
IV – indicação, como domicílio fiscal, para efeitos de tributos federais, estaduais

ou municipais;
V – atividade econômica de prestação de serviços, exteriorizada através da indica-

ção do endereço em impressos e formulários, locação do imóvel, propaganda ou publici-
dade e fornecimento de energia elétrica ou água em nome do prestador ou do seu re-
presentante.

VI – utilização de materiais, equipamentos e ou pessoal de terceiro vinculado ao
fato gerador.

VII - Habitualidade na atividade e permanência de funcionários do prestador de
serviço nos limites do Município.

CAPÍTULO IV
Da Base de Cálculo, Não Inclusão na Base de Cálculo e Das Alíquotas

SEÇÃO I
Da Base de Cálculo
Art. 8º - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1º - Para efeito deste imposto, considera-se preço de serviço a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedução.
§2º - Constituem parte integrante do preço:
I – os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de res-

ponsabilidade de terceiros;
II – os ônus relativos à concessão de crédito ainda que cobrados em separado, na

hipótese de prestação de serviços, sob qualquer modalidade;
III – o montante do imposto transferido ao tomador do serviço cuja indicação nos

documentos fiscais será considerada simples elemento de controle;
IV – os valores despendidos direta ou indiretamente, em favor de outros presta-

dores de serviços, a título de participação, coparticipação ou demais formas de espéci-
es;

V – os descontos ou abatimentos sujeitos a condição desde que prévia e expres-
samente contratados.

§ 3º - Quando a contraprestação se verificar através de trocas de serviços ou o seu
pagamento for realizado mediante fornecimento de mercadorias, o preço do serviço, para
base de cálculo do imposto, será o preço corrente na praça.

§ 4º - Na falta deste preço, ou não sendo ele desde logo conhecido, ou ainda, os
documentos apresentados mostrem valores visivelmente inferior ao preço de mercado,
será adotado o corrente na praça.

§ 5º - Na hipótese de cálculo efetuado na forma do parágrafo anterior, qualquer
diferença de preço que venha a ser efetivamente apurada, acarretará a exigibilidade do
imposto sobre o respectivo montante.

§ 6º - O preço de determinados tipos de serviços poderá ser fixado pela autorida-
de fiscal, que reflita o corrente na praça.

§ 7º - Inexistindo preço corrente na praça, será ele fixado:
I - pela repartição fiscal, mediante estimativa dos elementos conhecidos ou apu-

rados;
II - pela aplicação do preço indireto, estimado em função do proveito, utilização

ou colocação do objeto da prestação do serviço.
Art. 9º - As receitas decorrentes da prestação de serviços devem ser reconhecidas

quando do faturamento ou à proporção em que os serviços são efetivamente prestados,
o que primeiro ocorrer.

Art. 10 - Aplica-se o disposto no artigo 9º também na hipótese de valores recebi-
dos adiantadamente, para prestação futura do serviço.

Art. 11 - Na prestação de serviços descritos pelos subitens 3.04 e 22.01 da lista de
serviço do anexo I, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da
ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza,
ou ao número de postes, existentes neste Município.

Art. 12 - Na Prestação de serviços descritos pelos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lis-
ta de serviço do anexo I, considera-se preço do serviço, o valor obtido através de pauta
fiscal a ser regulamentada por decreto, quando superior ao valor declarado pelo proprie-
tário ou responsável, que não possuir os documentos fiscais necessários para a compro-
vação do preço do serviço.

Art. 13 - A base de cálculo não poderá sofrer redução que resulte em carga tribu-
tária menor que a alíquota mínima estabelecida no artigo 15, exceto para os serviços a
que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01, da lista de serviços do anexo I.

SEÇÃO II
Da Não Inclusão na Base de Cálculo
 Art. 14 - Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre serviços de qual-

quer natureza o valor de peças empregadas e materiais fornecidos pelo prestador dos
serviços, na forma prevista na lista de serviços do anexo I.

§ 1º - Os critérios para dedução do valor de peças e materiais constante do “ca-
put” serão definidos em decreto.

§ 2º - As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da
lista de serviços do anexo I, na hipótese de haver previsão em contrato do fornecimento
de materiais que se integrem permanentemente à obra, poderão optar pela dedução de
40% (quarenta por cento) do valor dos serviços, a título de materiais aplicados sem a
necessidade de qualquer comprovação.

SEÇÃO III
Das Alíquotas
Art. 15 - Aplicam-se, à base de cálculo do imposto, as alíquotas constantes na ta-

bela do anexo I desta Lei, respeitando a alíquota mínima de 2% (dois por cento).
 Parágrafo único. Excetuam-se:
I – as empresas optantes do simples nacional, que aplicarão as alíquotas previs-

tas nos anexos da Lei Complementar 123/06, suas resoluções e atualizações, de acordo
com a faixa de receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apura-
ção.

II - o Microempreendedor Individual  –  MEI, definido pelo § 1º do artigo 18 A da
Lei complementar 123/06, suas resoluções e atualizações, que optar pelo recolhimento
dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos men-
sais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, recolherá o tributo
na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, conforme previsto na
alínea “c” do inciso V do § 3º do artigo 18 A da Lei Complementar 123/06;

III – os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa da Lei Com-
plementar federal 116/2003.

Art. 16 - Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho estrita-
mente pessoal do próprio contribuinte, sem característica empresarial, o imposto terá
valor anual fixo, conforme consta na tabela do anexo I.

Art. 17 - O enquadramento da forma de trabalho a que se refere o artigo 16 será
feito no ato da inscrição ou da alteração do ramo de atividade, após levantamento e aná-
lises realizadas pelo fisco municipal, de acordo com regulamentação por decreto.

Art. 18 - Para os efeitos do disposto no artigo 16, entende-se como pessoal o tra-
balho intelectual característico da personalidade individual.

Art. 19 - Na hipótese de serviços prestados por profissionais autônomos, enqua-
dráveis em mais de um dos itens a que se refere a lista de serviços, o imposto será cal-
culado sobre cada atividade.

Art. 20 - Se a empresa exercer mais de uma atividade, sujeitas a alíquotas diferen-
tes, a escrituração deverá ser separada por subitem da lista de serviços do anexo I.

Parágrafo único - Se a escrituração não estiver separada por serviço prestado, a
empresa será tributada pela alíquota mais elevada.

CAPÍTULO V
Das Modalidades de Lançamentos

SEÇÃO I
Do Lançamento por homologação

Art. 21 - O lançamento por homologação é a modalidade em que a constituição do
crédito é feita sem prévio exame da autoridade. O sujeito passivo apura, informa e paga
a parcela referente a obrigação tributária.

Parágrafo único - Estão sujeitos a modalidade descrita no “caput”, os prestado-
res de serviços sujeitos à tributação variável de acordo com o movimento econômico.

 
SEÇÃO II
Do Lançamento de Ofício

Art. 22 – O Lançamento de Ofício é aquele realizado pelo Fisco, dispensado o au-
xílio do contribuinte, uma vez que já dispõe de dados suficientes.

§ 1º - O lançamento de ofício, será efetuado anualmente pela administração, seu
vencimento e parcelamento será determinado em regulamento.

§2º Estão sujeitos ao lançamento de ofício os contribuintes tributados pelo ISS fixo.
§ 3º - Quando a prestação de serviços iniciar no curso do exercício financeiro, o

imposto será lançado na proporção de 1/12 (um doze avos) para os meses restantes.
§ 4º - Independente da quitação, total ou parcial, poderão ser expedidos lançamen-

tos aditivos, sempre que constar constituição do crédito tributário a menor, em razão de
erros de fato, ou por irregularidades administrativas.

SEÇÃO III
Do Lançamento por Arbitramento
Art. 23 - O valor do imposto será objeto de arbitramento, na forma que o regula-

mento dispuser, sem prejuízo das penalidades cabíveis, nos casos previstos nesta lei e
também nos seguintes casos:

I - não possuir o sujeito passivo, ou deixar de exibir aos agentes do fisco, os ele-
mentos necessários à comprovação da exatidão do valor das operações realizadas, inclu-
sive nos casos de perda, extravio ou inutilização de livros ou documentos fiscais;

II - dos livros ou documentos fiscais ou comerciais exibidos ou emitidos pelo su-
jeito passivo ou terceiro legalmente obrigado serem omissos, não observarem as formali-
dades extrínsecas ou intrínsecas ou não merecerem fé;

III - não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os esclarecimen-
tos exigidos pela fiscalização, ou prestar esclarecimentos insuficientes ou que não me-
reçam fé, por inverossímeis ou falsos;

IV - existência de fraude ou sonegação, evidenciada pelo exame dos livros ou do-
cumentos fiscais ou comerciais, exibidos pelo sujeito passivo ou por quaisquer outros
meios diretos ou indiretos de verificação, ou se o sujeito passivo embaraçar o exame de
livro ou documentos necessários ao lançamento e a fiscalização do tributo.

V – quando o preço do serviço for de difícil apuração, ou quando a prestação do
serviço tiver caráter transitório ou instável;

VI – quando os serviços forem prestados sem a determinação do preço ou a título
de cortesia;

VII - exercícios de qualquer atividade que implique realização de operação tribu-
tável, sem se encontrar o contribuinte devidamente inscrito na repartição fiscal compe-
tente.

Parágrafo único - O arbitramento referir-se-á, exclusivamente, aos fatos gerado-
res ocorridos no período em que se verificarem os pressupostos mencionados nos inci-
sos deste artigo.

Art. 24 - Nas hipóteses previstas no artigo anterior, o arbitramento será fixado por
despacho da autoridade fiscal competente, que considerará, entre outros elementos ca-
bíveis:

I - os recolhimentos efetuados em períodos idênticos pelo mesmo ou outros con-
tribuintes que exerçam a mesma atividade em condições semelhantes;

II - as condições peculiares ao contribuinte;
III - os elementos que exteriorizem a situação econômico-financeira do contribu-
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inte;
IV - o preço corrente dos serviços, a época que se referir a apuração;
V – o valor da despesa do contribuinte acrescido de margem de lucro;
VI – documentos que permitam deduzir o valor da receita, através de cálculos es-

timados;
VII – remuneração dos Sócios, o número de empregados e seus salários.
§ 1º - Na hipótese do inciso VII do artigo 22, realizado o arbitramento, será utiliza-

da inscrição de ofício definida em ato da Fazenda Pública Municipal.
§ 2º - Do imposto resultante do arbitramento, serão deduzidos os pagamentos re-

alizados no período.
Art. 25 - O arbitramento não exclui a incidência de atualização monetária, acrésci-

mos moratórios e multa pecuniária sobre o débito de imposto que venha a ser apurado,
nem da penalidade por descumprimento da obrigação acessória que lhe sirva de pres-
suposto.

Art. 26 - O preço do serviço arbitrado não poderá ser inferior à soma dos valores
das despesas, referente ao período considerado, acrescido de 30% (trinta por cento).

SEÇÃO IV
Do Lançamento por Estimativa
Art. 27 - Quando o volume ou a modalidade da prestação de serviços aconselhar,

a critério da Fazenda Pública Municipal, tratamento fiscal mais adequado, o imposto po-
derá ser fixado por estimativa, por período indeterminado.

Parágrafo único - A estimativa se dará com base em informações do sujeito pas-
sivo e em outros elementos informativos, parcelando-se mensalmente o respectivo mon-
tante, para recolhimento em local, prazo e forma previstos em regulamento.

Art. 28 - O enquadramento do sujeito passivo no regime de estimativa poderá, a
critério da autoridade competente, ser feito individualmente, por categorias de estabe-
lecimentos ou por grupos de atividades.

Art. 29 - A autoridade competente poderá, a seu critério, suspender, a qualquer
tempo, a aplicação do sistema de estimativa previsto no artigo 27, de modo geral, indivi-
dual, ou a qualquer categoria de estabelecimento ou grupo de atividades.

Art. 30 - O lançamento procedido por estimativa, não dispensa o contribuinte de
emissão de documentos fiscais e respectiva escrituração.

Art. 31 - Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa serão comunica-
dos, ficando-lhes reservado o direito de recurso na forma e prazo previsto em capítulo
específico da Lei 2.354, de 11 de dezembro 1998 – Código Tributário Municipal.

CAPÍTULO VI
Do Contribuinte e do Sujeito Passivo
Art. 32 - O contribuinte é o prestador do serviço especificado na lista de serviços

do anexo I.
§ 1º - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de

tributo ou penalidade pecuniária.
§ 2º - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que cons-

titua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação

decorra de disposição expressa em regulamento.
§ 3º Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que

constituam o seu objeto, conforme disciplinado por decreto.
Art. 33 - Cada estabelecimento do mesmo sujeito passivo é considerado único para

o efeito exclusivo de manutenção de livros e documentos fiscais e para recolhimento do
imposto relativo aos serviços neles prestados, respondendo a empresa pelos débitos,
acréscimos e multas referentes a qualquer deles.

Parágrafo único - Havendo interesse da empresa ou da administração, desde que
comunicado o fato ao fisco, a escrita poderá ser centralizada em um dos estabelecimen-
tos.

CAPÍTULO VII
Da Obrigatoriedade de Retenção na Fonte e da Responsabilidade Solidária

SEÇÃO I
Da Obrigatoriedade de Retenção na Fonte
Art. 34 - Fica estabelecida a obrigatoriedade a toda pessoa física ou jurídica, ain-

da que imune ou isenta, que realizar o pagamento por serviços que lhe forem presta-
dos, de reter na fonte, a título de ISSQN, o montante devido sobre o respectivo valor do
serviço, respeitado e cumprindo o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116/2003,
devendo, neste caso, proceder seu recolhimento dentro do prazo previsto por decreto.

§ 1º - Excetua-se da obrigatoriedade o Microempresário Individual – MEI.
§ 2º - A obrigatoriedade de retenção do Imposto Sobre Serviço por pessoa física,

aplica-se somente à pessoa física equiparada a jurídica ou responsável por obras ou even-
tos.

§ 3º - O responsável pelos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista
de serviços do anexo I, fica obrigado a declarar ao fisco o início e o término da obra, bem
como os valores da receita e despesa, acompanhada de documentos comprobatórios, para
levantamento do crédito tributário.

§ 4º - O não cumprimento do parágrafo anterior sujeitará o sujeito passivo ao arbi-
tramento baseado em tabela de preços mínimos correntes na praça, definida em decre-
to e às penalidades legais.

§ 5º - Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento
integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido
efetuada sua retenção na fonte.

§ 6º - A não retenção do imposto devido, implica na penalidade prevista no artigo
113

§ 7º - Para retenção do Imposto, a base de cálculo é o preço dos serviços, aplican-
do-se a alíquota constante na tabela do anexo I desta Lei.

§ 8º - Tratando-se de empresa optante do Simples Nacional, aplicar-se-á as alíquo-
tas constantes dos anexos da Lei 123/06, de acordo com a receita bruta dos últimos 12
meses, ou outro critério que venha ser adotado em alteração da referida Lei Complemen-
tar.

§ 9º - Constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetiva-
mente apurada, caberá à microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos
serviços efetuar o recolhimento dessa diferença em guia própria do Município de Casa
Branca;

§ 10 - Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar
a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota de 5%.

§ 11 - Não haverá retenção do imposto de Microempreendedor Individual - MEI e
de contribuinte inscrito no Município, que esteja enquadrado no regime de tributação
fixa, desde que comprovada esta condição.

SEÇÃO II
Da Responsabilidade Solidária
Art. 35 - Sem prejuízo dos dispostos na legislação tributária, são solidariamente

responsáveis:
I - o proprietário do bem imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a

qualquer título, em relação aos serviços que lhe forem prestados, quanto aos serviços
previstos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços do anexo I, realizados sem a
documentação fiscal correspondente e sem a prova de pagamento do imposto.

II - quem locar ou ceder o uso de bens imóveis para realização de eventos sujeito
ao tributo, sem a apresentação da Licença de Localização e Funcionamento ou Alvará ex-

pedido pelo Órgão Municipal competente.
III – o tomador de serviços obrigado à retenção, conforme previsto no artigo 34.
IV -  o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior ou cuja presta-

ção se tenha iniciado no exterior.
V- a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou

isenta, na hipótese prevista no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 116/03.
CAPÍTULO VIII
Da Isenção
Art. 36 – Fica proibida a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributá-

rios ou financeiros, inclusive redução da base de cálculo ou qualquer outra forma que
resulte em carga tributária menor que a alíquota mínima de 2% (dois por cento), excetu-
ando-se o previsto nos incisos de I a III do parágrafo único do artigo 15.

CAPÍTULO IX
Da Inscrição, do Cancelamento, das Alterações Cadastrais

SEÇÃO I
Da Inscrição
Art. 37 - O prestador e o tomador de serviços são obrigados a inscrever cada um

de seus estabelecimentos na repartição fiscal competente antes do início efetivo de suas
atividades, ainda que isento ou imune do imposto.

Art. 38 - O prestador e o tomador de serviços sujeitos ao imposto, de conformida-
de com os subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços do anexo I, deverão proceder da
seguinte forma:

I – Tratando de obra isolada executada por pessoa física ou empresa não estabe-
lecida no Município, deverá proceder a inscrição de cada obra administrada, empreita-
da ou sub empreitada;

II – Tratando-se de empresa inscrita, com a atividade relacionada, deverá ser fei-
ta escrituração por obra a ser administrada, empreitada ou sub empreitada.

Art. 39 - Ficará obrigado à inscrição provisória na repartição competente aquele
que, exerça no Município atividade sujeita ao imposto por prazo determinado.

Art. 40 - A inscrição far-se-á:
I - pelo contribuinte ou seu representante legal, antes do início da atividade, atra-

vés de formulário próprio ou sistema eletrônico disponibilizado pela Prefeitura, no qual
declarará, sob sua exclusiva responsabilidade, os dados necessários à sua identificação,
localização, e a caracterização dos serviços prestados ou das atividades exercidas, e ou-
tros elementos exigidos, na forma, prazo e condições regulamentares;

II - de ofício quando o contribuinte ou representante legal, iniciar suas atividades
sem a devida inscrição ou não regularizá-la após notificação.

§ 1º - O contribuinte deverá promover tantas inscrições quantos forem os seus
estabelecimentos ou locais de atividade, salvo os que prestam serviços sob forma de tra-
balho pessoal.

§ 2º - Tratando–se de serviços sob forma de trabalho pessoal, na existência de es-
tabelecimento fixo, a inscrição será única pelo local do estabelecimento, no caso de não
existência de estabelecimento, a inscrição será feita pelo local da residência.

§ 3º - O contribuinte residente fora do perímetro Urbano deverá indicar endereço
de correspondência em local atendido pelo serviço de postagem da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.

§ 4º - O contribuinte deve indicar, no formulário de inscrição, todas as atividades
exercidas de acordo com: a lista de serviços do anexo I, o contrato social e códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, correspondente a cada ativi-
dade exercida.

§ 5º Como complemento dos dados para a inscrição, o sujeito passivo é obrigado a
anexar ao formulário:

I - cópia do contrato social e CNPJ;
II - documento expedido pelo sistema “Via Rápida” comprovando a licença para

exercício da atividade no local constantes da Declaração Cadastral “DECA” ou.
 III - ou documento expedido por órgão competente do Município comprovando a

licença para o exercício da atividade no local constante da Declaração Cadastral “DECA;
IV – cópia do C.P.F. e R.G. dos sócios ou representantes legais;
V - outras documentações exigidas em regulamento;
VI - fornecer, por escrito ou verbalmente, a critério do fisco, quaisquer informa-

ções que lhes forem solicitadas.
§ 6º - Quando o sujeito passivo não puder apresentar, no ato da inscrição, toda a

documentação exigida, poderá ser concedida, a critério do fisco, a inscrição condicional,
fixando-lhe a repartição competente, prazo para que satisfaça as exigências previstas
na legislação municipal.

§ 7º - A inscrição terá como início a data de homologação pela repartição compe-
tente.

§ 8º - Em casos especiais, confirmado documentalmente pelo contribuinte ou atra-
vés de fiscalização do município, poderá a Prefeitura Municipal inscrever retroativamen-
te pessoa jurídica, sem prejuízo do recolhimento dos tributos devido do período e apli-
cação das penalidades legais.

§ 9º - É obrigatório a indicação de um contador responsável pela escrita para pes-
soa jurídica, exceto para o Microempresário Individual - MEI.

§ 10 - A inscrição não faz presumir a aceitação pela Prefeitura, dos dados e infor-
mações apresentadas pelo contribuinte, os quais podem ser revistos em qualquer épo-
ca.

§ 11 - Não será permitido mais de uma inscrição por endereço, devendo o sujeito
passivo, apresentar carta de vacância do imóvel, assinada pelo proprietário ou procura-
dor, quando constar outra inscrição no local, citando se possível o endereço do último
ocupante.

§ 12 - Não será aprovada a inscrição de empresa quando constar pendências ca-
dastrais em nome de sócios ou de outras empresas das quais fazem parte do quadro
societário, exceto empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme previsto no artigo
9º da Lei Complementar 123/06, suas alterações e regulamentações;

§ 13 - No caso de atividades que admitem o uso compartilhado de imóvel ou salas,
deverá ser apresentado contrato de uso comum do imóvel assinado pelos responsáveis.

SEÇÃO II
Das Alterações
Art. 41 - A inscrição será obrigatoriamente atualizada dentro de 30 (trinta) dias,

sempre que houver qualquer modificação nas declarações constantes do cadastro mu-
nicipal.

§ 1º - Entendem-se por atualizadas, as inscrições cujos processos de alterações
estejam devidamente concluídos dentro do prazo estipulado no “caput” deste artigo, salvo
se concedido prazo adicional pela autoridade competente.

§ 2º - Não será prorrogado prazo sem que haja solicitação formal do contribuinte,
devidamente justificada e aceita pela repartição competente.

Art. 42 -  no caso de alteração de endereço a atualização deverá ser promovida an-
tes da mudança efetiva.

Parágrafo único - O não cumprimento deste artigo implicará no bloqueio da ins-
crição, multa e aplicação das demais penalidades legais.

SEÇÃO III
Do Cancelamento
Art. 43 - O sujeito passivo é obrigado a providenciar o encerramento de suas ativi-

dades dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a qual somente será concedida após verifica-
ção de sua procedência.

§ 1º - O não cumprimento deste artigo implicará no bloqueio da inscrição, multa e

aplicação das demais penalidades legais.
Art. 44 - O encerramento deverá ser solicitado através de documento ou sistema

próprio e juntados os documentos definidos por regulamento.
Art. 45 - O cancelamento com data retroativa somente será admitido se compro-

vado:
I - não movimentação econômica da empresa no período;
II – não recolhimento de tributos municipais referente à atividade após a data so-

licitada;
III – não extravio de documentos fiscais;
IV – falecimento, no caso de atividade exercida por pessoa física que exercia tra-

balho pessoal;
V – falecimento, no caso de empresa individual, desde que não tenha sido objeto

de partilha ou esteve em atividade após a data do falecimento.
V – Falência;
Art. 46 - Para concessão de cancelamento da inscrição, o contribuinte deverá en-

contrar-se quite para com os cofres municipais, ou efetuar confissão de dívida e proce-
der o seu parcelamento em nome do responsável legal, exceto as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), que ocorrerá independentemente da regularidade de
obrigações tributárias sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares,
dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de
extinção conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro
de 2006 e suas alterações e regulamentos.

 Art. 47 - Comprovada o encerramento de fato das atividades, o fisco municipal
poderá proceder o encerramento de ofício da inscrição, inclusive retroativamente, desde
que haja documentos comprobatórios desta condição, sem prejuízo dos créditos tribu-
tários por ventura existentes.

Art. 48 - A anotação na inscrição, de ter o contribuinte cessado sua atividade, não
implica quitação de quaisquer débitos de sua responsabilidade, porventura existente.

SEÇÃO IV
Das Disposições Gerais
Art. 49 - Além da inscrição e respectivas alterações, o contribuinte fica sujeito à

apresentação de outras declarações, na forma e nos prazos regulamentares.
Art. 50 - É facultado à Administração promover, periodicamente, a atualização dos

dados cadastrais, mediante convocação dos contribuintes, por edital ou qualquer outro
meio.

Art. 51 - O Cadastro Mobiliário de Contribuintes será formado pelos dados da ins-
crição e respectivas alterações promovidas pelo sujeito passivo, além dos elementos ob-
tidos pela fiscalização.

Art. 52 - O contribuinte será identificado, para efeitos fiscais, pelo número da ins-
crição municipal que deverá constar obrigatoriamente de quaisquer documentos perti-
nentes.

Art. 53 - A Administração poderá promover, de ofício, inscrição, alterações cadas-
trais, bloqueios ou cancelamento da inscrição, na forma regulamentar, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 54 – Nos casos previstos nos incisos IV e V do artigo 45, a documentação será
assinada pelo herdeiro ou inventariante.

CAPÍTULO X
Da Suspensão de Atividades
SEÇÃO I
Das Hipóteses Suspensão

Art. 55 -  Fica a Prefeitura Municipal de Casa Branca, autorizada a suspen-
der as atividades de Pessoa Jurídica inscrita no Cadastro Mobiliário, exceto Microempre-
sário Individual – MEI, quando a atividade estiver paralisada e o contribuinte manifes-
tar interesse em manter a inscrição, comunicando à Prefeitura através de documento
próprio.

SEÇÃO II
Das Condições, prazos, efeitos, procedimentos e obrigações

Art. 56 - São condições para autorização da suspensão de atividades:
I - O responsável ou procurador da Pessoa Jurídica deverá protocolizar requerimen-

to informando os motivos;
II - A empresa deverá estar em dia com as obrigações acessória e principal até a

data da aprovação da suspensão;
Art. 57 - O prazo máximo de suspensão das atividades é de três (03) anos;
Art. 58 - A suspensão somente entrará em vigor após aprovação do Fisco e Publi-

cação no Diário Oficial do Município.
Art. 59 - A suspensão não terá efeito retroativo.
Art. 60 - Todos os documentos fiscais sofrerão cortes fiscais ou bloqueio.
Art. 61 - No período da suspensão, o contribuinte deve manter o cadastro atuali-

zado.
Art. 62 - Os sócios não poderão iniciar outra atividade no município enquanto per-

durar a suspensão.

SUBSEÇÃO III
Dos Lançamentos

Art. 63 - Suspensa as atividades, o Município deixará de lançar e exigir de-
clarações dos tributos pertinentes ao exercício da atividade.

Art. 64 - Cessada a suspensão, por qualquer motivo, retornarão os lançamen-
tos a partir da data do reinício das atividades.

Art. 65 - Constatado que houve movimentação financeira no período de sus-
pensão, o Município deverá lançar todos os tributos pertinentes, além de aplicar a mul-
ta prevista no artigo 109.

SEÇÃO IV
Do reinício ou encerramento das atividades

Art. 66 -  A Pessoa Jurídica somente poderá retornar às atividades após co-
municação à Prefeitura Municipal, através de requerimento e juntando as declarações
de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do período que ficou com a atividade suspen-
sa.

Art. 67 -  Dentro do período de suspensão poderá ser requerido o encerra-
mento das atividades.

Art. 68 - Findo o prazo do artigo 57 a Pessoa Jurídica obrigatoriamente deverá pro-
ceder o reinício ou o encerramento das atividades.

Art. 69 - O encerramento não poderá ter efeito retroativo.

SEÇÃO V
Das Penalidades

Art. 70 -  O reinicio das atividades sem a prévia autorização da do Órgão
Competente, implicará em multa prevista no artigo 109

Art. 71 -  A não atualização de cadastro implicará em multa prevista no arti-
go 110

Art. 72 - Vencido o prazo de suspensão das atividades e não tomadas as pro-
vidências previstas nesta Lei os tributos voltam a ser lançados, podendo o Município
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proceder ao bloqueio da inscrição.

CAPÍTULO XI
DO Bloqueio de Atividades
SEÇÃO I
Das Hipóteses de Bloqueio

Art. 73 - Fica o Município de Casa Branca, autorizada à Bloquear as atividades de
Pessoa Física ou Jurídica inscrita no Cadastro Mobiliário, quando:

I -  a atividade estiver paralisada e o contribuinte não manifestou interesse em
manter a inscrição, comunicando o Município através de documento próprio;

II – houver alteração de endereço sem comunicação ao Município e impossibilite
a localização pelo fisco;

III - constatado o encerramento de fato da atividade, sem a devida comunicação
ao fisco;

IV – apresentação de carta de vacância assinada pelo proprietário de imóvel loca-
do, quando da instalação de outra atividade no local;

V - outros motivos apresentados pelo Fisco que justifique o bloqueio.

SEÇÃO II
Dos Procedimentos

Art. 74 – O Bloqueio será formalizado através de processo administrativo iniciado
com a proposta formulada pelo Fiscal.

Art. 75 - Antes da efetivação do bloqueio o Fisco deverá notificar:
I – a Pessoa Jurídica no seu domicílio fiscal;
II – o proprietário ou um dos sócios em seus endereços residenciais quando es-

ses dados constarem do cadastro;
III – o contador quando informado no cadastro;
§ 1º - Não sendo possível a notificação na forma dos incisos de I a III do “caput”, a

notificação será feita por edital publicado no Diário Oficial do Município.
§ 2º - A Notificação eletrônica, através de portal específico, conforme regulamen-

tada por esta lei, substituirá todas as demais formas de notificação.
§ 3º - A notificação conterá prazo para regularização de 10 dias úteis contados da

notificação, podendo ser prorrogado para 20 dias úteis, uma única vez, mediante solici-
tação do interessado, apresentando argumentos que justifiquem tal solicitação.

§ 4º - O deferimento da prorrogação do prazo ficará a cargo do Fisco.
§ 5º - Deferido, o Bloqueio será publicado no Diário Oficial do Município;

SEÇÃO III
Do Lançamento

Art. 76 - bloqueada as atividades da empresa, o Município deixará de lançar
os tributos pertinentes ao exercício da atividade.

Art. 77 - No caso de desbloqueio, por solicitação da empresa ou por iniciati-
va do Município, o contribuinte deverá normalizar todas as declarações e recolhimentos
de tributos devidos no período do bloqueio com os acréscimos legais, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.

Art. 78 - Comprovado pela empresa que não houve atividade no período do blo-
queio, poderá ser efetuada baixa retroativa, dispensando-se os lançamentos do período
em que a empresa permaneceu bloqueada, incidindo apenas as penalidades previstas
na legislação.

SEÇÃO IV
Das Penalidades

Art. 79 - Efetuado o bloqueio, não será aprovada inscrição de outra empresa, da
qual os sócios desta façam parte, até a devida regularização, exceto empresas optantes
do Simples Nacional, conforme disposto na Lei Complementar 123/06, suas alterações e
regulamentações.

Art. 80 – Efetuado o bloqueio, será lavrado auto de infração com multa de bloqueio
e publicado no Diário Oficial do Município.

 Art. 81 – O desbloqueio somente se confirmará após regularização da infração
que deu causa ao bloqueio, recolhimento da multa aplicada e quitação dos tributos de-
vidos.

CAPÍTULO XII
Da Escrita e Documentos Fiscais
Art. 82 - A emissão de nota fiscal de serviços ou ingressos no caso de eventos,

assim como a utilização de livros, formulários, declarações ou outros documentos ne-
cessários ao registro, controle e fiscalização dos serviços ou atividades sujeitas ao Im-
posto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, são obrigatórios a todos os prestadores de
serviços, observando-se ainda o disposto no artigo 2º e seus parágrafos.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo será aplicado aos demais sujeitos passivos
ou responsáveis solidários, sempre que tal exigência se fizer necessária pela Fazenda
Pública Municipal, em razão da peculiaridade da prestação de serviços.

§ 2º - Incluem-se igualmente nas obrigações de que trata o parágrafo primeiro, os
contribuintes imunes ou isentos.

§ 3º - Excetua-se do disposto no “caput” o Microempresário Individual que fica
sujeito ao disposto na Lei Complementar 123/06, em especial a resolução nº. 94 do Comi-
tê Gestor do Simples Nacional e suas alterações.

§ 4º - Fica vedado o uso de nota fiscal de serviços conjugada com qualquer outro
órgão.

Art. 83 - O sujeito passivo fica obrigado a manter, em cada um dos seus estabele-
cimentos, a escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados ou tomados ain-
da que não tributados.

§ 1º - O regulamento estabelecerá os modelos de nota fiscal, livros e documentos
fiscais, a forma e os prazos para sua escrituração, podendo ainda dispor sobre a dispen-
sa ou a obrigatoriedade de manutenção de determinados documento ou emissão de no-
tas fiscais, tendo em vista a natureza dos serviços ou ramo de atividade dos estabeleci-
mentos e sistema de controle diário utilizado.

§ 2º - Os prestadores de serviços autônomos e Microempresários Individuais po-
derão se utilizar dos livros e notas fiscais, com observância do regime de tributação.

§ 3º - A escrita fiscal poderá ser unificada em um único estabelecimento, desde
que autorizado pelo Fisco Municipal e cumpridas as exigências pertinentes.

§ 4º - No caso de escrita unificada, todas as notas emitidas e ou recebidas deve-
rão ser efetuadas no CNPJ e Inscrição Municipal da empresa centralizadora, podendo
fazer referência às demais no corpo da Nota.

Art. 84 - É obrigação do sujeito passivo exibir, arquivos, livros fiscais e comerciais,
os comprovantes da escrita e os documentos instituídos por Lei ou regulamento, bem
assim prestar informações e esclarecimentos, sempre que solicitados pelo Fiscal Tribu-
tário, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da intimação.

Art. 85 - Os livros e documentos fiscais só poderão ser retirados do estabelecimen-
to para o escritório de contabilidade responsável pela escrita fiscal do contribuinte, ou
para atender à requisição das autoridades competentes.

Parágrafo único - Os agentes fiscais arrecadarão, mediante termo, todos os livros
e documentos fiscais encontrados fora do estabelecimento e os devolverão ao sujeito pas-
sivo, após a lavratura do auto de infração cabível.

Art. 86 - Os livros ou arquivos fiscais e comerciais são de exibição obrigatória ao
fisco, devendo ser conservados, por quem deles tiver feito uso, durante o prazo de 5

(cinco) anos, inclusive após o encerramento das atividades.
Art. 87 - Para os efeitos desta Lei, não tem aplicação quaisquer disposições legais

excludentes ou limitativas dos direitos do fisco de examinar livros, arquivos, documen-
tos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais do sujeito passivo, ou da obrigação deste de
exibi-los.

Art. 88 - A impressão de documentos fiscais só poderá ser efetuada mediante prévia
autorização da repartição municipal competente, atendidas as normas fixadas por de-
creto.

Parágrafo único - Os livros fiscais serão automaticamente autorizados quando da
inscrição do sujeito passivo no Cadastro Mobiliário de Contribuintes.

Art. 89 - A confecção de quaisquer documentos fiscais, sem a autorização previs-
ta no artigo 88 desta Lei, sujeita o estabelecimento que proceder a confecção ou o sujei-
to passivo, no caso do parágrafo único do artigo 90, à penalidade prevista no artigo 111
desta Lei.

Art. 90 - As empresas tipográficas que realizarem a impressão de documentos fis-
cais são obrigadas a manter livro para registro das que houverem fornecido.

Parágrafo único - O sujeito passivo responde solidariamente pelas penalidades
aplicadas, quando o estabelecimento que proceder a confecção for situado fora do terri-
tório do Município.

CAPÍTULO XIII
Da Fiscalização
Art. 91 - A fiscalização do imposto será sobre todas as pessoas, física ou jurídica,

que estiverem obrigadas ao cumprimento de disposições da legislação do imposto, bem
como em relação aos que gozarem de imunidade ou de isenção, pelos órgãos e formas
dispostas em legislação pertinente.

Art. 92 - Os regimes especiais concedidos ao contribuinte para o cumprimento de
suas obrigações poderão ser cassados, se os beneficiários procederem em desacordo com
as normas fixadas para sua concessão.

Art. 93 - Sendo insatisfatórios os elementos constantes dos documentos, livros fis-
cais e comerciais, o Setor de Fiscalização Tributária, poderá estabelecer e exigir docu-
mentos, controles e sistemas especiais para atividades que necessitem de acompanha-
mento específico, necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita au-
ferida e do imposto devido.

Art. 94 - Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções,
ou quando seja necessário à efetivação de medidas acauteladoras do interesse do fisco,
ainda que não se configure fato definido como crime, os agentes fiscalizadores, direta-
mente ou por intermédio das repartições a que pertencerem, poderá requisitar auxílio
das autoridades policiais, sem prejuízo do disposto no artigo 114.

CAPÍTULO XIV
Do Recolhimento do Imposto e da Declaração de Serviços Prestados e Adquiri-

dos

SEÇÃO I
Do Recolhimento do Imposto
Art. 95 - O sujeito passivo, no caso de lançamento por homologação, deverá reco-

lher mensalmente aos cofres da Prefeitura Municipal, através de guias e formas própri-
as, independente do prévio exame da autoridade administrativa e nos prazos fixados por
decreto, o imposto correspondente aos serviços prestados em cada mês de competên-
cia, período, obra ou evento.

§ 1º - O recolhimento só se fará mediante a apresentação da guia e forma aprova-
da pela Prefeitura Municipal e determinada por decreto, exceto as empresas optantes
pelo simples nacional, quando não houver retenção na fonte, recolherão o tributo na for-
ma da Lei Complementar 123/06, suas alterações e regulamentações.

§ 2º - A repartição arrecadadora fará a necessária autenticação e devolverá uma
das vias ao sujeito passivo.

§ 3º - A guia obedecerá ao modelo aprovado pela Prefeitura ou Comitê Gestor do
Simples Nacional, quando pertinente.

§ 4º - Os recolhimentos serão escriturados pelo sujeito passivo, na forma e condi-
ções regulamentares.

Art. 96 - Nos casos de prestador de serviços não permanente no Município, o im-
posto sobre as operações do dia será recolhido até o dia seguinte ao término da presta-
ção do serviço.

Art. 97 - Quando se tratar de contratação de profissional Liberal ou autônomo, su-
jeitos à tributação fixa, o tomador de serviços fica obrigado a exigir o comprovante de
inscrição municipal e regularidade fiscal.

Parágrafo único - Não existindo a inscrição municipal e regularidade fiscal, fica o
contratante obrigado à retenção do Imposto Sobre Serviço tendo como base de cálculo o
valor do serviço e a alíquota prevista na tabela do anexo I desta Lei.

Art. 98 - É facultado a Fazenda Pública Municipal, tendo em vista as peculiarida-
des de cada atividade, adotar outra forma de recolhimento, para que este se faça ante-
cipadamente, operação por operação, ou por estimativa em relação aos serviços de cada
quinzena ou mês.

Art. 99 - Os profissionais liberais, autônomos, deverão recolher o imposto anual-
mente, em parcelas, na forma, local e prazos constantes por decreto.

§ 1º - Em início de atividade, a primeira parcela será recolhida no ato da inscrição;
as demais, na forma constante do “caput”.

§ 2º - Quando a inscrição for promovida de ofício, o imposto deverá ser recolhido
de uma só vez, pelo seu total anual, dentro do prazo fixado pela legislação, não se consi-
derando a época da sua efetivação.

Art. 100 - O não recolhimento do imposto retido na fonte no prazo previsto, embo-
ra retido o valor, implica em penalidade prevista no artigo 113.

SEÇÃO II
Da Declaração de Serviços Prestados ou Adquiridos
Art. 101 – O sujeito passivo deverá informar mensalmente ao Fisco Municipal, na

forma de declaração, estipulada em regulamento, as informações referentes aos servi-
ços prestados e contratados ou a sua ausência.

Parágrafo único - É obrigatória a declaração, mesmo nos casos de isenção ou imu-
nidade, não a elidindo, também, o fato de não haver tributo a recolher.

Art. 102 - A Declaração mencionada no artigo 101 ou as Notas Fiscais de Serviço
Eletrônicas – NFS-e, emitidas, serão considerados créditos constituídos, não havendo ne-
cessidade de procedimento fiscal para a constituição do crédito tributário.

CAPÍTUO XV
Do Lançamento e da Notificação do Lançamento

SEÇÃO I
Do Lançamento
Art. 103 - O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza deve ser calculado pelo

próprio sujeito passivo, mensalmente, exceto quando enquadrado pelo Fisco Municipal
no regime de base de cálculo fixa prevista no artigo 16, quando será notificado na for-
ma disposta neste código.

§ 1º - Quando a forma de lançamento se der por homologação, não havendo lança-
mento ou identificadas irregularidades, o lançamento será feito ou retificado de ofício
pela autoridade administrativa competente.

§ 2º - O lançamento do imposto de ofício utilizará os dados constantes do Cadas-
tro de Contribuintes.

Art. 104 - Os tomadores de serviços, dos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de ser-

viços do anexo I, deverão calcular o ISSQN na forma do artigo anterior.
Parágrafo único - O lançamento será obrigatoriamente revisto por ocasião do tér-

mino da administração, empreitada ou sub empreitada, para acerto de diferença, se hou-
ver.

SEÇÃO II
Da Notificação do Lançamento
Art. 105 - A notificação de lançamento conterá:
I - O nome do sujeito passivo e o respectivo domicílio tributário;
II - O valor do crédito tributário e, em sendo o caso, os elementos de cálculo do

tributo;
III - A disposição legal relativa ao crédito tributário;
IV - A indicação das infrações e penalidades correspondentes e, bem assim, o seu

valor;
V - O prazo para recolhimento do crédito tributário ou recurso.
Art. 106 - Os lançamentos de ofício serão comunicados ao sujeito passivo, no seu

domicílio fiscal ou no local do fato gerador do ISSQN, acompanhados do auto de infra-
ção e imposição de multa, quando necessário.

Parágrafo único - Não sendo o sujeito passivo encontrado no seu domicílio fiscal
ou no local do fato gerador, será notificado através de edital publicado no Diário Oficial
do Município ou através da notificação eletrônica, conforme disposto no artigo 106.

CAPÍTULO XVI
Da Notificação Eletrônica
Art. 107 -    Fica instituído o de sistema de comunicação eletrônica, destinado,

dentre outras finalidades, a:
I   -   cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, in-

cluídos os relativos a ações fiscais;
II  -   encaminhar notificações e intimações; e
III  -  expedir avisos em geral.
§  1º-    O sistema de comunicação eletrônica de que trata o “caput” observará o

seguinte:
I   -   as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispen-

sando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II   -   a comunicação feita na forma prevista no  “caput”  será considerada pesso-

al para todos os efeitos legais;
III  -  a ciência por meio do sistema de que trata o “caput” com utilização de cer-

tificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV  -  considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efe-

tivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V  -   na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil,

a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 2º -  O sujeito passivo deverá efetuar a consulta referida nos incisos IV e V do §

1º  em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comuni-
cação no Portal a que se refere o inciso I do § 1º, sob pena de ser considerada automati-
camente realizada na data do término desse prazo. 

CAPÍTULO XVII
Das Infrações e Penalidades
Art. 108 – Decorridos os prazos para pagamento da obrigação tributária, e não ha-

vendo sua liquidação, o imposto será:
I – atualizado monetariamente, mensalmente, de acordo com a variação do Índice

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC – IBGE)
II – acrescido de multa de 1% (um por cento) ao dia até o limite de 10% (dez por

cento) sobre o valor do débito atualizado.
III – acrescido de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração,

incidente sobre o valor do débito atualizado monetariamente, a partir do dia seguinte
ao vencimento.

§ 1º - Os acréscimos legais referidos neste artigo serão aplicados sem prejuízo de
outras penalidades, por infração à legislação tributária.

§ 2º - Inscrita ou ajuizada a dívida, serão devidos custos, honorários e demais des-
pesas, na forma regulamentar e da legislação.

Art. 109 - Ficam graduadas em 17 VRM (dezessete Valor de Referência do Municí-
pio) as multas aplicáveis:

I - aos que, estando obrigado a se inscrever na repartição fiscal competente, inici-
ar suas atividades sem cumprir esta obrigação;

II - aos que não atenderem a qualquer notificação feita pela autoridade tributária
no prazo estabelecido;

III - aos que mandarem ou imprimirem documentos fiscais para si ou para tercei-
ros sem a correspondente autorização para impressão, por lote impresso;

IV – aos que tiverem a inscrição bloqueada;
V – aos que tendo a atividade suspensa, iniciarem as atividades sem a comunica-

ção ao fisco;
VI – não cumprir algumas das providências enumeradas no inciso V do artigo 112.
§ 1º - No caso do inciso V do artigo 112, obrigatoriamente, o valor do imposto refe-

rente às operações não comprovadas será arbitrado.
§ 2º - O não atendimento da segunda notificação prevista no inciso II sobre o mes-

mo assunto será considerado embaraço à fiscalização.
§ 3º - No caso do inciso I, a multa será dobrada a cada notificação não atendida no

prazo.
Art. 110 - Ficam graduadas em 10 VRM (Dez Valor de Referência do Município) as

multas aplicáveis:
I – aos que deixarem de efetuar as alterações cadastrais dentro do prazo fixado

no regulamento ou funcionar em desacordo com a respectiva inscrição, por alteração ou
característica;

II – aos que não comunicarem a cessação de sua atividade, ou o fizer fora do pra-
zo determinado;

III – aos que tendo a inscrição suspensa, não efetuarem as alterações e atualiza-
ções necessárias;

IV - aos que utilizarem documentos ou sistemas em desacordo com as normas es-
tabelecidas em regulamento.

Art. 111 - Ao sujeito passivo que utilizar-se documento fiscal sem autorização da
repartição fiscal competente, será aplicada a multa de 10 VRM (Dez Valor de Referência
do Município), por modalidade e lote de documento.

Parágrafo único - No caso de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e, o valor da
multa será de 03 VRM (Três Valor de Referência do Município) por Nota Fiscal emitida.

Art. 112 - Ficam graduadas em 04 VRM (Quatro Valor de Referência do Município)
as multas aplicáveis:

I – ao estabelecimento, por cada documento ausente;
II - ao estabelecimento gráfico e sujeito passivo, por lote de impresso que não cons-

tar os elementos exigidos para documentos fiscais;
III - ao sujeito passivo que atrasar a escrituração ou não observar na escrituração

dos documentos e livros fiscais, as normas estabelecidas no decreto, por modalidade
de documento;

IV - ao sujeito passivo que deixar de emitir e transmitir guias de recolhimento, for-
necer relação de operações realizadas ou Declarações, dentro dos prazos regulamenta-
res, por guia, relação ou Declaração não entregue;

V – ao prestador de serviços que transmitir declaração informando que não hou-
ve serviços prestados, quando houver movimento, por declaração;

VI – ao tomador de serviços que transmitir declaração informando que não houve
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serviços tomados, exceto se a declaração for retificada espontaneamente antes de quais-
quer providências do fisco ou emissão de quaisquer documentos na qual houve influ-
ência desta declaração;

VII - ao sujeito passivo que extraviar livro ou documento fiscal, que inutilizar ou
der margem à sua inutilização, desde que:

a) o fato for comunicado à repartição competente dentro de 05 (cinco) dias úteis a
partir da data do ocorrido;

b) for elaborado boletim de ocorrência na data do fato;
c) ter publicado o ocorrido em no mínimo três edições de jornais de circulação no

município;
d) ter restabelecido a escrita espontaneamente;
e) estarem os tributos correspondentes aos documentos extraviados ou inutiliza-

dos devidamente recolhidos nos prazos estabelecidos na legislação.
§ 1º - Ocorrido o fato descrito no inciso I do “caput” o contribuinte será notificado

para apresentação dos documentos não encontrados no estabelecimento no prazo de
24 horas.

§ 2º - Vencido o prazo de que trata o § 1º, será procedido o arbitramento do tributo
e aplicada multa prevista no inciso I do “caput”.

§ 3º - No caso dos fatos descritos no inciso III do “caput”, o período de aplicação
da multa será mensal.

Art. 113 - Ficam graduadas em 03 VRM (três Valor de Referência do Município) as
multas aplicáveis:

I - aos que emitirem qualquer documento relacionado com o imposto, sem algu-
mas das características ou indicações impressas exigidas, por característica ou indica-
ção que faltar;

II - aos que emitirem nota fiscal de serviços da série diversa da prevista para a
operação, por nota emitida;

III - aos que emitirem documentos fiscais, consignando qualquer das indicações
exigidas, de forma ilegível ou inexata, por documento.

IV – aos que deixarem de efetuar a retenção na fonte, por nota fiscal ou recibo
não retido.

V – aos que lançarem nos livros dados inexistentes ou divergentes dos constan-
tes do documento fiscal, por documento lançado;

Art. 114 - Aos que embaraçarem, dificultarem ou impedirem a ação fiscalizadora
de qualquer modo ou forma, estarão sujeitos à multa de 50 VRM (Cinquenta Valor de
Referência do Município).

Art. 115 - Aquele que, depois de afixado o edital de interdição ou cassação de sua
inscrição, continuar a exercer sua atividade ficará sujeito à multa fixa de 100 VRM (Cem
Valor de Referência do Município) e mais uma multa de 12 VRM (Doze Valor de Referên-
cia do Município) por dia, a partir do segundo, que continuar no exercício de sua ativi-
dade sem a devida regularização.

Art. 116 - A omissão ou inexatidão fraudulenta de documentos fiscais, declaração
relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto, de recolhimentos de tri-
butos sujeitará o contribuinte à multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto
sonegado, multa nunca inferior a 20 VRM (Vinte Valor de Referência do Município).

Art. 117 - Será imposta multa de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto devi-
damente atualizado, quando o tributo vier a ser apurado mediante Ação Fiscal, nunca
inferior a 10 VRM (Dez Valor de Referência do Município).

Art. 118 - Nenhuma multa por infração de legislação tributária, exceto a morató-
ria, será inferior a 03 VRM (03 Valor de Referência do Município), elevadas a este limite as
de menor valor.

Art. 119 - A reincidência nas infrações será punida com multa em dobro a cada
reincidência.

§ 1º - Entende-se por reincidência:
I – cada notificação não cumprida, no caso de embaraço à fiscalização
II - a mesma infração dentro do período de 5 anos.
§ 2º - O reincidente poderá ser submetido à sistema especial de fiscalização.
Art. 120 - Por documento fiscal entende-se:
I – cada livro, 1 (um) documento fiscal;
II – talão ou 50 jogos ou fração, 1 (um) documento fiscal;
III – nota fiscal eletrônica: cada nota, 1 (um) documento fiscal.
Art. 121 – Sem prejuízo no disposto na legislação tributária, a fraude ou sonega-

ção em referência ao ISSQN, se configura com o procedimento do contribuinte em:
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva

ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a inten-
ção de se eximir, total ou parcialmente, do pagamento de tributos e quaisquer adicio-
nais devidos por lei;

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer
natureza de documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de se exo-
nerar do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública Municipal;

III - alterar notas fiscais e quaisquer documentos relativos a operações mercantis
com o propósito de fraudar a Fazenda Pública Municipal;

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, com o objetivo
de obter dedução de tributos à Fazenda Pública Municipal, sem prejuízo das sanções
administrativas cabíveis;

V – deixar de emitir documentos fiscais ou de incluir, na sua escrita, operações
sujeitas ao imposto;

VI – deixar de declarar e ou recolher aos cofres municipais nos prazos regulamen-
tares o tributo retido na fonte;

VII – deixar de declarar nos prazos regulamentares, os impostos devidos;
VIII – emitir qualquer documento fiscal com rasura;
IX – apresentar documentos falsos para obtenção de isenção ou reconhecimento

de imunidade;
X – exercer atividade sem inscrição municipal;
XI – gozando de imunidade ou isenção, realizar atividades sujeitas a tributação

sem declarar e recolher os valores devidos;
XII – qualquer outro que caracterize a intenção de enganar o fisco.
Parágrafo único - Igual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha

no negócio jurídico ou que, por qualquer forma, contribua para a inexatidão fraudulen-
ta ou omissão praticada.

Art. 122 - O contribuinte ou responsável poderá apresentar denúncia espontânea
de infração, ficando excluída a respectiva penalidade, desde que a falta seja corrigida
imediatamente ou, se for o caso, efetuado o pagamento do tributo devido, atualizado e
com os acréscimos legais cabíveis, ou depositada a importância arbitrada pela autorida-
de administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

§ 1º - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qual-
quer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.

§ 2º - A apresentação de documentos obrigatórios à Administração não importa
em denúncia espontânea, para os fins do disposto neste artigo.

CAPÍTULO XVIII
Do Procedimento Fiscal

Art. 123 - O procedimento fiscal relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, seguirá os procedimentos legais estabelecidos na legislação tributária.

CAPÍTULO XIX
Das Disposições Gerais
Art. 124 - A prova de quitação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é

indispensável:
I - à expedição de “habite-se” ou “auto de vistoria”, decretos de regulamentação

de loteamentos;
II - ao pagamento de serviços contratados pelo município.
Art. 125 - Nas atividades da lista de serviços que não conste o valor fixo na lista

de serviços do anexo I, o contribuinte somente poderá enquadrar-se no recolhimento va-
riável.

Art. 126 - Os profissionais autônomos, pessoa física, com exceção de consultóri-
os, escritórios de Advocacia e assemelhados, não poderão montar estabelecimentos para
o exercício da atividade.

Art. 127 - Quando se tratar de importação de serviços, a base de cálculo será cal-
culada com o valor da moeda convertida ao câmbio do último dia útil do mês da presta-
ção.

Art. 128 - A isenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, já concedida
antes da vigência da Lei Complementar Federal 157 de 29 de dezembro de 2016, por lei
específica e prazo certo, será mantida até vencimento do período concedido.

Art. 129 - Fica assegurada a aplicação das regulamentações por decretos anterio-
res, no que não seja incompatível com a nova redação dada as legislações alteradas por
esta lei complementar.

Art. 130 – Aplicam-se suplementarmente as regras gerais do sistema tributário pre-
vista na Lei 2.354 de 11 de dezembro de 1.998 – Código Tributário Municipal que não
conflitem com os termos desta lei.

Art. 131 – Fica revogado: a Lei 3.198 de 21 de novembro de 2.013
Art. 132 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a

partir de 01 de janeiro de 2.018.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 28    de setembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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O município de Casa Bran-
ca dá um grande salto na políti-
ca de assistência social com o
lançamento do Programa Cri-
ança Feliz, que aconteceu na
tarde de sexta-feira (22), no Au-
ditório Prefeito Carmo Aga, da
Câmara Municipal. Segundo a
Diretoria da Promoção Social, o
programa surge como uma im-
portante ferramenta para que
famílias com crianças entre
zero e seis anos ofereçam a seus
pequenos meios para promover
seu desenvolvimento integral.

A Diretoria Regional de As-
sistência e Desenvolvimento
Social (Drads) destacou a impor-
tância das políticas públicas na
integração dos serviços de saú-
de, educação e assistência soci-
al, parabenizando o município
pelo empenho e a concretiza-
ção desse importante progra-
ma.

Por meio de visitas domici-
liares às famílias participantes
do Programa Bolsa Família, as
equipes farão o acompanha-
mento passando orientações

Casa Branca lança Programa Criança Feliz
importantes para fortalecer os
vínculos familiares, comunitári-
os e estimular o desenvolvi-
mento infantil.

A Administração Municipal
de Casa Branca destaca que pro-
fissionais da área da saúde, edu-
cação, serviço social, direitos
humanos e cultura que fazem
parte do programa, realizarão as
visitas domiciliares. Para parti-
cipar do programa é preciso
manter os dados no cadastro
único atualizados. Os objetivos
do Programa Criança Feliz são
promover o desenvolvimento
infantil integral; apoiar a ges-
tante e a família na preparação
para o nascimento da criança;
cuidar da criança em situação
de vulnerabilidade até os seis
anos de idade; fortalecer o vín-
culo afetivo e o papel das famí-
lias no cuidado, na proteção e
na educação das crianças; esti-
mular o desenvolvimento de
atividades lúdicas e facilitar o
acesso das famílias atendidas às
políticas e serviços públicos de
que necessitem. Lançamento do Programa Criança Feliz

O Programa de Apoio e In-
centivo Educacional (Paiê), rea-
lizado pela Prefeitura de Casa
Branca, por meio do Departa-
mento de Educação em parce-
ria com a Associação de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al às Famílias (Adesaf), realiza
diversas atividades no municí-
pio.

O Paiê proporciona a implan-
tação e execução de projeto de
ensino integral, com atividades
descentralizadas voltadas à cul-
tura e ao esporte, para alunos da
rede municipal e estadual de
educação. Também são desen-
volvidas ações direcionadas à
Melhor Idade e a pessoas com
deficiência. Até o momento no
projeto Paiê estão inscritos cer-
ca de 1.600 alunos.

O projeto é uma iniciativa
inovadora que proporciona o
desenvolvimento dos partici-
pantes gerando mudanças efe-
tivas na qualidade de vida das
pessoas. Diversas atividades es-

Cerca de 1,6 mil crianças são beneficiadas com o projeto Paiê
portivas e culturais são realiza-
das durante toda a semana em
diferentes bairros da cidade
onde são oferecidas aulas de
música, dança, canto, ginástica,
artes marciais, futebol, natação
e outras atividades. Segundo a
diretoria de Esportes, até o final
do ano o projeto deverá atender
cerca de quatro mil participan-
tes.

Para saber mais sobre o pro-
jeto Paiê, você pode entrar em
contato com o escritório da
Adesaf em Casa Branca, pelo
fone: 3674-0055.

Paiê incentiva
crianças e

adolescentes a
praticar esportes
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A cidade de Casa Branca tem muito a co-
memorar. É que o município acaba de rece-
ber do Ministério das Cidades a aprovação
de R$ 12 milhões solicitados ao Governo
Federal para a realização de obras de infra-

Obras estão sendo realizadas com ver-
ba do Ministério do Turismo, que disponibi-
liza recursos para cidades com grande po-
tencial turístico no Brasil. Verba é disponi-
bilizada somente com essa finalidade.

Quem entra na cidade pela Avenida
José Bene, principal acesso à cidade,
pode ver as obras do pórtico que dará
boas vindas aos que ingressarem em
Casa Branca. Realizada com verba do
Ministério do Turismo, o pórtico deve-
rá ser entregue até o dia 25 de outubro,
aniversário de Casa Branca.

Além do pórtico, outros cinco totens
serão colocados nos principais acessos
da cidade: Lagoa Branca, Venda Branca,
SP 215 na entrada do Bairro Desterro,
SP 340 no acesso ao Distrito Industrial

Pórtico de acesso à Casa Branca deverá ser
inaugurado no aniversário da cidade

e na SP 340 acesso à Avenida Dorotheo
Barbosa. Os totens deverão ser entre-
gues até o final de novembro.

Para a realização das obras o Minis-
tério do Turismo disponibilizou ao mu-
nicípio R$ 199.779,44 e a Prefeitura dis-
ponibilizou R$ 4.077,13 de contrapar-
tida. A verba dada pelo Governo Fede-
ral é disponibilizada para cidades com
forte potencial turístico e de grande
importância histórica para o país. Por
isso os acessos trarão a Jabuticaba es-
tampada nos equipamentos. Casa Bran-
ca é Capital Estadual da Jabuticaba e a
atual administração tem concentrado
uma série de ações a fim de alavancar
o turismo na cidade em torno da fruta
com o objetivo de gerar empregos e
renda para a cidade. Novo pórtico já está em construção

Casa Branca obtém aprovação de R$ 12 milhões do
Programa Avançar Brasil

estrutura e sistema viário total do Distri-
to Industrial, obras de reforma da rodovi-
ária e de acessos ao local, obras de dupli-
cação e infraestrutura da Avenida Presiden-
te Kennedy, na entrada da cidade, além de

obras de acessibilidade e mobilidade urba-
na para pedestres na confluênciadas aveni-
das Presidente Kennedy, Renato Pistelli e
José Beni.

Casa Branca cadastrou o pedido da ver-

ba esse mês e já está providenciando o pro-
jeto técnico das obras que serão analisa-
dos pela Caixa Econômica Federal no decor-
rer de 2018. A execução das obras está pre-
vista para 2019.

Avenida Presidente Kennedy será duplicada Distrito Industrial de Casa Branca receberá obras de infraestrutura e sistema viário


