
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.805, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009 
 
 
“Altera disposições do Código Tributário Municipal e dá outras 
providências”. 
 
Projeto de Lei nº 104/09 – Autoria: Executivo 

 

JOÃO BATISTA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Pitangueiras, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz público que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

  
Artigo 1º. Os §§ 3º e 5º, do artigo 79, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Artigo 79. (...) 
 
§ 3º - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a 
XX, quando o imposto será devido no local: 
 
(...) 
 
§ 5º - No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01, considera-
se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município em 
cujo território haja extensão de rodovia explorada. 

 
 
Artigo 2º. O § 3º, do artigo 90, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Artigo 90. (...) 
 
§ 3º - Findo o período fixado pela administração, para o qual se fez a 
estimativa, ou deixando o sistema de ser aplicado, por qualquer tempo, 
serão apurados o preço real dos serviços e o montante do imposto 
efetivamente devido pelo sujeito passivo no período considerado. 
 
 

Artigo 3º. O § 4º, do artigo 92, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Artigo 92. (...) 
 
§ 4º - A Administração Pública Municipal não emitirá qualquer espécie 
de carnê, salvo exceção através do cadastro único de pessoas físicas e 
jurídicas do Município de Pitangueiras por intermédio da internet em site 
específico que será disponibilizado ao contribuinte. 

 



 
Artigo 4º. Fica alterada a redação dos §§ 3º e 4º, do artigo 124 e ainda 
acrescenta o § 5º ao referido artigo: 
 

Artigo 124. (...) 
 
§ 3º - As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, que deverá 
ser renovado anualmente e afixado em local visível e de fácil acesso à 
Fiscalização. 
 
§ 4º - A taxa de licença para funcionamento e de renovação de 
funcionamento em horário normal e especial é anual e será recolhida de 
uma só vez, antes do início das atividades ou da prática dos atos 
sujeitos ao poder de polícia administrativa do município.  
 
§ 5º - A taxa referida no parágrafo anterior será paga proporcionalmente 
aos meses a serem trabalhados, durante o ano do início da atividade. 
Quando do encerramento, será paga proporcionalmente aos meses 
efetivamente trabalhados no ano. 

 
Artigo 5º. Fica alterada a redação do § 1º e suprimido os incisos deste 
parágrafo, do artigo 129: 
 

Artigo 129. (...) 
 
§1º. A taxa referida no parágrafo anterior será paga proporcionalmente 
aos meses a serem trabalhados, durante o ano do início da atividade. 
Quando do encerramento, será paga proporcionalmente aos meses 
efetivamente trabalhados no ano. 

 
 
Artigo 6º. Altera a redação do caput do artigo 146, e acresce o parágrafo único 
ao referido artigo, com a seguinte redação: 
 

Artigo 146. A taxa de licença para a ocupação do solo nas vias e 
logradouros públicos é anual e será recolhida de uma só vez, antes do 
início das atividades. 
Parágrafo único. A taxa referida no “caput” deste artigo será recolhida 
proporcionalmente aos meses a serem trabalhados, durante o ano de 
início da atividade. 

Artigo 7º. Altera o § 5º, do Artigo 152, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

Artigo 152. (...) 
 
§ 5º - Ao imóvel que não estiver cadastrado, não possuir hidrômetro ou o 
mesmo estiver danificado, lançar-se-á o valor fixo de R$ 57,50 
(cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) mensais, a título de 
serviços de água e esgoto, desde que este valor não seja inferior ao 



auferido na média dos últimos seis meses, hipótese em que será 
cobrado o valor por esta média.    

 
 
Artigo 8º. Altera a redação do “caput” do artigo 301, e acrescenta o § 1º-A ao 
referido artigo: 
 

Artigo 301. Verificando-se omissão não dolosa de pagamento de tributo, 
ou qualquer infração à legislação tributária, de que possa resultar 
evasão de receita, será expedida contra o infrator notificação preliminar 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize a situação. 
 
(...) 
 
§ 1º-A. O prazo a que se refere o “caput” poderá também ser concedido 
a sujeito passivo encontrado em atividade tributável sem prévia inscrição 
municipal se constatada a ausência de dolo de eximir-se ou furtar-se do 
pagamento de tributos.  

 
 
Artigo 9º. Fica suprimido o inciso I, do artigo 302. 
 
Artigo 10. Altera alíquota expressa em reais (R$) do subitem 3.7.3, do Anexo V 
– Taxa de Licença para Execução de Obras, que passa a vigorar com o seguinte 
valor: 
 

ITEM NATUREZA DAS OBRAS EM R$ 

3-) DIVERSOS: 

3.7 Alvará para: 

 3.7.3 - Assentamento de jazigo de qualquer tipo de pedra ou 
outro material 

185,00 

 
 
 
 
 
Artigo 11. Altera o valor dos seguintes serviços de cemitério constantes do 
Anexo IX: 
 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR EM R$ 

SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 

Terreno 400,00 

Construção de carneira dupla 900,00 

 
 
Artigo 12. Acresce subitem 12.18 ao Anexo XV - Lista de Serviços, com a 
seguinte redação: 



 
 

Item 
Subite
m 

Descrição 
Alíq. Fixa/R

$ 

12. 18. 
Serviços de diversões, lazer, entretenimento e 
congêneres em caráter temporário (sujeito ao 
recolhimento diário do imposto – artigo 87, § 3º) 

3% 50,00 

 
 
Artigo 13. Inclui no anexo IV, os itens 6.11, 6.11.1, 6.11.2, 21, 23 e reformula o 
item 24, com a seguinte redação: 
 

ANEXO IV 

 
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO 
 

TABELA DE ALÍQUOTAS, EXPRESSAS EM R$ (reais) 
 

ITEM NATUREZA ATIVIDADE R$ 
LOCALIZAÇÃO 

R$     
FUNCIONAMENTO 

6.11 Diversões públicas diárias Valor diário 

6.11.1 Restaurantes dançantes, boates e 
similares 

85,24 124,00 

6.11.2 Demais diversões públicas 27,10 46,49 

21-) Depósitos fechados destinados a 
guarda de mercadoria 

46,49 124,01 

22-) Quaisquer outras atividades 
comerciais Industriais, agropecuárias 
e financeiras não incluídas em outro 
item desta tabela, assim como 
quaisquer Estabelecimentos de 
pessoas físicas ou Jurídicas que de 
modo permanente ou temporário, 
prestem os serviços ou exerçam as 
atividades constantes da lista do ISS 
– não incluídos em outro item desta 
tabela 

63,95 155,01 

23-) 
Prestação de serviços eventuais em geral 

Valor diário 
23,25 

24-) AMBULANTES E FEIRANTES: Valor diário 

1- RESIDENTES NO MUNICÍPIO 

24.1 Alimentos preparados, líquidos, 
inclusive refrigerantes, aves, ovos, 
doces, frutas, peixes, queijos, 

*** 16,00 



sorvetes, gêneros e produtos 
alimentícios e semelhantes 

24.2 Brinquedos, vassouras, escovas, 
espanadores, louças, ferragens, 
artefatos de barro, artefatos de 
plásticos, palha de aço, produtos de 
limpeza e semelhantes 

*** 22,00 

24.3 Tecidos, roupas feitas, malhas, meias, 
gravatas, lenços, peles, pelicas, 
plumas e confecções em geral 

*** 26,00 

24.4 Calçados  58,11 

24.5 Cintos, chapéus, carteiras, bijuterias e 
similares 

 37,77 

24.6 Aparelhos elétrodomésticos  174,33 

24.7 Jóias e relógios. *** 58,11 

 Pesca, materiais esportivos de 
qualquer natureza e semelhantes 

 58,11 

24.8 Artigos para fumantes, bilhetes de 
loterias, carnês de sorteio de prêmios, 
baralhos e semelhantes. 

*** 116,22 

24.9 Artigos religiosos em geral com 
barracas, bancas, mesas ou veículos 
motorizados  

*** 40,68 

24.10 Artigos carnavalescos *** 58,11 

24.11 Artigos não especializados *** 87,17 

 Nota 1- No caso de o contribuinte optar pelo pagamento mensal terá 50% 
de desconto no valor total. 
O valor mensal será representado pelo valor diário multiplicado por 30. 
O valor anual será de R$ 872,03. 

2- RESIDENTES FORA DO MUNICÍPIO 

24.12 As taxas serão cobradas em dobro *** *** 

 Nota 1 – No caso de o contribuinte negociar com mais de 01 artigo 
específico, a taxa será devida levando-se em consideração o artigo sujeito 
ao maior ônus fiscal. 

 
Artigo 14. Os anexos VI e X, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

ANEXO VI 
 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR EM R$ 

 
SERVIÇO DE EXPEDIENTE 

 

Buscas, por ano 28,66 

Requerimentos, por unidade, na hipótese de 21,29 



repetição do mesmo pedido 

Atestado e Certidões de qualquer natureza 
(exceto aquelas disponíveis no endereço 
eletrônico da Prefeitura Municipal) 

 
8,58 

Baixas de qualquer natureza 21,29 

Alteração ou Suspensão de inscrição municipal 21,29 

Alvará de Licença ou transferência 53,27 

Alvará de Funcionamento 53,27 

Extração por cópia reprográfica 0,55 

 
ANEXO X 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

 
VALOR EM R$ 

SERVIÇOS DE USO DE BENS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

Aluguel motoniveladora, por hora 90,00 

Aluguel pá carregadeira, por hora 80,00 

Aluguel retroescavadeira, por hora 80,00 

Aluguel roçadeira, por hora 50,00 

Aluguel quadra Ginásio Esportes, por hora 25,00 

Aluguel quadra/campo Centro Lazer, por hora 10,00 

Km rodado, caminhão 4,24 

Fornecimento de terra, na cidade, para caminhão 50,00 

Fornecimento de terra, fora cidade, para caminhão 100,00 

Trator até 75 HP por hora de uso 40,00 

Trator esteira por hora de uso 80,00 

Caminhão basculante 5 m³ por hora de uso 50,00 

Caminhão toco com carroceria madeira fixa cap. 
Carga de 6 a 8 ton. por hora de uso 

50,00 

Betoneira por hora de uso 10,00 

Compactador de solo por hora de uso 10,00 

Serra para cortar asfalto/concreto por dia de uso 250,00 

Perfurador de solo por hora de uso 50,00 

Motosserra por hora de uso 20,00 

* O usuário desses equipamentos deverá assinar 
termo de compromisso, responsabilizando-se por 
eventual dano, com o pagamento do objeto ao 
preço de mercado. 

 

 
 
Artigo 15. O anexo XVI, passa a vigorar com a inclusão dos itens abaixo, 
permanecendo inalterados os demais itens do anexo. 
 

ANEXO XVI 
 

 



LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 

c) sem fornecimento de material para 
CASA POPULAR 

50,00 

SERVIÇOS DE ÁGUA DIVERSOS 

Abastecimento de água por caminhão 
pipa por m³ 

11,32 

Hidrômetro (03 m³) 80,00 

Corte no fornecimento de água 18,75 

Ligação provisória (circos, parques de 
diversões, eventos, etc.) 

30,00 

Preço por dia para utilização de água da 
ligação provisória 

10,00 

MULTAS 

Violação hidrômetro 232,50 

Ligação clandestina 232,50 

Perfuração na canalização 232,50 

Fraude no hidrômetro utilizando imã 232,50 

Intervenção no cavalete 232,50 

Religação por contra própria 232,50 

 
 
Artigo 16. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua 
publicação. 
 
 
 
Publique-se, registre-se e afixe-se. 
 
 

Pitangueiras, 07 de dezembro de 2009. 
 
 
 

João Batista de Andrade 
Prefeito 

 
 
 

Publicada, registrada e afixada em lugar de costume, na data supra. 
Publicada no Jornal Oficial do Município. 
 
 
 
 
 


