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GABINETE DO PREFEITO
 DECRETO Nº 032/2022

DEFINE OS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A FORMALIZAÇÃO, INSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E
FINANÇAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA-CE, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e
 
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de cada processo iniciado no Setor de Arrecadação e Fiscalização;
CONSIDERANDO a relevância em promover celeridade nos tramites relacionados aos processos de natureza administravas atinentes aos tributos
municipais;
CONSIDERANDO ainda, que é indispensável garantir a lisura e transparência no andamento de qualquer requerimento, processo ou pedido
solicitado perante a Administração pública;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS REQUISIÇÕES
TÍTULO I
REQUISIÇÕES ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS
Art. 1°. Ficam definidos no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, os procedimentos de formalização, instrução e análise a
serem adotados em cada processo administrativo, protocolizado por contribuintes, terceiros ou qualquer outro interessado, junto ao Setor de
Arrecadação e Fiscalização, os quais ocorrerão exclusivamente pelo protocolo de atendimento, na forma constante neste Decreto.
Art. 2°. O interessado, munido da documentação necessária para cada pedido, iniciará o processo, exclusivamente junto ao Protocolo de
Atendimento no Setor de Arrecadação e Fiscalização, onde realizará cadastro prévio e poderá formalizar os seguintes pedidos:
I -Alvará de Localização e Funcionamento;
II - Alvará de Construção;
III - Inscrição e Atualização do Cadastro Econômico e de Contribuinte;
IV- Baixas cadastrais;
V- Inscrição e Atualização do Cadastro Imobiliário;
VI - Procedimentos relacionados ao ITBI;
VII- Procedimentos relacionados ao ISSQN na Construção Civil e Habite-se;
VIII- Procedimentos relacionados a não incidência do ISSQN na construção civil;
IX- Parcelamentos
X- Cancelamentos;
XI- Restituições;
XII- Isenções e imunidades;
XII- Prescrição e decadência;
XIV - Licenças para eventos
XV- Desmembramento/Remembramento
XVI– Licenças ambientais
XVII- Quaisquer outros pedidos reconhecidos pela legislação tributária;
XVIII- Situações não previstas, as quais necessitem de parecer técnico ou despacho.
§ 1°. Para os fins deste Decreto é considerado interessado o contribuinte cadastrado no sistema do Município, o seu representante legal ou jurídico
devidamente constituído por procuração, bem como, os representados e assistidos na forma da Lei Civil.
§ 2°. Os analistas e operadores do Atendimento no Setor de Arrecadação e Fiscalização poderão solicitar, a qualquer tempo, documentos que
comprovem a autenticidade da documentação ou identificação do requerente.
§ 3°. O andamento do processo dependerá da obrigatória apresentação dos documentos relacionados a cada tipo de solicitação, sendo de inteira
responsabilidade do contribuinte a veracidade e autenticidade dos documentos, dados e informações por eles prestadas, estando os mesmos sujeitos
às penalidades da Lei caso seja constatada qualquer informação falsa e/ou Inverídica.
§ 4°. Todos os documentos necessários deverão ser apresentados de imediato no ato da requisição do processo administrativo tributário, na ausência
de qualquer um dos documentos, o servidor notificará o contribuinte, por intermédio de contato telefônico informado no ato do protocolo, para que
este providencie a complementação documental.
Art. 3°. Os pedidos realizados pelos interessados serão distribuídos pelo responsável do Setor de Arrecadação e Fiscalização aos órgãos competentes
para apreciação os quais terão manifestação expedida por meio de Parecer Técnico, a depender da complexidade da situação, constituindo-se como o
documento hábil, para fins de adoção das ações necessárias
 
Parágrafo único. Os processos que dependerem necessariamente da emissão de parecer técnico serão apreciados no prazo máximo de 10 (dez) dias,
podendo ser prorrogado por igual período, desde que exigida pela complexidade do caso e previamente autorizados pelo Secretário de Administração
e Finanças.
§ 4°. Os pedidos protocolizados que sejam considerados incontroversos, por intermédio da documentação apresentada e da análise do sistema,
deverão ser prontamente apreciados pelos servidores do órgão competente os quais terão a responsabilidade de cientificar os contribuintes sobre o
procedimento adequado a ser adotado por intermédio de contato telefônico informado no protocolo e posteriormente, encaminhar ao Setor de
Arrecadação e Fiscalizaçãopara que o mesmo analise e providencie encaminhamento para adoção da medida necessária junto ao sistema.
Art. 4°. Poderão ser realizadas de ofício e independerão de parecer técnico e despacho as seguintes situações:
I- Baixas cadastrais de taxista e mototaxista que autodeclararem o encerramento de suas atividades, e não possuam débitos em aberto perante o fisco;
II- Baixas cadastrais de atividades econômicas, nas quais os contribuintes demonstrem a baixa definitiva do CNPJ perante a Receita Federal, no caso
de pessoa jurídica, e que autodeclarem o encerramento de suas atividades, no caso de pessoas físicas, desde que não possuam débitos tributários em
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aberto na inscrição em que se pretende dar baixa;
III- Baixas Cadastrais, quando verificada a duplicidade da inscrição em relação ao mesmo contribuinte, atividade e endereço;
IV- Expedição de Alvarás de Localização e Funcionamento, nos casos de reconhecida isenção pela legislação e nas situações de comprovação do
pagamento da taxa e atendimento dos requisitos legais
§ 10. Nos casos em que forem exigidas às auto declaração, estas deverão ser apresentadas pelos interessados, firmadas sob as penalidades legais.
§ 20. Os créditos tributários de exercícios financeiros ultrapassados, relacionados a atividades econômicas, só serão cancelados nos casos em que o
contribuinte demonstrar, por intermédio da certidão de baixa cadastral, o encerramento da atividade, podendo ser efetuado o cancelamento a partir da
data que foi realizada a baixa definitiva do CNPJ.
§ 30. As pessoas físicas com inscrição econômica no cadastro municipal, não terão deferido em seu favor cancelamento de créditos tributários de
exercícios financeiros anteriores, sob o argumento de encerramento de atividade em tempo passado, apenas nos casos de comprovação inequívoca do
encerramento da atividade, considerando a impossibilidade do fisco, no caso de pessoas físicas, de verificar o efetivo período de finalização das
atividades, constituindo um dever do contribuinte comunicar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o final de suas atividades econômicas ao Setor
de Arrecadação e Fiscalização, na forma do §2º do Art 97, da Lei Municipal no 711/2017.
Art. 5°. Os procedimentos definidos neste Decreto serão processados exclusivamente pelo Protocolo de Atendimento do Setor de Arrecadação e
Fiscalização, quando os documentos serão apresentados e a apreciação dos mesmos será realizada respeitando os prazos especificados no parágrafo
único do art. 3º deste Decreto.
 
TÍTULO II
PROCEDIMENTOS
SEÇÃO I
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 6°. Os estabelecimentos considerados de baixo risco, de acordo resolução do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), poderão expedir, automaticamente, Alvará de Funcionamento, mediante auto
declaração e comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal, evidenciando a condição de MEI), e desde que estejam inscritos na
base de dados do cadastro econômico municipal e não estejam inseridos no CADIM, respeitadas às disposições da Lei Federal no 13.425/2017, e da
Lei Estadual no 13.556/2004 e suas alterações.
§ 1°. Os microempreendedores individuais terão a renovação automática, mediante requerimento do interessado e com dispensa de pagamento das
taxas correspondentes, consoante dispõe o §3 do Art. 4º, da Lei Complementar 123/2006, estando à emissão do Alvará de Funcionamento disponível
para retirada no Setor de Arrecadação e Fiscalização.
§ 2°. Caso seja verificado pela Administração Pública Municipal, o exercício de atividades econômicas sem a devida licença, especialmente aquelas
consideradas de médio e alto risco, identificado o responsável serão aplicadas as penalidades previstas na legislação municipal.
§ 3°. Para fins de expedição do Alvará de Localização e Funcionamento deverão ser observadas as normas de segurança e combate a incêndios,
consoante as disposições da Lei Federal no 13.425/2017, e da Lei Estadual no 13.556/2004 e suas alterações, em relação às licenças do Corpo de
Bombeiro Militar, em especial o Certificado de Conformidade do Sistema de Proteção contra Incêndio e Pânico, ficando excepcionadas as seguintes
situações:
I - As edificações residenciais exclusivamente unifamiliares, bem como as edificações residenciais com até 03 (três) pavimentos e/ou área total
construída não excedente a 750m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados);
II - Estabelecimentos, edificações de comercio e serviços e áreas de reunião de público, cobertos ou descobertos, cercados ou não, com ocupação
simultânea potencial inferior a cem pessoas, desde que não sejam ocupados predominantemente por idosos, crianças ou pessoas com dificuldade de
locomoção e ainda, que não contenham em seu interior grande quantidade de material de alta inflamabilidade.
§ 4°. A expedição do Alvará de Localização e Funcionamento, no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças, dependerá da apresentação dos
seguintes documentos:
I- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
II- RG e CPF do proprietário do estabelecimento, sócio ou representante;
III- Contrato de locação, escritura pública, declaração de posse ou boleto de IPTU;
IV- Certificado de conformidade do corpo de bombeiros, para os estabelecimentos enquadrados nas disposições da Lei Federal no 13.425/2017;
V- Certidão Negativa de Débitos Municipais do interessado, seus sócios e do imóvel em que funcionará as atividades.
§ 5°. A apresentação da documentação descrita nos Incisos deste artigo, não dispensa o atendimento das exigências constantes na legislação
tributária e correlatas, relacionadas às atribuições de outras secretarias municipais.
§ 6°. As documentações descritas neste artigo serão analisadas e encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para fins de
processamento do Alvará de Localização e Funcionamento.
Art. 7°. As pessoas físicas que exercem atividades econômicas nesta municipalidade, para fins de expedição de Alvará de Funcionamento deverão
providenciar inscrição como Micro Empreendedor Individual no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, considerando as disposições dos Arts. 60 e
70, deste Decreto.
SEÇÃO II
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
Art. 8°. A protocolização dos processos relacionados ao Alvará de Construção será realizada por intermédio de requisição junto ao Protocolo de
Atendimento no Setor de Arrecadação e Fiscalização, onde deverá ser apresentado o seguinte rol de documentos:
I - Cópia da escritura do imóvel em nome do interessado;
II - Cópias do projeto arquitetônico devidamente assinadas pelo engenheiro ou arquiteto responsável; contendo: planta baixa, cortes, coberta,
fachada, situação;
III- Cópia de Art. (CREA) ou (CAL) de execução e 01 de projeto;
IV- Certidão negativa de débitos do requerente e do imóvel;
V- A responsabilidade técnica do engenheiro ou arquiteto no resumo do contrato do CREA/CAU deverá ser sobre o projeto e execução da obra.
§ 10°. As documentações descritas neste artigo serão analisadas e encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (INFRAESTRUTURA),
para fins de processamento do Alvará de Construção.
§ 2°. No caso de imóveis escriturados em nome de terceiros, deve acompanhar a escritura, declaração de posse do interessado, constando no mínimo:
data de início da posse e circunstancias pelas quais o interessado assumiu a posse do imóvel.
§ 3°. No caso de imóveis sem escritura pública de propriedade, deve-se providenciar o registro como possuidor junto ao Cadastro Imobiliário.
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SEÇÃO III
INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ECONÔMICO E DE
CONTRIBUINTE
Art. 9°. As inscrições e alterações cadastrais serão solicitadas diretamente pelo contribuinte ou por representante constituído por meio de procuração,
e a documentação será exigida de acordo com a alteração pretendida pelo solicitante, o qual deverá fornecer no mínimo os seguintes documentos:
I - Mudanças de endereço:
documentos pessoais do contribuinte: RG e CPF, no caso de pessoas físicas; e CNPJ, Contrato social ou ato constitutivo no caso de pessoas jurídicas;
Comprovante de endereço atualizado do imóvel para onde houve a mudança.
 
II - Mudança na razão social, objeto da empresa ou sócios/grupo societário:
 
documentos pessoais do representante legal da empresa: RG e CPF;
comprovante de alteração da razão social, do objeto no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou dos sócios/grupo societário;
comprovante de Inscrição no CNPJ, atos constitutivos ou contrato social atualizado;
documento da junta comercial e/ou comprovante oficial da alteração da situação cadastral.
§ 1°. No caso de alterações cadastrais não previstas nos incisos do Art. 11, poderão ser solicitados outros documentos desde que devidamente
relacionados à alteração pretendida.
§ 2°. Casos as documentações apresentadas estejam completas, as alterações cadastrais serão providenciadas prontamente pelo Setor de Arrecadação
e Fiscalização, por intermédio do sistema de protocolo de atendimento.
SEÇÃO IV
BAIXAS CADASTRAIS
Art. 10°. As baixas cadastrais de taxista e mototaxista serão protocolizadas junto ao Setor de Arrecadação e Fiscalização, mediante apresentação da
seguinte documentação:
I- RG e CPF do taxista ou mototaxista;
II –Declaração de não responsabilidade pelo veículo registrada em cartório
 
Parágrafo único. A baixa cadastral prevista neste artigo poderá ser processada de imediato, desde que o interessado tenha apresentado todos os
documentos e que não possua débitos tributários em aberto no Cadastro que pretende proceder à baixa.
Art. 11°. Nos casos de baixas cadastrais de atividades econômicas em geral, a documentação a ser apresentada é a seguinte:
I- RG e CPF da pessoa física cadastrada e do representante legal no caso de pessoa jurídica;
II- Certidão de baixa ou inativação do CNPJ;
III- Declaração de encerramento das atividades, no caso de pessoas físicas.
§ 1°. Havendo dúvidas acerca do efetivo encerramento das atividades econômicas do contribuinte, poderá ser procedida a vistoria no
estabelecimento, por servidor designado pelo responsável do setor Tributário.
§ 2°. O termo de vistoria deverá contar, no mínimo, com as seguintes informações:
I- Qualificação completa do contribuinte e do estabelecimento sujeito a vistoria;
II- Dados pessoais completos, incluindo telefone e e-mail de todos aqueles que prestaram informações, a fim de fundamentar a vistoria, bem como,
assinatura, quando possível;
III- Dados completos do novo estabelecimento e proprietário, caso seja verificada no momento da vistoria a existência de estabelecimento diverso do
constante no cadastro municipal, identificando que tipo de atividade está sendo exercida, a razão social, nome comercial, bem como, qualificação do
proprietário ou utilizador, para que o fisco possa notificar, para fins de regularização do estabelecimento.
IV- quaisquer outras informações necessárias a elucidar o pedido.
Art. 12°. Os contribuintes que solicitarem baixas cadastrais e estiverem com débitos em aberto com o município poderão ter deferido em seu favor, a
inativação do cadastro, ficando a baixa definitiva, condicionada à quitação dos débitos constantes no cadastro.
§ 1°. Caso seja constatado a qualquer tempo, por agente do fisco, que o contribuinte abandonou suas atividades econômicas sem comunicar o fato ao
Fisco Municipal, deve o agente do fisco providenciar a inativação de ofício do Cadastro.
§ 2°. A inativação de ofício enquadra-se nas irregularidades previstas para fins de inscrição no CADIM — Cadastro de Inadimplentes Municipais.
SEÇÃO V
INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÄO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO
Art. 13°. As inscrições e atualizações atinentes ao Cadastro imobiliário ficarão condicionadas a apresentação, no mínimo da seguinte documentação:
I - Pessoas Físicas:
Documentos pessoais do interessado: RG, CPF,
Comprovante de endereço atualizado;
Planta georeferenciada, croqui de localização e memorial descritivo para os imóveis rurais e aqueles sem matrícula no cadastro;
Título de propriedade, tais como, matrícula do registro de imóveis, escritura, contrato de compra e venda ou cessão de direitos, onde os três últimos
deverão ter firma reconhecida em cartório e assinatura de duas testemunhas;
Formal de partilha, nos casos de o bem a ser cadastrado ter sido objeto de partilha;
documentos do inventariante, certidão de óbito e primeiras declarações, no caso do imóvel ser de propriedade de pessoa falecida;
Procuração, se solicitado por terceiros.
II - Pessoas Jurídicas:
Comprovante recente do estabelecimento;
atos constitutivos, contrato social ou estatuto;
Planta georeferenciada, croqui de localização e memorial descritivo para os imóveis rurais e aqueles sem matrícula no cadastro;
Título de propriedade, tais como, matrícula do registro de imóveis, escritura, contrato de compra e venda ou cessão de direitos, onde os três últimos
deverão ter firma reconhecida em cartório e assinatura de duas testemunhas;
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, e procuração em nome da pessoa que está representando a empresa no ato.
 
§ 1°. As inscrições e atualizações que estiverem com as documentações completas, incontroversas e sem discrepâncias serão realizadas prontamente
pelo setor de Arrecadação Tributário Imobiliário deste Município.
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§ 2°. Os documentos previstos na alínea "d" dos Inciso I e II (Planta georeferenciada, croqui de localização e memorial descritivo para os imóveis
rurais e aqueles sem matrícula no cadastro), poderão ser substituídos a pedido ou de ofício, por elementos já constantes no Cadastro Imobiliário que
caracterizem, mesmo que de forma incompleta, o imóvel.
 
SEÇÃO VI
PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI
Art. 14°. Para fins de formalização e protocolo dos processos relacionados ao Imposto Sobre a Transmissão de Bens imóveis, será exigida a seguinte
documentação:
I- Matrícula do imóvel atualizada, emitida pelo cartório de registro de imóvel competente há, no máximo, 03 (três) meses;
II- Cópia da identidade, do CPF ou da Inscrição no CNPJ e comprovante de endereço, tanto do adquirente como do transmitente;
III- Procuração e documentos pessoais do outorgado, no caso em que o transmitente e/ou o adquirente estiverem representados por terceiros;
IV- Cópia do ato constitutivo, contrato social, ata da eleição dos sócios e aditivos, na hipótese do adquirente e transmitente constituirem-se pessoas
jurídicas;
V- Declaração emitida pela instituição financeira, assinada pelo gerente do setor, com discriminação dos valores financiados e não financiados, na
situação em que houver financiamento imobiliário;
VI- Declaração dos valores da transação assinada pelo transmitente e adquirente, a qual deverá ser firmada sob as penalidades legais, a fim de evitar
fraudes e informações que não correspondem à realidade fática, na forma do Anexo único, deste Decreto.
VII- Cópia do contrato de compra e venda ou de outro documento equivalente, caso a transação já houver sido efetivada;
VIII- Planta baixa ou croqui de localização do imóvel;
IX- Certidão negativa de débitos imobiliários;
X- Mandado judicial de registro, constando os dados da transação imobiliária, nos casos de auto arrematação;
XI- Requerimento de ITBI devidamente preenchido.
§ 1°. Comissão de avaliação analisará a documentação apresentada e protocolizará o processo no sistema, caso a documentação esteja completa e
incontroversa.
§ 2°. Os Cartórios de Registro Imobiliário do Município poderão ser consultados acerca das informações prestadas pelos interessados no processo de
transmissão imobiliária.
§ 3°. A Guia de Transmissão imobiliária será emitida pelo Fisco Municipal, quando for constatado junto ao sistema informatizado, o pagamento do
Documento de Arrecadação municipal de ITBI ou mediante apresentação do comprovante de pagamento pelo contribuinte.
§ 4°. Estando caracterizada a transmissão nas hipóteses de incidência legal, independente das formalidades previstas, a autoridade do Fisco deverá
lançar mesmo que existam documentos inconsistentes ou faltantes.
§ 5°. Requerido o pagamento do ITBI, por parte dos adquirentes e transmitentes, o cancelamento da operação, só poderá ser efetivada, mediante
solicitação de ambos, devidamente fundamentada e demonstrado o desfazimento da operação de compra e venda.
SEÇÃO VII
PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA NA CONSTRUÇÃO CIVIL E
HABITE-SE
Art. 15°. A protocolização dos processos relacionados à incidência do ISS na construção civil será realizada por intermédio da apresentação do
seguinte rol de documentos:
I- Alvará de Construção;
II- Fatura do consumo de água;
III- Escritura do imóvel ou documento equivalente, inclusive declaração de posse;
IV- Certidão negativa de débitos do interessado e do imóvel;
V- Planta do projeto da construção.
§ 1°. As documentações descritas neste artigo deverão ser apresentadas em duas requisições distintas, por intermédio do Protocolo de Atendimento
do Setor de Arrecadação e Fiscalização, para instruir o processo de ISS da Construção e para fins de processamento do Habite-se.
§ 2°. Para fins de cálculo do ISSQN da Construção será utilizada como referência a Tabela CUB/M2 do Sindicato dos Construtores do Estado do
Ceará - SINDUSCON-CE.
§ 3°. Nos casos em que o pedido se tratar de ISS da Construção, Habite-se e liberação de outras autorizações, só poderá ser reconhecido pelo fisco o
cumprimento da obrigação tributária, bem como, a liberação da respectiva quitação e licença, após o retorno da compensação bancária de pagamento
do tributo.
§ 4°. Ficando caracterizada a construção nas hipóteses de incidência, constantes na Lei Municipal no 711/2017, independente das formalidades
previstas, a autoridade do Fisco deverá lançar o ISS mesmo que existam documentos inconsistentes ou faltantes.
§ 5°. As documentações descritas neste artigo serão analisadas e encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambientepara fins de processamento
do Habite-se.
SEÇÃO VIII
PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Art. 16°. Nos casos de incorporação direta, quando a construção é realizada em imóvel de propriedade do construtor/incorporador, com mão de obra
própria, o contribuinte, para fins de comprovar a não incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza na construção civil deverão
apresentar os seguintes documentos:
I- Carteiras assinadas dos profissionais vinculados à obra;
II- Guias de recolhimento previdenciário;
III- Certidão negativa de débitos trabalhistas;
IV- Certidão negativa de débitos da união;
V- Folhas de pagamento;
VI- Recolhimentos relacionados aos profissionais autônomos;
VII- Matrícula do cadastro específico do INSS - CEI da obra;
VIII- Documentos fiscais de aquisição de produtos e serviços, devidamente individualizados para a obra objeto da solicitação.
SEÇÃO IX
PARCELAMENTOS
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Art. 17°. O processo de parcelamento dos créditos tributários deverá ser instruído, por no mínimo, a seguinte documentação:
I - Procuração e documentos pessoais do outorgante e outorgado, no caso de o pedido de parcelamento ser realizado por qualquer terceiro;
II - RG e CPF dos sócios, contrato social, comprovante de inscrição no CNPJ, no caso de pessoas jurídicas.
§ 1°. Caso o contribuinte seja pessoa falecida, o responsável pelo pedido de parcelamento deverá ser o inventariante devidamente habilitado.
§ 2°. O parcelamento só poderá ser deferido dentro dos limites estabelecidos pela legislação municipal atinente ao valor mínimo da parcela e o
número de prestações possíveis.
SEÇÃO X
CANCELAMENTOS
Art. 18°. Os pedidos, relacionados ao cancelamento de créditos tributários, serão instruídos pela apresentação dos seguintes documentos:
I- RG e CPF do contribuinte;
II- Procuração, RG e CPF do peticionante, no caso do pedido ser realizado por terceiro;
III- Documentação comprobatória da não ocorrência do fato gerador ou da situação ensejadora do cancelamento;
IV- Comprovante de pagamento do crédito, nas situações de lançamento em duplicidade e quando houver a alegação de que já fora pago;
V- Demonstrativo do encerramento da atividade, no caso dos tributos relacionados ao exercício de atividades econômicas.
§ 1°. Os servidores do fisco poderão solicitar documentos complementares, em caso de dúvidas quanto ao direito do contribuinte relacionado ao
cancelamento.
§ 2°. Os créditos tributários ajuizados em execução fiscal não poderão ser cancelados na esfera administrativa, exceto nas situações em que as provas
apresentadas pelos contribuintes sejam irrefutáveis em relação ao direto de cancelamento, desde que a situação seja devidamente informada nos
autos do processo de execução, a fim de equilibrar os atos praticados tanto no âmbito judicial como administrativo.
§ 3°. Nos casos em que o objeto do pedido envolver o cancelamento de crédito inscrito em dívida ativa e ajuizado, as decisões proferidas deverão ser
comunicadas a Procuradoria Geral do Município.
§ 4°. A manifestação, acerca do deferimento ou indeferimento do cancelamento, será realizada por meio de Parecer Técnico da Procuradoria, ou
servidor designado pelo Secretário de Municipal de Finanças.
§ 5°. Nas situações incontroversas em que o objeto do Processo Administrativo Tributário não envolver cancelamento de crédito inscrito em dívida
ativa, será dispensável o Parecer Técnico fazendo-se necessário apenas despacho do responsável pelo Setor de Arrecadação e Fiscalização,
devidamente anotado no Sistema Informatizado de Gestão Tributária.
§ 6°. O cancelamento de créditos tributários, relacionados a valores superiores a 05 mil UFIRMs deverá ser processado por intermédio de
manifestação colegiada de no mínimo três servidores municipais da Secretaria Municipal de Finanças, através de Parecer Técnico, com posterior
despacho do Secretário de Finanças.
Art. 19°. As Notas Fiscais emitidas por intermédio do Sistema de ISS eletrônico Municipal que sigam referentes as competências e escriturações já
encerradas não poderão ser editadas ou canceladas, devendo o prestador de serviço emitir nova nota retificando ou substituindo àquela que se
pretendia proceder no cancelamento ou edição.
SEÇÃO XI
RESTITUIÇÕES
Art. 20°. O contribuinte tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for á modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos:
I- Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II- Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III- Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 21°. O pedido de restituição será instruído pela seguinte documentação:
I- RG e CPF do contribuinte;
II- Procuração, RG e CPF do peticionante, no caso do pedido ser realizado por terceiro;
III- Comprovante de pagamento do tributo a ser restituído;
IV- Documento comprobatório que legitime a restituição, dentro das hipóteses do Art. 21, deste Decreto;
V- Conta bancária em nome do sujeito passivo da obrigação tributária.
Parágrafo único. A restituição de créditos tributários, relacionados a valores superiores a 05 mil UFIRMs deverá ser precedida de manifestação
colegiada de no mínimo três servidores municipais da Secretaria de Finanças, através de Parecer Técnico, com posterior despacho do Secretário de
Finanças.
SEÇÃO XII
ISENÇÕES E IMUNIDADES
Art. 22°. Os processos relacionados a isenções e imunidades deverão ser instruídos de acordo com as exigências constantes nos instrumentos
legislativos que as legitimaram, e conterão, no mínimo, a seguinte documentação:
I- RG e CPF da pessoa física cadastrada e do representante legal, no caso de pessoa jurídica;
II- Procuração, nos casos do pedido ser realizado por pessoa diversa do contribuinte;
III- Atos constitutivos, estatuto ou contrato social, no caso de pessoas jurídicas;
IV- documentos comprobatórios relacionados ao direito de isenção e/ou imunidade, constantes principalmente na Lei Municipal no 711/2017
Parágrafo único. O reconhecimento da isenção ou imunidade será restrito as hipóteses reconhecidas pela Lei Municipal e Constituição Federal, não
sendo possível conceder tais benefícios com base em interpretações extensivas de outros Instrumentos normativos.
 
SEÇÃO XIII
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Art. 23°. A prescrição extingue o direito, pertencente à Fazenda Pública Municipal, da ação de cobrança do crédito tributário, pelo decurso do prazo
de 05 anos, contado da data da sua constituição definitiva.
§ 10. O processo relacionado ao reconhecimento da prescrição será instruído pelas provas irrefutáveis, apresentadas pelo interessado, de que o Fisco
Municipal, teve extinguido o seu direito de ação de cobrança do crédito, pelo decurso do prazo de 05 anos, contados da data da constituição do
crédito.
§ 20. Nas situações em que o contribuinte alegar a prescrição deverá ser verificado minuciosamente pelo Setor de Arrecadação e Fiscalização as
hipóteses de interrupção do prazo prescricional, na forma constante no AIT. 174, do Código Tributário Nacional.
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§ 30. O fisco terá o prazo de 12 meses para concluir as diligências necessárias à comprovação da incidência ou não da prescrição.
§ 40. A solicitação do reconhecimento da prescrição suspende a exigibilidade do crédito tributário até a manifestação definitiva do fisco, conforme
Art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
§ 50. As solicitações de reconhecimento de prescrição só serão apreciadas se relacionadas a créditos tributários constituídos há mais de cinco anos da
data do requerimento.
Art. 24°. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
- da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
§ 10. O pedido de reconhecimento da decadência deverá contar, no mínimo, com os documentos comprobatórios de que a Fazenda Pública
Municipal perdeu o direito de lançar o crédito tributário em face do contribuinte, pelo decurso do prazo 05 (cinco) anos, contados das hipóteses do
inciso I e II, do caput, deste artigo.
§ 20. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente
na forma do Art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar e declarar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, conta-se o prazo na forma do Art. 150, do CTN.
 
SEÇÃO XIV
LICENÇAS AMBIENTAIS
Art. 25°. As licenças ambientais serão solicitadas por meio de protocolo de atendimento do Setor de Arrecadação e Fiscalização e conterão, no
mínimo, as seguintes documentações:
I - certidão de uso e ocupação do solo da prefeitura municipal;
II - manifesto ambiental da secretaria municipal de meio ambiente (órgão vinculado à prefeitura do seu município);
III - comprovante de pagamento do preço de análise ou taxa da licença ambiental;
IV - procuração – quando for terceiros representando sua empresa;
V - documentos pessoais do procurador;
VI - documentos pessoais do responsável legal;
VII - documentação complementar em casos demicroempresa (me), empresa de pequeno porte (epp) ou microempreendedor individual (mei);
cartão cnpj;
VIII - contrato social;
IX - comprovante de fornecimento de água e coleta de esgotos;
X - caso o imóvel não seja atendido por rede de água e esgoto, apresentar certidão de esgotamento sanitário;
XI - layout;
XII - cadastro ambiental rural – car, para imóvel em zona rural;
XIII - matrícula do imóvel ou IPTU;
XIV - ficha de caracterização de atividade – fca para empreendimentos classificados pela instrução normativa iphan 01/2015 como nível i, ii, iii ou
iv;
XV - croqui de localização;
XVI - outorga de direito de uso daee; se utilização de agua de rios.
XVII - memorial de caracterização de empreendimento – mce;
XVIII - anuência de empresa concessionária/permissionária, se o empreendimento pretende se instalar próximo à rodovias;
XIX - plantas da edificação;
XX - estudos de impacto ambiental (eia), relatório de impacto ambiental (rap) ou estudo ambiental simplificado (eas), a depender da atividade
desempenhada pela empresa.
XXI - Taxa efetivamente paga
§1º As documentações descritas neste artigo serão analisadas e encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para fins de processamento
da licença solicitada.
 
§2º O setor terá o prazo de 06 meses para concluir as diligências necessárias à liberação da licença.
 
SEÇÃO XV
LICENÇA PARA EVENTOS
 
Art. 26°. As licenças para eventos serão solicitadas por meio de protocolo de atendimento do Setor de Arrecadação e Fiscalização e conterão, no
mínimo, as seguintes documentações:
Contrato de locação do local, quando privado; comprovante de endereço do evento;
I - Documentos pessoais do responsável pelo evento;
II - Comunicado à polícia e ao corpo de bombeiros;
III - Alvará de funcionamento vigente
IV - Alvará da vigilância sanitária vigente
V - Laudo técnico de segurança e de responsabilidade técnica para parques, palcos, e similares;
VI - Declaração de quantitativos de ingressos a venda.
VII - Taxa efetivamente paga.
 
Parágrafo único. As documentações descritas neste artigo serão analisadas e encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para fins de
processamento da licença solicitada.
 
SEÇÃO XVI
DESMEMBRAMENTO / REMEMBRAMENTO
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IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - INTERVIVOS GUIA DE INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA CÁLCULO
DADOS DO ADQUIRENTE
NOME CPF
ENDEREÇO
E-MAIL
DADOS DO TRANSMITENTE
NOME CPF
NATUREZA DA TRANSAÇÄO INTERMEDIAÇÃOIMOBILIÁRIA CORRETAGEM
 CPF/CNPJ DO CORRETOR OU

IMOBILIÁRIA
Nº DA NOTA CODG VERIFICADOR

DADOS DO IMÓVEL OBJETO DA TRANSAÇÃO
INSCRIÇÃO DO IPTU ENDEREÇO
NUMERO COMPLEMENTO QUADRA/LOTE TIPO DE IMOVEL (TERRENO, CASA, APTO, ETC)
ÁREA TERRENO (M2) FRAÇÃO IDEAL ÁREA PRIVATIVA ÁREA COMUM ÁREA TOTAL M2
DECLARAÇÃO DE VALORES DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA
% TRANSMITIDA VALOR FINANCIADO VALOR NÃO FINANCIADO VALOR TOTAL DECLARADO

ADQUIRENTE OU RESPONSAVEL AUTORIZADO
Nome Telefone pra contato
CPF RG Data de emissão Órgão expedidor UF

CAMPOS DE PREENCHIMENTO DA SEFIN
Data de recebimento Matricula do funcionário Nome do funcionário
Apresentante (responsável pelas Informações) ( )Contribuinte ( )Representante Legal ( )Despachante

( )cartório / lmobiliária /Construtora
Nome apresentante CPF do apresentante Distrito Quadra Lote Comprovante

Art. 27°. Os processos relativos a desmembramento e remembramento serão solicitados por meio de protocolo de atendimento do Setor de
Arrecadação e Fiscalização e conterão, no mínimo, as seguintes documentações:
I - Via do CAU/BR – ART;
II - Memorial descritivo;
III - Planta;
IV - Matrícula imobiliária ou certidão do imóvel;
V - CPF e RG e comprovante de endereço.
 
Parágrafo único. As documentações descritas neste artigo serão analisadas e encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para fins de
processamento do desmembramento/remembramento.
 
CAPITULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28°. A realização de quaisquer outros pedidos reconhecidos pela legislação, protocolizados junto ao protocolo de atendimento do Setor de
Arrecadação e Fiscalização e não previstos expressamente neste Decreto, deverão ser instruídos pela documentação que o servidor do Fisco entender
necessária ao esclarecimento da demanda.
§ 10. Os atos processuais que envolvam a notificação, ou comunicação ao usuário serão realizados por meio do Protocolo.
§ 20. Intimado a se manifestar ou apresentar documentação adicional, o usuário terá o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprir a solicitação, que
caso não seja atendida ensejará o indeferimento e arquivamento definitivo do processo.
§ 30. O prazo do parágrafo anterior poderá ser prorrogado desde que solicitado pelo usuário, em tempo hábil.
Art. 29°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
 
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará, aos 08 dias de novembro de 2022.
 
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal
 
ANEXO ÚNICO
 

 
OBS: Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo mediante declaração falsa às autoridades fazendárias. Pena de reclusão de
2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa (Alt. 1 0, I, Lei Federal 8.137/90).
 

 
Declaro, para todos os fins, e sob as penas da lei, que participei, na qualidade de contribuinte ou responsável do imposto sobre transações
imobiliárias por atos inter vivos, de negócio jurídico que constitui fato gerador deste tributo, estando ciente que, assumo, ainda, a total e inestrita
responsabilidade de declarar que estes atos correspondem à verdade, ficando ainda responsável por fornecer informações que servirão como base
para o do ITBI e que, se este não for pago ou parcelado no prazo estabelecido, ou quando não for apresentado pedido de reavaliação ou não for
apresentada reclamação contra o lançamento junto ao Contencioso Administrativo Tributário (CAT), o crédito tributário será inscrito na Dívida Ativa
do Município, para fins de cobrança administrativa e judicial, nos termos da legislação vigente.
 
Altaneira – CE, _____ de ________________ de 20_____.
 
Assinatura do transmitente Assinatura do adquirente
(ou responsável legal) (ou responsável legal)
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