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Decreto nº 424-a, de 28 de dezembro de 1979

Reajusta o valor dos preços públicos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CARMO, usando de atribuição legal DECRETA:

Art. 1º - Ficam reajustados na conformidade da tabela anexa, os preços públicos
instituídos pelo Decreto nº 389, de 07/02/1979.
Art. 2º - Fica instituído na tabela a que se refere o art. 1º deste decreto, o item
averbação, cuja tarifa será cobrada na base de Cr$ 200,00 (Duzentos Cruzeiros) por unidade.
Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos a contar de 01/01/1980.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Carmo, 28 de Dezembro de 1979.

Renaldo Correa de Lima
Prefeito
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Tabela
Tarifas previstas no artigo 1º do decreto nº 389, de 07 de Janeiro de 1979.
DISCRIMINAÇÃO
I – Tarifas de Expediente
1 – Atestados, Declarações e CertidõesCr$
a)

Negativa de tributos.........................................................................................
102,00 (Revogado pelo decreto 5588, de 1º de julho de 2020.)
b)
Quaisquer outros, por lauda .............................................................................
41,00

2 – Protocolização de requerimento dirigido a qualquer autoridade Municipal, para os demais
fins ................................................................................................................................. 28,00
(Revogado pela CF, artigo 5°, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, assegurou a todos
independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, bem como obtenção
de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações
de interesse pessoal.

3 – Segundas vias ..................................................................................................... 69,00
4 – Demais atos não especificados .................................................................................69,00
II – Tarifas de Serviços Diversos
1 – De numeração e Renumeração de Prédios
a) Pela numeração, além da placa ........................................................................ 69,00
b) Pela renumeração, além da placa .....................................................................55,00
2 – De alinhamento e Nivelamento
a) Por serviços de extensão até 20 metros lineares ............................................. 28,00
b) Por serviços de extensão pelo que exceder cada 20 metros lineares...............21,00
c) Rebaixamento e colocação de guias, por metro linear .................................... 42,00
3 – Da liberação de bens apreendidos ou depositados
a) De bens e mercadorias, por dia ou fração .......................................................138,00
b) De cães, por cabeça e por dia ou fração ..........................................................208,00
c) E outros animais, por cabeça e por dia ou fração ............................................277,00
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4 – Alvará ........................................................................................................................69,00
5 – Aluguel de espaço em próprios municipais – Box, bancas, etc – por mês ou
fração/m²........................................................................................................................277,00
III – Tarifas de Cemitério (Sendo fora da Sede será cobrada pela metade da tarifa)
1 – Imunação em sepultura rasa
a) De adulto, por cinco anos ..................................................................................97,00
b) De menores, por três anos ................................................................................ 62,00
2 – Imunação em carneiro
a) De adulto, por cinco anos..................................................................................415,00
b) De menores, por três anos ................................................................................277,00
3 – Prorrogação de prazo
a)
b)
c)
d)

De sepultura rasa (adulto) por cinco anos ........................................................347,00
De sepultura rasa (menores) por três anos ...................................................... 138,00
De carneiro (adulto) por cinco anos ................................................................. 553,00
De carneiro (menores) por três anos ................................................................ 277,00

4 – Perpetuidade
a)
b)
c)
d)

De sepultura rasa ............................................................................................1.037,00
De carneiro ....................................................................................................... 691,00
Jazigo (carneiro duplo) ....................................................................................2.750,00
Nicho ............................................................................................................... 1.383,00

5 – Exumação
a) Após cinco anos ................................................................................................277,00
b) Antes de cinco anos ..........................................................................................415,00
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Lei nº 74 de 03 de outubro de 1983

Modifica a lei nº 27, de 20/12/1978 (Código Tributário Municipal)

A CAMARA MUNICIPAL DO CARMO decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - 0 Parágrafo Único do art. 87, da Lei n° 27, de 20 de dezembro de 1978
(Código Tributário) passa a vigorar com a seguinte redação: Parágrafo Único - Ocorrendo
mudança de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou
transferência de local será exigida renovação da licença, deduzindo-se do valor das
respectivas taxas as importância já quitadas e relativa ao mesmo exercício, não havendo, em
qualquer hipótese, devolução pelo Poder Público.

Art. 2º - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Esperidião Calil Filho
Prefeito
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Lei n° 167, de 27 de dezembro de 1988.

Institui o Imposto sobre a / Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI é dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO decreta e eu sanciono a seguinte lei:
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA
Art. 1º - Fica instituído, nos preciosos termos do artigo 156, II, c/c art.34
Disposições Transitórias, da Constituição Federal, O Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis mediante ato: oneroso “ intervivos “, que tem como fato gerador:
I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio Útil de bens
imóveis por natureza ou acessão física,/ conforme definido no Código Civil;
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos / reais sobre imóveis, exceto os
direitos reais de garantia;
III - a cessão de direitos relativos às transmissões/ referidas nos incisos
anteriores,
Art. 2º - À incidência do imposto alcança as seguinte mutações patrimoniais:
I - compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes:
II - dação em pagamentos
III - permutas;
IV - arrematação ou adjudicação em leilão, hasta pública ou praças
V - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica,/ ressalvados os casos
previstos nos incisos III e IV do art. 3º.
VI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica/ para o às qualquer um de
seus sócios, acionistas ou sucessores;
VII - tornas ou reposições que ocorram.
a)

nas partilhas efetuadas em virtude de “dissolução de sociedade conjugal ou morte
quando o cônjuge ou herdeiros receber, nos imóveis situados no Município, quota-parte
cujo valor seja maior do que a parcela que lhes caberia na totalidade desses imóveis)

b)

nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida por qualquer
condômino quota-parte material cujo valor seja maior do que a sua quota-parte ideal,
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VIII — mandato em causa própria e seus substabelecimentos quando o
instrumento contiver os requisitos essenciais à compra e / venda;
IX - instituição de fideicomissos;
X - enfiteuse e subenfiteuse
XI - rendas expressamente constituídas sobre imóvel;
XII - concessão real de usos
XIII - cessão de direitos e usufruto;
XIV - Cessão de direitos ao usucapião;
XV - cessão de direitos do arrematante ou adjudicante/ depois de assinado o
auto de arrematação ou adjudicação;
XVI - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa/ de cessão
XVII - acessão física quando houver pagamento de indenização;
XVIII - acessão de direitos sobre permuta de bens imóveis,
XIX - qualquer ato judicial ou extrajudicial "inter-vivo” não especificado neste
artigo que importe ou que resolva em / transmissão, a título oneroso, de bens imóveis por
natureza ou acessão física, cu de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias.
XX - cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior.
$ 1º - Será devido novo imposto:
I - Quando o vendedor exercer à direito de prelação
II - no pacto de melhor comprador;
III - na retrocessão;
IV - na retrovenda.
$ 2º - Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais:
I - a permuta de bens imóveis por bons ou direitos de outra natureza;
II - a permuta de bens imóveis por outros quaisquer bens situados fora do
território do município.
III - a transação na qual seja reconhecido direito que implique na transmissão
de imóveis ou direitos a ele relativos;
DAS IMUNIDADES E DA NÃO INCIDÊNCIA
Art. 3º - O imposto não incide sobre a transmissão de bens/ imóveis ou direitos a ele
relativos quando:
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I – o adquirente for a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
respectivas autarquias e fundações;
II - o adquirente for partido político, entidade sindical / dos trabalhadores,
templo de qualquer culto ou religião, instituição / de educação e assistência social, para
atendimento de suas finalidades/ essenciais cu dela decorrentes.
III - efetuada para a sua incorporação ou patrimônio de pessoas jurídicas em
realização de capital;
IV - decorrente: de fusão, incorporação ou extinção de pessoas jurídicas;
$ 1º - O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplica quando a
pessoas adquirentes tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
$ 2º - Considera-se caracterizada à atividade preponderante referida no
parágrafo anterior quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da
pessoa jurídica adquirente nos dois anos seguintes à aquisição decorrer de vendas,
administração ou cessão de direitos á aquisição de imóveis.
$ 3º - verificada a preponderância a que se referem parágrafos anteriores,
tornarse-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição e sobre o valor
atualizado do imóvel ou dos direitos sobre ele.
$ 4º - As instituições de educação e assistência social de verão observar ainda
os seguintes requisitos:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a
título de lucro ou participação no resultados;
II- aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção e no
desenvolvimento de seus objetivos sociais;
III - manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar perfeita exatidão.
DAS ISENÇÕES
Art. 4º — São isentas do impostos .
I - À extinção do usufruto, quando seu instituidor tenha / continuado dono da sua
propriedade;
II - a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude de comunicação decorrente do
regime de bens de casamento;
III - a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas aquelas
de acordo com a lei civil;
IV - a transmissão decorrente de investidura;
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V - à transmissão decorrente da execução de planos de habitação para população de
baixa renda, patrocinado ou executado por órgãos públicos ou seus agentes,

DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL

Art.5º - O imposto é devido pelo adquirente ou cessionário/ do bem imóvel ou do
direito a ele relativos
Art.6º - Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento/ do imposto devido
ficam solidariamente responsáveis, por esse pagamento, o transmitente e o cedente,
conforme o cesso,
DA BASE DE CÁLCULO
Art.7º - 4 base do cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor
atribuído pelo Município ao imóvel ou ao direito transmitido, se este for maior,
$ 1º - Na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de cálculos
será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou preço pago, se este for
maior.
$2º - Nas tornas ou reposições a base de cálculo será o valor da fração ideal,
$ 3º - Na instituição de fideicomisso a base de cálculo será o valor do negócio jurídico
ou 70% (setenta por cento) do valor do/ bem imóvel ou do direito transmitido, se maior.
$ 4 - Nas rendas expressamente constituídas sobre imóveis, a base de cálculo será o
valor do negócio ou 30% (trinta por cento) do valor do bem imóvel, se maior.
$ 5º - Na concessão real de uso a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou
40% (quarenta por cento) do valor do bem i móvel, se maior.
$ 6º - No caso de cessão de direitos de usufruto, a base de cálculo será o valor do
negócio jurídico ou 70% (setenta por cento) do valor do bem imóvel, se maior.
$ 7 º - No caso de acessão física a base do cálculo será o valor da indenização ou o
valor da fração ou acréscimo transmitido, se maior.
$ 8º - Quando a fixação do valor do bem imóvel ou direito / transmitido tiver por base o
valor da terra-nua estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o Município atualizá-lo
monetariamente.
$ 9- A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto será endereçada
á repartição municipal que efetuar o cálculo,/ acompanhado de laudo técnico de avaliação do
imóvel ou direito transmitido.
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DAS ALÍQUOTAS
Art.8º — O imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido
como base de cálculo as seguintes alíquotas:
I - transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação, em
relação à parcela financiadas 0,5% (meio por cento);
II - demais transmissões 2% (dois por cento).

DO PAGAMENTO
Art.9º — O imposto será pago até 30 (trinta) dias após seu/ lançamento,
exceto nos seguintes casos:
I - na transferência de imóvel a pessoa jurídica ou desta para seus sócios,
acionistas ou sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da assembleia ou da
escritura em que tiverem lugar aqueles atos;
II - na arrematação ou na adjudicação em praça ou leilão, / dentro de 30 (trinta)
dias contados da data em que tiver sido assinado o auto deferida a adjudicação, ainda que
exista recurso pendente;
III - Na acessão física, até a data do pagamento da indenização;
IV - nas tornas ou reposições e nos demais atos judiciais, / dentro de 30 (trinta)
dias contados da data da sentença que reconhecer o direito, ainda que exista recurso
pendente.
Art.10º - Nas promessas ou compromissos de compra e venda é/ facultado o
pagamento do imposto a qualquer tempo, desde / que dentro do prazo fixado para pagamento
do imóvel.
$ 1º - Optando-se pela antecipação a que se refere este artigo, tonar-se-á por
base o valor do imóvel na data em que for efetuado a antecipação, ficando o contribuinte
exonerado do pagamento do imposto sobre o acréscimo de valor verificado no momento da
escritura,
$ 2º — verificada a redução do valor não se restituirá a diferença do imposto
correspondente.
Art.11º - Não se restituirá o imposto pagos:
I - quando houver subsequente cessão da promessa ou Compromisso, ou
quando qualquer das partes exercerem o direito de arrependimento, não sendo, em
consequência, lavrada a escrituras;
II - aquele que venha a perder o imóvel em virtude de pacto/ de retrovenda,
Art.12º - O imposto, uma vez pago, só será restituído nos / casos de:
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I - anulação da transcrição decretada pela autoridade judiciária, em decisão
definitivas;
II - nulidade do ato jurídico;
III - rescisão de contrato e desfazimento da arrematação/ com fundamento no
artigo 1136 do Código civil,
Art.13º- A guia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão municipal
competente.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Art.14º - O sujeito passivo é obrigado à apresentar na repartição competente
da Prefeitura os documentos e informações necessários ao lançamento do imposto.
Art.15º - Os Tabeliães e Escrivães não poderão lavrar instrumentos, escrituras
ou termos judiciais com que o imposto devido tenha/ sido pago
Art.16º - Os Tabeliães e Escrivães transcreverão os dados essenciais
constantes da guia de recolhimento do imposto nos instrumentos, escrituras que termos
judiciais que lavrarem.
Art.17º - Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissão
constitua ou possa constituir fato gerador do imposto, são obrigados a apresentar seu título nº
repartição fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da
lavratura do respectivo atos.|
DAS PENALIDADES
Art.18º - O adquirente de imóvel ou direito que não cumprir/ o estabelecido no
artigo anterior fica sujeito à multa de 50% (cinquenta por cento) (Alterado pela lei 701, de 13
de setembro de 2001 - 10%). sobre o valor do imposto devidamente corrigido,
Art.19º - O não pagamento do imposto nos prazos fixados nesta lei sujeita o
infrator à multa de 100% (cem por vento) (Alterado pela lei 701, de 13 de setembro de 2001 20%). sobre o valor de imposto devidamente corrigido,
Parágrafo Único - igual penalidade será aplicado a os serventuários que
descumprirem o estabelecido no artigo 15.
Art.20º - A comissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a
elementos que possam influir no calculo do imposto sujeitara o contribuinte à multa de 200%
(duzentos por cento) (Alterado pela lei 701, de 13 de setembro de 2001 - 50%). sobre o valor
do imposto sonegado, devidamente corrigido,
Parágrafo único - igual penalidade será aplicada a qualquer pessoa que
intervenha no negócio jurídico ou declaração e seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou
omissão praticada,
Art.21º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei.
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Art.22º – Aplicam-se à esta lei, no que couber, os princípios, , normas e
demais disposições do Código Tributário Municipal,
Art.23º- Esta lei, publicada, entrar em vigor no dia 1º ( primeiro) de março de
1989 ( mil novecentos e oitenta e nove), revogadas as disposições em contrário.

ESPIRIDIÃO CALIL FILHO
PREFEITO
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Lei nº 368, de 21 de dezembro de 1993.
Altera a Lei nº 27, de 20 de dezembro de 1978.
Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 29 da Lei nº 27, de 20/12/1978 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL, fica acrescido dos seguintes itens:
67- Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central:
fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de
fundos; devolução de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio;
emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos
por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha
cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento e de
extrato de conta e emissão de carnês (não abrangido o ressarcimento, às instituições
financeiras, de gastos com portes de correio, telex e teleprocessamento necessários à
prestação dos serviços):
68- Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do município;
69- Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1,2,3 e 4, prestados
através de planos de medicina de grupo ou convênio, inclusive com empresas para
assistência a empregados;
70- Planos de saúde, prestados por empresas que não estejam incluídas no
item anterior e que se cumpram através de serviços prestados pro terceiros, contratados pela
empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação de beneficiário do plano;
Art. 2º - O ANEXO I, nº I, da mesma Lei, fica acrescido dos itens
mencionados no artigo anterior, com os seguintes percentuais:
67- 5% (cinco por cento);
68- 3% (três por cento);
69- 3% (três por cento);
70- 3% (três por cento).
Art.3º - O item I do art. 29, do mesmo diploma legal, passa a vigorar com a
seguinte redação: médicos, dentistas e veterinários, inclusive radioterapia, ultrassonografia,
radiologia, tomografia e congêneres.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos
a partir de 1º de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.
(Revogada pela Lei 826, de 23 de dezembro de 2003)
SÉRGIO LUIZ PERES SOARES
Prefeito
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LEI nº 404, DE 01 DE JULHO DE 1994

Define microempresa e empresa de pequeno porte estabelecidas
neste município e assegura as mesmas tratamento tributário e
administrativo diferenciado.

Faço a saber que a CAMARA MUNICIPAL DO CARMO aprovou e eu sanciono a
seguinte lei:
...
(Revogada pela Lei Municipal nº 1237, de 30 de junho de 2009)

SÉRGIO LUIZ PERES SOARES
PREFEITO
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LEI Nº 612, DE 09 DE MARÇO DE 1999

Autoriza ao recebimento de imposto e taxas com
anistia de multas e juros.

Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber todos os impostos e taxas
municipais em atraso, inscritos ou não em dívida ativa, com anistia de multa e juros.
Parágrafo único - A anistia de que trata este artigo somente será concedida para os
pagamento efetivos até 30 de abril de 1999.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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LEI Nº 630, DE 13 DE JULHO DE 1999

Autoriza ao recebimento de impostos e taxas com
anistia de multa e juros.

Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber todos os impostos e taxas
municipais em atraso, inscritos ou não em dívida ativa, com anistia de multa e juros.
Parágrafo Único - A anistia de que trata este artigo somente será concedida para
pagamentos efetivos até 31 de agosto de 1999.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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DECRETO Nº 2212 de 13 de Julho de 1999

Fixa o preço da taxa de fornecimento de
água e dá outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO que o preço da taxa de fornecimento de água é único, quando
existe consumo diferenciado pelos diversos setores da municipalidade;
CONSIDERANDO que a UFIR é a unidade Fiscal de Referência;
DECRETA:
Art. 1º - O preço mensal da taxa de fornecimento de água fica estabelecido da
seguinte forma:
I – Casa residencial com pavimento: 7 (sete) UFIR
II – Casa residencial com dois ou mais pavimentos: 10 (dez) UFIR
III – Farmácias, drogarias e similares: 10 (dez) UFIR;
IV – Bares, restaurantes, supermercados, lanchonetes, padarias e similares: 15
(quinze) UFIR
V – Açougues e similares: 17 (dezessete) UFIR
VI – Hotéis, pousadas e similares, até 10 quartos: 20 (vinte) UFIR
VII – Hotéis, pousadas e similares com mais de 10 quartos: 30 (trinta) UFIR
VIII – Estabelecimentos industriais, fábricas, fundições e similares: 20 (vinte) UFIR
IX – Clubes esportivos, associações, clubes sociais e similares: 20 (vinte) UFIR
X – Clubes esportivos, associações, clubes sociais e similares com piscinas: 40
(quarenta) UFIR
XI – Postos de abastecimento de combustíveis com lavadores para veículos: 40
(quarenta) UFIR
XII –Postos de abastecimento de combustíveis com lavadores para veículos: 40
(quarenta) UFIR
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XIII – Lavadores para veículos: 25 (vinte e cinco) UFIR
Parágrafo único – O não pagamento no prazo estabelecido na guia de recolhimentos
emitida pela Prefeitura Municipal, importa na adoção de multa no valor de 2% (dois por cento)
até trinta dias, 4% (quatro por cento) até sessenta dias e 6% (seis por cento) em diante, além
do corte de fornecimento sem prévio aviso.
Art. 2º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a
partir de 01 de setembro de 1999, revogadas as disposições em contrário.
Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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LEI Nº 651, DE 03 DE ABRIL DE 2000

Autoriza ao recebimento de Impostos e Taxas com
Anistia de multas e juros.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO aprova e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber todos os impostos e taxas
municipais em atraso, inscritos ou não na dívida ativa, com anistia de multa e juros.
Parágrafo Único - A anistia de que trata este artigo será concedida para pagamentos
efetivos até 30 de abril de 2000.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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LEI Nº 659, DE 24 DE AGOSTO DE 2000

Autoriza o recebimento de impostos e taxas com
anistia de multas e juros.

Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber todos os impostos e taxas
municipais em atraso, inscritos ou não na dívida ativa, com anistia de multas e juros.
Parágrafo Único - A anistia de que trata este artigo será concedida para o pagamento
efetivo até 30 de setembro de 2000.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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LEI N.º 672, de 20 de fevereiro de 2001.

Institui procedimento para atualização de créditos da
Fazenda Pública Municipal e das outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Em face da extinção da Unidade Fiscal de Referência — UFIR,
ocorrida em 1º de Janeiro de 2001, todos os valores que, na atual legislação do Município de
Carmo, estiverem expressos em Unidades Fiscais de Referência ou se expressos
originalmente em Unidades Fiscais do Município de Carmo, UFIC, tenham sido objeto da
conversão a que se refere o art. 1º da Lei Municipal nº 327, de 05 de Janeiro de 1993, bem
como os créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, e inscritos ou não na
dívida ativa, serão atualizados pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
acumulada no exercício de 2000, após, se for o caso, sua conversão em reais mediante a sua
multiplicação pelo valor da UFIR vigente em 1º de Janeiro de 2000.
Art. 2º - Em 1º de Janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que
tenham sido convertidos pela regra do art. 1º, assim como os demais créditos da Fazenda
Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não em dívida ativa, serão atualizados
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada no exercício anterior.

Art. 3º - Caso o índice previsto nos artigos 1º e 2º desta Lei seja extinto, ou de
alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do
poder aquisitivo da moeda, dando-se prioridade para o índice de Preços ao Consumidor —
RJ. (IPC-RJ.), calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
Art. 4º - Os procedimentos de que trata esta Lei serão adotados sem prejuízo
para a incidência de multas e juros moratórios previsto na legislação fiscal do Município.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1º de Janeiro de 2001, revogadas as disposições em contrário.
ODIR GONÇALVES RIBEIRO
PREFEITO
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Lei nº 701 ,de 13 de setembro de 2001.
Altera artigos da Lei nº 167, de 27/12/88.
Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam alterados os artigos 18, 19 e 20 da Lei 167, de 27/12/88, no que
diz respeito as alíquotas das multas que passam a ser de: 10% (dez por cento); 20% (vinte
por cento) e 50% (cinquenta por cento), respectivamente.
Art. 2º - Esta Lei, publicada, entrará em vigor, em 01 de janeiro de 2002,
revogadas as disposições em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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Lei n° 723 , de 14 de JANEIRO de 2002

Altera a redação do art. 87, da Lei no 27, de 20 de dezembro de 1978 (Código
Tributário Municipal de Carmo), para modificar a cobrança de Taxa de Renovação de Alvará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica modificada a redação do Caput do Artigo 87, da Lei no 27 de 20 de
dezembro de 1978, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 87 – A licença será válida a partir do exercício em que for concedida”.

Art. 2º - Fica mantido o inteiro teor do Parágrafo Único do mesmo Artigo no 87.

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Antonio Paulo Machado Macedo
Presidente da Câmara
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Lei nº 763 de 26 de dezembro de 2002.

Institui Normas Administrativas para o
Recolhimento da Dívida Ativa e dá
outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Os débitos dos contribuintes não liquidados em cada exercício, serão
inscritos como dívida ativa, acrescidos da multa de 2% (dois por cento).
PARÁGRAFO ÚNICO — Os débitos em dívida ativa, na data de primeiro de
janeiro de cada exercício subsequente, estarão sujeitos aos juros de mora de 12% a.a. (doze
por cento ao ano) e mais T.J.L.P., aplicados sobre o total da dívida em 31 de dezembro do
exercício anterior.
Art. 2º - Enquanto não for iniciada a cobrança judicial, os débitos inscritos em
dívida ativa poderão ser incluídos na guia de arrecadação dos exercícios subsequentes, para
sua liquidação conjunta.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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Lei nº 764 de 26 de dezembro de 2002.

Institui Normas Administrativas para o
Recolhimento da Dívida Ativa e dá
outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica Instituído o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS Municipal.
Art. 2º - O Programa de Recuperação Fiscal - REFIS Municipal destina-se a
promover a regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos de pessoas
jurídicas, relativos a tributos municipais, com vencimento até 31 de dezembro de 2002,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade
suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.
Art. 3º - A administração do REFIS será exercida pela Secretaria Municipal de
Fazenda, a quem compete o gerenciamento e a implementação dos procedimentos
necessários à execução do Programa, notadamente:
I - expedir atos normativos necessários à execução do Programa;
II - promover a integração das rotinas e procedimentos necessários à
execução do REFIS, especialmente no que se refere aos sistemas informatizados dos órgãos
envolvidos;
III - homologar as opções pelo REFIS;
IV - excluir do Programa os optantes que descumprirem suas condições.
Art. 4º - O ingresso no REFIS dar-se-á por opção da pessoa jurídica, que fará
jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais referidos no art. 1º
Parágrafo único - O ingresso no REFIS implica inclusão da totalidade dos
débitos referidos no art. 1º, em nome da pessoa jurídica, inclusive os não constituídos, que
serão incluídos no Programa mediante confissão, salvo aqueles demandados judicialmente
pela pessoa jurídica e que, por sua opção, venham a permanecer nessa situação.
Art. 5º - À opção pelo REFIS poderá ser formalizada até 30/12/2002,
mediante utilização do "Termo de Opção do REFIS", conforme modelo aprovado pela
Secretaria Municipal de Fazenda.
§ 1º - O Termo de Opção do REFIS será:
I - firmado pelo responsável pela pessoa jurídica perante o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ, sendo exigido reconhecimento de firma;
§2º - No documento confirmatório da opção constará número gerado por algoritmo específico que deverá ser utilizado, em conjunto com o número de inscrição municipal,
em todos os demais atos e procedimentos praticados no âmbito do REFIS, constituindo para
27

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Telefone: (22) 2537-2346
E-mail: sec.fazenda@carmo.rj.gov.br

todos os fins de direito, identificação eletrônica, ficando sua utilização sob plena e to- tal
responsabilidade da pessoa jurídica optante.
§3º- Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados pela pessoa
jurídica, de forma irretratável e irrevogável, até o dia 30/12/2002, nas condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda.
§4º - A opção pelo REFIS, independentemente de sua homologação, implica:
I - início imediato do pagamento dos débitos;
II - após a confirmação da opção, nos termos estabelecidos pelo Setor de
Dívida Ativa, suspensão da exigibilidade dos débitos não ajuizados, ou, quando ajuizados,
integralmente garantidos;
III - submissão integral às normas e condições estabelecidas para o
Programa.
§5º - A suspensão da exigibilidade dos débitos ajuizados, quando não garantidos, dar-se-á quando da homologação da opção por período idêntico ao do parcelamento.
Art. 6º - Os débitos da pessoa jurídica optante serão consolidados tomando por
base a data da formalização da opção.
§ 1º - A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome
da pessoa jurídica, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou não, inclusive
os acréscimos legais relativos a multa, de mora ou de ofício, e a juros moratórios e demais
encargos, determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, inclusive a atualização monetária à época prevista. .
§ 2º - Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força do disposto
no inciso IV do art. 151 da Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional
- CTN), a inclusão, no REFIS, dos respectivos débitos implicará dispensa dos juros de mora
incidentes até a data de opção, condicionada ao encerramento do feito por desistência
expressa e irrevogável da respectiva ação judicial e de qualquer outra, bem assim à renúncia
do direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação.
§ 3º - A inclusão dos débitos referidos no parágrafo anterior, bem assim a
desistência ali referida deverão ser formalizadas, mediante confissão, na forma e prazo
estabelecidos no $3º do artigo anterior, nas condições estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Fazenda.
§ 4º - Requerida a desistência da ação judicial, com renúncia ao direito sobre
que se funda, os depósitos judiciais efetuados deverão ser convertidos em renda, permitida
inclusão no REFIS de eventual saldo devedor.
§ 5º - Os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a juros
moratórios, inclusive os relativos a débitos inscritos em dívida ativa, poderão ser liquidados,
mediante solicitação expressa e irrevogável da pessoa jurídica optante e observadas as
normas constitucionais referentes à vinculação e à partilha de receitas, mediante
compensação de créditos, próprios ou de terceiros, relativos a tributo incluído no âmbito do
REFIS;
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§6º - O débito consolidado na forma deste artigo será informado, pela Secretaria Municipal de Fazenda, à pessoa jurídica, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data
da formalização da opção, com a discriminação das espécies dos tributos, bem assim dos
respectivos acréscimos e períodos de apuração.
§7º - A pessoa jurídica, durante o período em que estiver incluída no REFIS,
poderá amortizar o débito consolidado mediante compensação de créditos próprios ou de
terceiros, sem prejuízo do pagamento das parcelas mensais.
§8º - As multas de lançamento de ofício incluídas no REFIS serão reduzidas
em quarenta por cento, inclusive para fins da liquidação de que trata o $ 5º deste artigo.
§ 9º - À opção pelo REFIS exclui qualquer outra forma de parcelamento de
débitos relativos aos tributos e contribuições referidos no art. 1º, inclusive dos com vencimento posterior a 31 de janeiro de 2003.
Art. 7º - O débito consolidado na forma do artigo anterior:
I - sujeitar-se-á, a partir da data base da consolidação, a juros
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada
linearmente, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Fazenda, vedada a
imposição de qualquer outro acréscimo;
II- será pago em parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no último dia útil de
cada mês, sendo o valor de cada parcela determinado em função de percentual da receita
bruta do mês imediatamente anterior, de 1,5% (uma vírgula cinco por cento).
Parágrafo único - A pessoa jurídica optante deverá iniciar o pagamento do
débito consolidado a partir, inclusive, do próprio mês da formalização da opção,
independentemente de sua confirmação ou homologação.
Art. 8º - À opção pelo REFIS sujeita a pessoa jurídica a:
I - confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos incluídos no
Programa;
II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para o
ingresso e permanência no Programa;
III - pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim dos
tributos e das contribuições com vencimento posterior a 31 de dezembro de 2002.
Art. 9º - À homologação da opção pelo REFIS será efetivada pela Secretaria
Municipal de Fazenda, produzindo efeitos a partir da data da formalização da opção.
Art. 10 - A pessoa jurídica optante pelo REFIS será dele excluída nas
seguintes hipóteses, mediante ato do Secretário Municipal de Fazenda:
I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas no Programa;
II - inadimplemento, por três meses consecutivos ou seis alternados, o
que
primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e contribuições abrangidos pelo REFIS, inclusive os com vencimento após 31 de dezembro de 2002;
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III - constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito
correspondente a tributo abrangido pelo REFIS e não incluído na confissão, salvo se
integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência do lançamento ou da decisão
definitiva na esfera administrativa ou judicial;
IV - compensação ou utilização indevida de créditos;
V - decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa
jurídica;
VI - concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei nº 8397, de 06 de
janeiro de 1992;
VII - prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante,
mediante simulação de ato;
VIII - decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente desfavorável à
pessoa jurídica;
Parágrafo Único - A exclusão da pessoa jurídica do REFIS implicará
exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática
execução da garantia prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos
fatos geradores.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. .

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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Lei 826, de 23 de dezembro de 2003

Altera a lei nº 27 de 20/12/1978 e revoga
a lei 368 de 21/12/1993

Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
(Revogada pela Lei 1952, de 19 de dezembro de 2017)

ODIR GONÇALVES RIBEIRO
PREFEITO
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LEI MUNICIPAL Nº 827 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003.

Altera artigo da Lei nº 27 de 20/12/78.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º - O artigo 146 da Lei nº 27 de 20/12/78 passa a Ter a seguinte redação:
Art.146 - O débito vencido poderá, inscrito em dívida ativa ou não, a
do órgão fazendário, ser parcelado em até 18 pagamentos iguais,
mensais
sucessivos.

critério
e

Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados as
disposições em contrário. (Revogado pela Lei nº 976, 25 de Outubro de 2005)

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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Lei nº 967 de 19 de outubro de 2005.

Institui normas administrativas para recolhimento de
créditos da Fazenda Publica Municipal, tributários ou
não, e inscritos ou não na dívida ativa e dá outras
providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, aprova e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os débitos dos contribuintes não liquidados em cada exercício, serão inscritos
como dívida ativa, acrescidos da multa de 2% (dois por cento).

Art. 2º - Os créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, e inscritos ou
não na dívida ativa, serão atualizados pela variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Art. 3º - Enquanto não for iniciada a cobrança judicial, os débitos inscritos em dívida
ativa poderão ser incluídos na guia de arrecadação dos exercícios subseqüentes, para sua
liquidação conjunta.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

JOSÉ CARLOS SOARES
Prefeito Municipal
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Lei nº 976, 25 de Outubro de 2005.
Altera artigo 146 da Lei nº 27 de 20/12/1978.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º. — Fica alterado a redação do art. 146 da Lei nº 27 de 20 de dezembro
de 1978, passando a ter a seguinte redação:
“Art. 146 — O débito vencido, inscrito ou não em dívida ativa, a critério do
órgão fazendário poderá ser parcelado em até 36 pagamentos iguais, mensais e sucessivos.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(Revogado pela lei nº 1.515, de 05 de março de 2013)

José Carlos Soares
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.208, DE 13 DE MARÇO DE 2009

"Concede anistia de juros e multas para IPTU, ISS, Taxa de Localização
(Alvará) e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara
aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os contribuintes em débito com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
vencido até o ano de 2008 inclusive, com o Imposto Sobre Serviços (ISS), vencido até o ano
de 2008 inclusive, com a Taxa de Alvará, vencida até o ano de 2008 inclusive e taxa de
consumo de água, vencida até o ano de 2008 inclusive, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, poderão liquidar o
Imposto devido com anistia de juros e multas, nos seguintes parâmetros:
I - para pagamento em parcela única com vencimento até 31 de julho de 2009, com
anistia total de juros e muitas;
II - para o pagamento em 03 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas vencendo a
primeira até 31 de julho de 2009, redução de 90% (noventa por cento) de juros e multas;
III - para o pagamento em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo
a primeira até 31 de julho de 2009 e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes,
redução de 70% (setenta por cento) de juros e multas.
§ 1º - Os parcelamentos em vigor, nos termos da legislação vigente, poderão ser
reprocessados nos termos deste artigo, aproveitando-se os pagamentos já realizados para o
pagamento do imposto ou de parcelas do novo parcelamento, vedada a restituição de saldo,
se existir.
§ 2º - O não pagamento do imposto no caso do inciso I ou de qualquer das parcelas
no caso dos incisos II e III, dentro do prazo estabelecido, importa na perda do beneficio desta
Lei.
Art. 2º - A Anistia prevista nesta Lei é transitória e será concedida aos contribuintes
que efetuarem o pagamento do imposto, ou da primeira parcela do parcelamento, até 31 de
julho de 2009.
Art. 3º - A concessão do incentivo previsto nesta Lei atende a condição prevista no
artigo 14, inciso I, da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.
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Art. 4º - Fica vedada a aplicação de qualquer dos benefícios instituídos nesta Lei para
os casos de multas por Crimes Contra a Ordem Tributária.
Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor em 31 de março de 2009, revogadas as disposições
em contrário.
Carlos Emanuel Ferreira Braz
Prefeito
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Lei Municipal nº 1237, de 30 de Junho de 2009

"INSTITUI O TRATAMENTO) DIFERENCIADO, FAVORECIDO E SIMPLIFICADO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO NAS LICITACOES NO AMBITO
MUNICIPAL."
PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO - RJ, no uso de suas atribuições legais, faz saber a
todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a
seguinte lei:
...
Carlos Emanuel Ferreira Braz
Prefeito Municipal
(Revogada pela Lei Municipal nº 1670, de 02 de setembro de 2014.)
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LEI Nº 1.239, DE 03 DE JULHO DE 2009

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de anistia de juros e multas para
IPTU, ISS e Taxa de Localização (Alvará)."

O Prefeito Municipal do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam prorrogados para o dia 31 de outubro de 2009 todos os prazos
previstos na Lei 1.208, de 13 de março de 2009.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Carlos Emanuel Ferreira Braz
Prefeito
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LEI Nº. Nº. 1515, de 05 de Março de 2013

“Dispõe sobre o valor mínimo e a quantidade das
parcelas dos Tributos, Impostos e Taxas dos
contribuintes em débito com Município do Carmo e
dá outras providências”.

O Prefeito Municipal do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas
atribuições, FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a
seguinte lei:
Art. 1º - Fica estabelecido o valor mínimo das parcelas dos contribuintes em débito
com os Tributos. Impostos e Taxas do Município do Carmo, constituídos ou não, inscritos ou
não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, o qual não
poderá ser inferior a R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais), corrigidos anualmente pelo INPC.
Parágrafo Único — O débito será parcelado no máximo em 48 vezes, obedecendo-se
o valor mínimo estabelecido no caput deste Artigo.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
(Revogado pela Lei nº 2059, de 25 de outubro de 2019)

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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LEI N.º 1516, de 05 de Março de 2013.

“Dispõe sobre a data de validade da CND
(Certidão Negativa de Débitos) emitida pelo
Município do Carmo e dá outras providências”

O Prefeito Municipal do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas
atribuições, FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a
seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Executivo a estabelecer para 03 (três)
meses a data limite para validade da CND (Certidão Negativa de Débitos) emitida pelo
Município de Carmo.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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LEI N.º 1517,de 05 de março de 2013.

“Dispõe sobre a data de validade da Taxa de
Localização (ALVARÁ) emitido pelo
Município
do Carmo e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas
atribuições FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a
seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado o chefe do Executivo Municipal no último ano do seu
Mandato, quando necessário, a estabelecer por meio de Decreto a prorrogação da data de
validade da Taxa de Localização (ALVARÁ) emitida pelo Município de Carmo, para o dia 28
do mês de Fevereiro do ano subsequente.
Parágrafo Único - A prorrogação da Data de validade da Taxa de Localização
(ALVARÁ) não isentará o requerente do pagamento dos 02 (dois) meses hora prorrogados.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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LEI Nº 1549 ,de 28 de junho de 2013

"Obriga o Poder Executivo a constar nos carnês de
pagamento de Tributos e Taxas os débitos
anteriores"

O Prefeito do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica obrigado a fazer constar nos respectivos
carnês de pagamento de Impostos e Taxas, os débitos anteriores referentes aos próprios
Impostos e às Taxas, constando o ano fiscal em débito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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DECRETO Nº 4.404 DE 03 DE JULHO DE 2013
Regulamenta a cobrança do IPTU, exercício de
2013 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º - Ficam fixadas as datas para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) no exercício de 2013.
I) IPTU - Cota única com desconto de 10% (dez por cento), vencimento 30/08/2013.
II) IPTU - Pagamento parcelado em até 5 (cinco) cotas com valor mínimo de R$ 10,00
(dez reais) em conformidade com as datas de vencimentos abaixo:
1ª Cota - 30/08/2013
2ª Cota - 30/09/2013
3ª Cota - 31/10/2013
4ª Cota - 29/11/2013
5 ª Cota - 30/12/2013
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se

Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1562, de 13 de setembro de 2013
“Ficam criadas normas que regem os serviços
de moto-taxi, de serviço de entrega de mercadorias,
de serviço comunitário de rua e 'motoboy' com uso
de motocicletas, revogando-se a Lei Municipal n.º
1511, de 05 de março de 2013."
O Prefeito do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º- A Prefeitura Municipal do Carmo fica autorizada a criar serviço de transporte
individual de passageiros, moto taxi, de serviço de entrega de mercadorias, de serviço
comunitário de rua, e 'motoboy' com uso de motocicletas.
§ 1º - São atividades específicas dos profissionais de que trata o caput deste artigo:
I - Transporte de mercadorias de volume compatível com a capacidade do veículo;
II - Transporte de passageiros, excetuados os menores de 18 anos e os que
apresentem sinais de embriagues e/ou consumo de drogas.
Art. 2º - O profissional que deseja exercer as atividades previstas no art. 1º,fica
obrigado a apresentar os seguintes requisitos:
I- Ter, no mínimo, 21 (vinte e um) anos completos;
II - Possuir habilitação por, pelo menos, 2 (dois) anos na categoria A;
III - Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran;
IV - Possuir motocicleta com as seguintes especialidades:
a) No mínimo, 125 cilindradas respeitando a capacidade de carga estabelecida pelo
fabricante;
b) Proteção de metal na parte traseira, para que o passageiro tenha onde se segurar e
apoiar as costas;
c) Cano de descarga contendo protetor isolante, de forma a evitar o contato lateral
direto.
$ 1º - O profissional deverá usar capacete e estar vestido com colete de segurança
com o número de seu cadastro profissional no Município e dotado de dispositivos
retrorrefletivos, nos termos da regulamentação do Cotran.
$ 2º - O profissional deverá fornecer ao passageiro um capacete com touca
descartável, bem como colete identificando o número do cadastro do mototaxista.
Art. 3º - Do profissional de serviço comunitário de rua será exigida, além do
mencionado no inciso I, a seguinte informação.
I - Carteira de Identidade;
II - Título de Eleitor;
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III - Cédula de Identificação do Contribuinte - CIC;
IV - Atestado de residência;
V - Certidão Negativa das Varas Criminais;
VI - Identificação da motocicleta utilizada em serviço.
Art. 4º - As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de
mercadorias - moto-frete- somente poderão circular nas vias, caso preencham os seguintes
requisitos:
I - registro como veículo da categoria de aluguel;
II - Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo,
destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito - Contran;
III - Instalação do aparador de linha, antena e corta-pipas, nos termos de
regulamentação do Contran:
IV - Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança.
$ 1º - A instalação ou incorporação de dispositivos para o transporte de cargas deve
estar de acordo com a regulamentação do Contran.
$ 2º - É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de
galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões de
contendo água mineral, desde com auxílio de side-car, nos termos de regulamentação do
Contran.
Art. 5º - A exploração do serviço de transporte por meio de moto-taxi poderá ser
permitida a:
I - Pessoa física:
II - Pessoa Jurídica;
III - Cooperativa;
IV - Associação;
V - Agência prestadora de serviço.
$ 1º - A permissão para serviço é intransferível e só poderá ser adquirida pelas
pessoas elencadas no caput deste artigo.
$ 2º - A pessoa natural ou jurídica que empregar ou firmar contrato de prestação
continuada de serviço com condutor de moto-frete é responsável solidária por danos civis
advindos do descumprimento de normas relativas ao exercício das atividades previstas nesta
lei.
Art. 6º - As atividades profissionais referidas no art. 1º somente poderão ser exercidas
mediante a autorização junto ao Departamento de Transporte da Prefeitura Municipal do
Carmo, ou, na falta deste, Órgão que tenha mesma atribuição.
$ 1º - O Departamento de Transporte ou Órgão competente certificará os requisitos
informados no artigo 2º, 3º e 4º desta Lei e, após, fará um respectivo cadastramento do
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profissional, bem como da motocicleta que será imediatamente informado ao setor
responsável pelo recolhimento pelo Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.
§ 2º - O deferimento da permissão ficará condicionado, além das exigências previstas
nesta Lei, ao pagamento comprovado da taxa de licença e do Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza, referente as atividade e de outros emolumentos.
§ 3º - Depois de cumpridas as exigências previstas neste artigo será emitida pelo
Departamento de Transporte ou Orgão que o substitua, a licença ou alvará do profissional.
Art. 7º - As vagas para operacionalização do moto-taxi serão limitadas a 01 (um)
profissional para cada 1.000 (um mil) habitantes.
Parágrafo Único - Em caso de cessação das atividades, é de exclusiva
responsabilidade do profissional comunicar seu desligamento ao Departamento Municipal de
Transporte ou o que o substitua, bem como requerer sua exclusão do cadastro municipal.
Art. 8º - A Secretaria Municipal de Obras, juntamente com o Departamento de
Transportes estabelecerá pontos oficiais de moto-taxi.
Parágrafo Único - Quando em trânsito sem passageiro, sendo solicitado, poderá o
profissional fora dos pontos, desde que não sejam locais proibidos pela sinalização e
regulamentação.
Art. 9º - A prestação dos serviços previstos nesta Lei sem observação das normas
nela previstas, bem como o disposto no Código de Trânsito nacional infere em:
I) Infração - grave;
II) Penalidade - multa;
III) Medida administrativa - apreensão do veículo para regularização.
Parágrafo Único - Responde pelas infrações previstas neste artigo o empregador ou
aquele que contrata serviço continuado de moto-frete, sujeitando-se à sanção relativa à
segurança do trabalho prevista no art. 201 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/43.
Art. 10 - Os condutores que atuam na prestação do serviço de moto-frete, assim como
os veículos empregados nessa atividade, deverão estar adequados às exigências previstas
nesta Lei e na Lei Federal n.º 12.009/2009 no prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contado da regulamentação pelo Contran e dos dispositivos previstos no art. 2º e 3º
desta Lei.
Art. 11 - Esta Lei deverá ser regulamentada por ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal, no prazo de até 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Odir Gonçalves Ribeiro
Prefeito
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DECRETO Nº 4.592, DE 25 DE JUNHO DE 2014

Regulamenta a cobrança de IPTU, exercício de
2014 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Carmo, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º - Ficam fixadas as datas para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) no exercício de 2014:
I - IPTU - Cota única com desconto de 10% (dez por cento), vencimento em
31/07/2014.
II - IPTU - Pagamento parcelado em até 06 (seis) cotas com valor mínimo de R$ 10,00
(dez reais) em conformidade com as datas de vencimentos abaixo indicadas:
1ª Cota - 31/07/2014
2ª Cota - 29/08/2014
3ª Cota - 30/09/2014
4ª Cota - 31/10/2014
5ª Cota - 28/01/2014
6ª Cota - 30/12/2014
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito Municipal

47

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Telefone: (22) 2537-2346
E-mail: sec.fazenda@carmo.rj.gov.br

LEI N.° 1.670 , de 02 de Setembro de 2014.
"Dispõe sobre a autorização e/ou licença para funcionamento no Município de
Carmo para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e ao
Microempreendedor Individual, bem como regulamentação do tratamento
diferenciado e favorecido oferecido as mesmas, de que trata a Lei Complementar
Federal n.° 123/2006, e dá outras providências."

O Prefeito do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei regulamenta a concessão de licença e/ou autorização para
funcionamento no Município e Carmo às Microempresas - ME, às Empresas de Pequeno
porte - EPP e ao Microempreendedor Individual - MEI, bem como o tratamento jurídico
diferenciado, simplificado e favorecido a elas assegurado, em consonância com as
disposições co Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial no que
se refere a:
I - à simplificação dos processos de abertura e baixa de estabelecimentos
empresariais;
II - ao tratamento tributário diferenciado;
III - ao acesso ao mercado;
IV - ao apoio à inovação;
V - ao associativismo e às regras de inclusão;
VI - ao acesso ao crédito;
VII - ao acesso à justiça.
§ 1º - Para fins dessa Lei consideram-se Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
e Microempreendedor Individual, os empresários e as pessoas jurídicas definidas nos artigos
3º e 18-A, da Lei Complementar Federal 123, de 2006.
§ 2º - Para todos os efeitos desta lei, a condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte será comprovada através de declaração arquivada nas Juntas Comerciais ou
nos cartórios de registros pessoas de jurídicas.
§ 3º - A condição de microempreendedor individual deverá ser, diretamente,
confirmada através dos sistemas da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.
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CAPITULO II
DO REGISTRO E LEGALIZAÇÃO
Seção I - Da Simplificação dos Processos
Art. 2º - Todos os órgãos públicos municipais, envolvidos nos processos de abertura e
fechamento de empresas, observarão a unicidade do processo de registro e de legalização,
devendo, para tanto, articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de
outras esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar
e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a
linearidade do processo, da perspectiva do usuário.
§ 1º - Os órgãos responsáveis pelo licenciamento de microempresas e empresas de
pequeno porte observarão as orientações do Comitê Gestor da Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, instituído
pela Lei federal 11.598, de 03 de dezembro de 2007.
§ 2º - Nos licenciamentos municipais e nas respectivas alterações e baixas:
I - não será exigida a regularidade de obrigações tributárias do empresário, da
sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas das quais participem,
ressalvados os tributos municipais;
II - ficará vedado qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal,
restritiva ou condicionante que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do
ato de registro, de alteração ou de baixa;
III - será assegurada a entrada única de dados cadastrais e de documentos,
resguardada a independência das bases de dados e observada a necessidade de
informações por parte dos órgãos e entidades municipais.
§ 3º - A simplificação do processo de concessão de licenças municipais não exime o
contribuinte de promover a regularização perante aos demais órgãos competentes, assim
como nos órgãos fiscalizadores do exercício profissional.
Art. 3º - A Administração Pública Municipal deverá manter a disposição dos usuários,
de forma presencial e poderá manter, pela rede mundial de computadores, informações,
orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas
prévias às etapas de registro, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo
a prover ao usuário certeza quanto à documentação exigível e à viabilidade do procedimento.
§ 1º - As pesquisas prévias deverão bastar para que o usuário seja informado pelos
órgãos e entidades competentes:
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I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da
atividade desejada no local escolhido;
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de
autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a
localização;
III - dos fundamentos do indeferimento da consulta, sendo oferecida ao interessado
orientação para adequação à exigência legal.
§ 2º - Para atender o disposto no caput deste artigo, a Administração Pública
Municipal poderá instituir mecanismos, inclusive pela rede mundial de computadores, para
permitir pesquisas prévias às etapas de registro, inscrição ou licenciamento de
estabelecimentos de empresários e de pessoas jurídicas.
§ 3º- A Administração Pública Municipal poderá firmar convênios para utilização dos
sistemas da REDESIM visando à realização de pesquisas prévias e à emissão das licenças
municipais.
Art. 4° - Os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental, ocupação do solo e
prevenção contra incêndios, exigidos para os fins de registro e legalização de empresários e
pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos
envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências.
§ 1º - Para efeitos desta Lei, consideram-se como de risco elevado, as atividades que:
I - estoquem ou utilizem material inflamável ou explosivo;
II - envolvam grande aglomeração de pessoas;
III - produzam nível sonoro superior ao tolerado por lei;
IV - industrializem ou comercializem material nocivo, perigoso ou incomodo;
V - possuam outros elementos de risco definidos em Lei municipal.
§ 2º - O chefe do Poder Executivo instituirá licenciamentos sanitários e ambientais
simplificados para atividades consideradas de baixo risco, adotando a base de dados dos
sistemas desenvolvidos para emissão do Alvará de Funcionamento Provisório que trata o
artigo 7° desta lei.
§ 3º - Ato do Poder Executivo relacionará as atividades de alto grau de risco, sujeitas à
vistoria prévia para concessão de licenças municipais.
§ 4º - Uma vez relacionadas as atividades de alto risco, as demais serão consideradas
de baixo risco e dispensadas de vistorias prévias.
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Art. 5° - Os órgãos municipais responsáveis pela emissão de licenças e autorizações
de funcionamento realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento,
preferencialmente em conjunto e somente quando a atividade, por sua natureza, comportar
grau de risco compatível com esse procedimento.
Parágrafo Único - A dispensa de vistoria não desobriga o cumprimento das normas
contidas no Código de Posturas e no Regulamento de Zoneamento Urbano do Município, no
que for aplicável.
Art. 6º - 0 Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá trâmite especial e
simplificado para os processos de abertura, registro, alteração e baixa do Microempreendedor
Individual (MEI), ficando dispensadas as pesquisas prévias para emissão de licenças
municipais quando a atividade for de baixo risco.
§ 1º - Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais
custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro das
atividades econômicas do Microempreendedor Individual.
§ 2º - O Secretario de Fazenda confirmará o enquadramento do Microempreendedor
Individual - MEI junto ao Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL.
§ 3º - Na hipótese de não confirmação da condição de Microempreendedor Individual,
a Secretaria de Fazenda efetivará a cobrança das taxas devidas, atualizadas e com os
acréscimos moratórios previstos na legislação, mediante notificação de lançamento ao
contribuinte, deferindo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento e observando as regras
de impugnação relativas ao processo administrativo fiscal tributário.
Seção II - Do Alvará de Funcionamento
Art. 7º - Fica criado o Alvará Provisório para autorizar o funcionamento imediato de
estabelecimentos do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de
pequeno porte no Município.
§ 1º - O Alvará de Funcionamento Provisório terá validade de 180 (cento e oitenta)
dias.
§ 2º - O Alvará de Funcionamento Provisório subordina-se à legislação relativa ao uso
e ocupação do solo, ao Código de Posturas Municipais e ao Código Tributário do Município.
§ 3º - O Município poderá restringir, a qualquer momento, a concessão do Alvará de
Funcionamento Provisório, visando a resguardar o interesse público.
Art. 8º - Para viabilizar a emissão imediata do Alvará de Funcionamento Provisório, a
Administração Municipal poderá instituir mecanismo eletrônico próprio ou utilizar os sistemas
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da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios - REDESIM.
Art. 9º - O alvará definitivo será emitido após a verificação do cumprimento dos
requisitos exigidos na resposta à pesquisa prévia e a confirmação dos dados registrados nos
sistemas disponíveis.
Art. 10° - O Alvará de Funcionamento será declarado nulo nos casos abaixo, dentre
outros que configurem nulidade na forma da Lei:
I - Expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares;
II - Ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou documento
ou o descumprimento do termo de responsabilidade firmado;
III - Ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais.
§ 1º - O Alvará de Funcionamento Provisório será cancelado se, no prazo de que trata
o 31° do artigo 7o desta lei, não forem cumpridos os requisitos exigidos para concessão do
alvará definitivo.
§ 2º - Serão pessoalmente responsáveis pelos danos causados à empresa, ao
Município ou a terceiros, os que dolosamente prestarem informações falsas ou sem
observância das Legislações Federal, Estadual ou Municipal pertinentes.
Art. 11 - Será concedido alvará de funcionamento para microempreendedores,
microempresas e empresas de pequeno porte que desenvolverem atividades consideradas de
baixo risco em estabelecimentos localizados:
I - em áreas desprovidas de regulação fundiária legal ou com regulamentação
precária; ou
II - na residência do respectivo titular ou sócio se a atividade não gerar grande
circulação de pessoas.
Parágrafo Único - Quando autorizado o funcionamento do estabelecimento de
Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na residência
permanente do titular ou sócio, ficarão vedadas a alteração da classificação de imóvel
residencial para comercial e a majoração da alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), salvo quando requerido pelo mesmo.
Seção III Da Baixa Simplificada
Art. 12 - Na existência de obrigações tributárias, principais ou acessórias, o sócio, o
titular ou o administrador da microempresa e da empresa de pequeno porte, que se encontrar
sem movimento há mais de 12 (doze) meses, poderá solicitar a baixa das inscrições e
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licenças concedidas pelos órgãos municipais, independentemente do pagamento de débitos
tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega de declarações desses períodos,
observado que:
I - a baixa referida não impedirá que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados
impostos, contribuições e respectivas penalidades decorrentes da falta de recolhimento ou da
prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras
irregularidades exercidas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de
pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou administradores;
II - a solicitação de baixa importará responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios
e dos administradores no período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 1º- A baixa das licenças e inscrições municipais do microempreendedor individual
poderá ser solicitada a qualquer momento, independentemente do pagamento de débitos
tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações
nesses períodos, observado o disposto no caput deste artigo.
§ 2º - Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se sem movimento a pessoa
jurídica ou equiparada que não apresentar mutação patrimonial e atividade operacional
durante todo o ano-calendário.
§ 3º - A baixa deverá ser efetivada no prazo de 60 (sessenta) dias pelos órgãos
encarregados do licenciamento, sob pena de ser considerada presumida.
CAPÍTULO III DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Art. 13 - O microempreendedor individual, as microempresas e as empresas de
pequeno porte poderão optar por recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) através do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições SIMPLES NACIONAL, na forma prevista na Lei Complementar Federal 123, de 2006 e
alterações posteriores.
§ 1º - O recolhimento do ISSQN no regime de que trata este artigo não abrange as
seguintes formas de incidências, em relação às quais será observada a legislação aplicável
às demais pessoas jurídicas no Município:
I - substituição tributária ou retenção na fonte;
II - importação de serviços.
§ 2º - O microempreendedor individual recolherá o ISSON em valores fixos mensais,
independentemente da receita bruta mensal, como previsto nos arts. 18-A, 18-B e 18-C da Lei
Complementar Federal 123, de 2006, ficando dispensado da retenção na fonte e das
condições de contribuintes substitutos ou substituídos.
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§ 3º - Os escritórios de serviços contábeis optantes pelo SIMPLES NACIONAL
recolherão o ISSQN mediante valores fixos na forma prevista no Código Tributário Municipal.
§ 4º - A retenção na fonte do ISSQN das microempresas e das empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no art.
3º da Lei Complementar Federal n.° 116, de 31 de julho de 2003.
§ 5º - A opção de que trata o caput deste artigo não impedirá a fruição de incentivos
fiscais relativos a tributos não abrangidos pelo SIMPLES NACIONAL.
Art. 14 - Para efeito do artigo 13, serão aplicados os dispositivos da Lei Complementar
federal 123/2006, relativos:
I - à abrangência, à forma de opção, às vedações ao regime e às hipóteses de
exclusões do SIMPLES NACIONAL;
II - às alíquotas, à base de cálculo, à apuração, ao recolhimento e ao repasse do ISS
arrecadado;
III - à fiscalização e aos processos administrativo-fiscal e judiciário pertinentes;
IV - aos acréscimos legais, juros e multa de mora e de ofício, e à imposição de
penalidades previstas pela Legislação Federal do Imposto de Renda;
V - ao parcelamento dos débitos relativos ao ISSQN, que ficará subordinado ao
disposto nos §§15 a 18 e 20 a 24 do artigo 21 da Lei Complementar federal 123/2006.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Fazenda observará a legislação tributária
municipal e as normas baixadas pelo Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL, instituído pela
Lei Complementar 123/2006, em relação à cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS.
Art. 15 - A Secretaria Municipal de Fazenda, observada a respectiva competência,
regulamentará as obrigações acessórias, observando que:
I - o microempreendedor individual será obrigado a emitir documento fiscal somente
quando o destinatário dos serviços for inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), vedada a imposição de custos para autorizar a respectiva impressão;
II - não poderão ser exigidas obrigações tributárias acessórias não autorizadas pela
Lei Complementar federal 123/2006, em relação ao ISSQN cobrado através do SIMPLES
NACIONAL;
III - o fornecimento de informações pelos microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte, para o cumprimento de obrigações acessórias
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tributárias, poderá ser realizado em aplicativo único e gratuito com interface no Portal do
Simples Nacional.
Art. 16 - O Poder Executivo, por intermédio dos seus órgãos técnicos competentes,
estabelecerá os controles necessários para acompanhamento da arrecadação do ISSON
através do SIMPLES NACIONAL, inclusive em relação aos pedidos de restituição ou de
compensação dos valores recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido.
§ 1º - Ficará vedado o aproveitamento de créditos não apurados no SIMPLES
NACIONAL, inclusive os de natureza não tributária, para extinção de débitos do SIMPLES
NACIONAL.
§ 2º - Os créditos do ISSON originários do SIMPLES NACIONAL não serão utilizados
para extinguir outros débitos para com a Fazenda Municipal, salvo na compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do
sistema simplificado.
§ 3º - A compensação e a restituição de créditos do ISSON apurados no SIMPLES
NACIONAL subordinam-se ao disposto nos $8 6o a 8o e 12 a 14 do artigo 21 da Lei
Complementar federal 123/2006.
Art. 17 - Chefe do Poder Executivo autorizará o parcelamento de débitos do ISSQN,
não inscritos em Divida Ativa e não incluídos no lançamento unificado, com base na
legislação municipal e nas normas emitidas pelo Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL.
Art. 18 - A fiscalização e o processo administrativo-fiscal, relativos ao ISSON devido
através do SIMPLES NACIONAL, serão realizados na forma do Código tributário Municipal,
Leis municipais e dos artigos 33, 39 e 40 da Lei Complementar federal 123/2006.
§ 1º - O Poder Executivo regulamentará, no âmbito municipal, o sistema de notificação
eletrônica dos contribuintes optantes pelo SIMPLES NACIONAL, instituído pelo$1o-A do
artigo 16 da Lei Complementar federal 123/2006.
§ 2º - O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio com a Procuradoria
Geral do Estado para transferir a atribuição de julgamento do processo administrativo fiscal,
relativo ao SIMPLES NACIONAL, exclusivamente para o Estado do Rio de Janeiro, na forma
prevista na Lei Complementar federal 123/ 2006.
Art. 19 - A Procuradoria do Município poderá firmar convênio com a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional para manter sob seu controle os procedimentos de inscrição em
dívida ativa Municipal e de cobrança judicial do ISSON devido por empresas optantes pelo
SIMPLES NACIONAL
Parágrafo Único - A Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de
Fazenda prestarão auxílio à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ao contencioso judicial
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que incluir o ISSQN devido no SIMPLES NACIONAL, na forma do artigo 41 da Lei
Complementar 123/2006.
CAPÍTULO IV DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 20 - Em relação ao microempreendedor individual, às microempresas e às
empresas de pequeno porte, a autoridade fiscal exercerá sua atividade prioritariamente de
maneira orientadora e não punitiva quanto aos aspectos sanitário, ambiental e de segurança.
§ 1º - Na fiscalização orientadora, será observado o critério de dupla visita para
lavratura de auto de infração, exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resis fiscalização.
§ 2º - A dupla visita consiste em uma primeira ação fiscal para verificar a regularidade
do estabelecimento, seguida de ação posterior se verificada qualquer irregularidade.
Art. 21 - Constatada a irregularidade na primeira ação fiscal, será lavrado termo e
concedido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para regularização, sem aplicação de
penalidade.
Parágrafo Único - Decorrido o prazo fixado sem a regularização exigida, será lavrado
auto de infração na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO V DO APOIO E REPRESENTAÇÃO
Art. 22 - 0 Chefe do Poder Executivo Municipal poderá designar Agente de
Desenvolvimento com as seguintes qualificações:
I - ter formação ou experiência compatível com a função a ser exercida; II - ser
preferencialmente servidor efetivo do Município; III - residir no município ou região.
§ 1º - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pela articulação das
ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, que visem ao
cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob a supervisão da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
§ 2º - A Administração Publica Municipal prestará suporte ao agente de
desenvolvimento na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de
intercâmbio de informações e experiências.
§ 3º - O agente de desenvolvimento deve participar da Sala do Empreendedor.
Art. 23 - Fica criada a "Sala do Empreendedor" com as seguintes finalidades:
I - Disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da inscrição
municipal e do alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de
comunicação oficial;
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II - orientar sobre os procedimentos necessários à regularização da situação fiscal e
tributária das empresas e manter mecanismos para emissão de certidões de regularidade
fiscal e tributária;
III - orientar sobre as obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas a serem
cumpridas pelo microempreendedor individual;
IV - disponibilizar mecanismos com informações sobre a abertura de empresas no
Município;
V - alocar o agente de desenvolvimento;
VI - orientar sobre as formas de acesso à Justiça, ao crédito e aos mecanismos de
fomento à inovação e ao associativismo, bem como sobre os incentivos previstos no
Município;
VII - outras atribuições fixadas em regulamento.
§ 1° - A Administração Municipal poderá firmar parcerias com outras instituições
públicas ou privadas, para oferecer orientação sobre a abertura, o funcionamento e o
encerramento de empresas, incluindo o apoio na elaboração de plano de negócios, a
pesquisa de mercado, a orientação sobre crédito, as formas de associativismo e os
programas de fomento oferecidos pelo Município.
Art. 24 - Para o cumprimento do disposto nesta lei, bem como para desenvolver e
acompanhar políticas voltadas aos microempreendedores individuais, às microempresas e às
empresas de pequeno porte, a Administração Pública Municipal deverá incentivar e apoiar:
I - a criação de fóruns com a participação dos órgãos públicos competentes, das
entidades vinculadas ao setor e representantes da sociedade civil;
II - a participação de instituições de apoio ou representação em conselhos e grupos
técnicos.
CAPÍTULO VI DOS ACESSOS AOS MERCADOS
(Capítulo VI - Nova redação dada pela Lei nº 1921, de 24 de agosto de 2017)

Paulo Cesar Gonçalves Ladeira
Prefeito
Autor do Projeto de Lei: Poder Executivo
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Lei n° 1.711 de 09 de Janeiro de 2015
.
"Dispõe sobre a data de validade da Taxa de
Localização e Funcionamento (ALVARÁ) emitido pelo
município do Carmo e dá outras providências."

O Prefeito do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estabelecido que a data de vigência da Taxa de Localização e
Funcionamento (ALVARA) terá início no 1° dia do mês de março e término no último dia do
mês de fevereiro do ano subseqüente.

Parágrafo Único - Fica prorrogada a data de validade da Taxa de Localização e
Funcionamento (ALVARA) do ano de 2014 até o último dia do mês de fevereiro de 2015,
sendo que a mesma não isentará o contribuinte do seu respectivo pagamento proporcional,
relativo ao período citado no caput deste parágrafo, na sua renovação.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01
de Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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DECRETO Nº 4.751, DE 12 DE MAIO DE 2015

Regulamenta a cobrança de IPTU para o exercício de
2015 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, DECRETA:
Art.1º - Ficam fixadas as datas para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) no exercício de 2015 de acordo com as disposições seguintes:
I - IPTU - Cota única com desconto de 10% (dez por cento), com vencimento em
31/07/2015;
II - IPTU - Pagamento parcelado em até 06 (seis) cotas com valor mínimo de R$ 10,00
(dez reais) em conformidade com as datas de vencimento abaixo indicadas:
1ª Cota em 31/07/2015;
2ª Cota em 31/08/2015;
3ª Cota em 30/09/2015;
4ª Cota em 30/10/2015;
5ª Cota em 30/11/2015;
6ª Cota em 30/12/2015;
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Registre-se, publica-se e cumpra-se.

Carmo, 12 de Maio de 2015

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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Lei nº 1773, de 21 agosto de 2015

“Dispõe sobre a autorização de emissão de
declaração quitação anual de débitos pela Prefeitura
Municipal do Carmo e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele
sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - A Prefeitura Municipal do Carmo, através da Secretaria Municipal de Fazenda,
fica autorizada a emitir e encaminhar aos contribuintes a declaração de quitação anual de
débitos referente aos tributos e taxas cobrados pelo Município.

Art. 2º - A declaração anual de débito compreenderá os meses de janeiro a dezembro
de cada ano, tendo como referência a data do vencimento da respectiva fatura.

§ 1º - Somente terão direito à declaração de quitação de débitos os contribuintes que
quitarem todos os débitos relativos ao ano em referência.

§ 2º - Caso o contribuinte não tenha utilizado os serviços públicos durante todos os
meses do ano anterior, terá ele direito à declaração de quitação dos meses em que houver
faturamento dos débitos.

§ - Caso exista algum débito sendo questionado administrativa ou judicialmente, terá o
contribuinte o direito à declaração de quitação com ressalva.

Art. 3º - A declaração de quitação anual deverá ser disponibilizada anualmente aos
contribuintes contendo o extrato completo dos pagamentos efetuados, detalhando o valor
mensal e a data do pagamento.
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Parágrafo Único - extrato previsto no caput deste artigo deverá ser disponibilizado ao
munícipe até 31 de março do ano subseqüente aos pagamentos.

Art. 4º - Constará da declaração de quitação anual a informação de que substituí, para
efeito de comprovação das obrigações do contribuinte, as quitações do ano a que se refere

Art. 5º - A declaração de quitação anual de débitos referentes a tributos e taxas
municipais terá força de certidão de quitação fiscal.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Cesar Gonçalves Ladeira
Prefeito
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LEI Nº 1.707, DE 09 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a concessão de anistia de multa de mora e
juros de mora dos créditos tributários vencidos, ajuizados
ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro
de 2014 e dá outras providencias"

O Prefeito do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º- É concedida a anistia dos acréscimos moratórios, assim entendidos a multa de
mora e os juros de mora, incidentes sobre os créditos tributários constituídos ou não, com fato
gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2014, ajuizados ou não.
Art. 2º - Nos casos de ações judiciais propostas pelo devedor para discussão dos
créditos tributários alcançados pelo art. 1º, a adesão aos termos desta Lei, com o pagamento
do crédito, importará em imediata extinção das ações, arcando o devedor com as custas
judiciais de baixa e renúncia aos honorários sucumbenciais.
Art. 3º - Aplica-se o disposto no art. 1º aos Autos de Infração por descumprimento de
obrigação tributária, pendentes de julgamento na esfera administrativa, desde que o sujeito
passivo desista do recurso interposto e efetue o pagamento até a data prevista no art. 4º.
Art. 4º - Os créditos tributários a que se refere o artigo primeiro poderão ser quitados
com os descontos dos acréscimos moratórios e nas condições a seguir, desde que o sujeito
passivo efetue seu recadastramento e efetue o pagamento ou requeira o parcelamento até 30
de junho de 2015 com o pagamento da primeira parcela no ato do financiamento.
I - 100% para pagamento a vista ou em até 06 parcelas;
II - 90% para pagamento em até 12 parcelas;
III - 80% para pagamento em até 18 parcelas;
IV - 70% para pagamento em até 24 parcelas;
V - 60% para pagamento em até 30 parcelas.
Parágrafo Único - O valor mínimo da parcela é de R$ 30,00 (trinta reais) para
pessoas físicas e R$ 100,00 (cem reais) para pessoas jurídicas.

62

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Telefone: (22) 2537-2346
E-mail: sec.fazenda@carmo.rj.gov.br

Art. 5° - O atraso no pagamento de 03 (três) parcelas sucessivas importará no
vencimento antecipado das demais, sendo vedado o parcelamento do saldo devedor
remanescente, acarretando o imediato ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal,
para os créditos já ajuizados.
Art. 6º - Na hipótese de ter ocorrido pagamento parcial de crédito tributário, referente a
exercícios anteriores a 2014, aplica-se ao saldo remanescente os benefícios previstos no art.
1° desta Lei.
Art. 7º - A aplicação do disposto nos artigos anteriores não implicará na restituição de
valores já recolhidos aos cofres públicos em decorrência de pagamento de créditos
tributários.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições
em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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LEI Nº 1.764, DE 23 DE JUNHO DE 2015

"Dispõe sobre a prorrogação de prazos existentes na Lei
Municipal N° 1.707 de 09 de Janeiro de 2015 que concede
anistia de multa de mora e juros de mora dos créditos
tributários vencidos, ajuizados ou não, cujo fato gerador
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2014 e dá outras
providencias"

O Prefeito do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - ...
Art. 2° - ...
Art. 3º
Art. 4º - Os créditos tributários a que se refere o artigo primeiro poderão ser quitados
com os descontos dos acréscimos moratórios e nas condições a seguir, desde que o sujeito
passivo efetue seu recadastramento e efetue o pagamento ou requeira o parcelamento até 30
de novembro de 2015 com o pagamento da primeira parcela no ato do financiamento.
I - 100% para pagamento a vista ou em até 06 parcelas;
II - 90% para pagamento em até 12 parcelas;
III - 80% para pagamento em até 18 parcelas;
IV - 70% para pagamento em até 24 parcelas;
V - 60% para pagamento em até 30 parcelas.
Parágrafo Único - O valor mínimo da parcela é de R$ 30,00 (trinta reais) para
pessoas físicas e R$ 100,00 (cem reais) para pessoas jurídicas.
Art. 5° - ...
Art. 6º - ...
Art. 7º - ...
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Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de julho de 2015, revogadas as
disposições em contrário.

Paulo Cesar Gonçalves Ladeira
Prefeito
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LEI N.º 1813, de 01 de Março de 2016.

“Dispõe sobre a data de pagamento das taxas de água
cobradas pelo Município do Carmo e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Executivo a estabelecer para o último dia
útil do mês subsequente a data limite para pagamento das taxas de água cobradas pelo
Município de Carmo. Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 1º de fevereiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Cesar Gonçalves Ladeira
Prefeito
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DECRETO Nº 4921, DE 06 DE JUNHO DE 2016

Regulamenta a cobrança de IPTU, exercício de 2016 e
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Carmo, em uso das suas atribuições legais:
Decreta
Art. 1º - Ficam fixadas as datas para pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) no exercício de 2016:
I - IPTU - Cota única com desconto de 10% (dez por cento), vencimento em
31/07/2016.
II - IPTU - Pagamento parcelado em até 6 (seis) cotas com o valor mínimo de 15,00
(quinze reais) cada, em conformidade com as datas de vencimentos abaixo indicados:
1ª Cota ou cota única - 31/07/2016
2ª Cota - 31/08/2016
3ª Cota - 30/09/2016
4ª Cota - 31/10/2016
5ª Cota - 30/11/2016
6ª Cota - 30/12/2016
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando todas as
disposições em contrário.

Carmo, 06 de junho de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito Municipal
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Lei nº 1855, de 07 de dezembro de 2016
"Dispõe sobre a Alteração do artigo 152 cria o artigo 152-A e
152-B da Lei 27 de 20 de dezembro de 1978 - Código
Tributário do Município de Carmo e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 152 da Lei 27 de 20 de dezembro de 1978 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 152 - A autoridade administrativa poderá determinar que a restituição se proceda
através de compensação de créditos tributários entre o sujeito passivo e a fazenda municipal."
Art. 2° - Fica criado o Art. 152-A com a seguinte redação:
"Art. 152-A - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar a compensação de
créditos tributários do Município, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública do Município, suas autarquias e fundações,
resultantes de atos próprios ou por sucessão a terceiros.
§ 1o - Os créditos tributários a que se refere o caput deste artigo abrangem, além do
valor original do tributo devido, os respectivos encargos, correção monetária, multas e juros
de mora, decorrentes de sua inadimplência.
§ 2º - Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante deverá contemplar o deságio correspondente, não podendo,
porém, cominar redução maior que juros de 1% (um por cento) ao mês, pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
§ 3º - Na determinação dos valores dos créditos a serem compensados, aplicar-se-ão
os mesmos índices de atualização e as mesmas taxas de juros, tanto para a Fazenda Pública
quanto para o sujeito passivo, a partir da data da exigibilidade dos respectivos créditos.
§ 4º - A compensação de que trata esta lei abrange somente os créditos tributários já
constituídos, ajuizados ou não, ou que sejam objeto de litigio administrativo, podendo ser
requerida pelo contribuinte interessado.
§5º - A compensação a que se refere o caput será proposta pelo Secretário Municipal
da Fazenda ou por representante da Procuradoria Geral do Município, quando se tratar de
crédito tributário ajuizado.
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$ 6º - Quando o crédito a compensar resultar de pagamento a maior de tributos
municipais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento do
mesmo tributo correspondente a períodos subsequentes mediante autorização formal.
§ 7º - Não obstante o disposto no parágrafo anterior, é facultado ao contribuinte optar
pelo pedido de restituição do tributo, que será atualizado monetariamente com base na
variação do INPC registrado no período, decorrido entre a data do pagamento a maior do
tributo e a data da efetiva liberação do valor a restituir.
§ 8º - A compensação de que trata esta lei deverá ser formalizada mediante termo
firmado pelo Secretário Municipal de Fazenda, pelo representante da Procuradoria Geral do
Município, quando for o caso, e pelo contribuinte.
§ 9º - É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.”
Art. 3º - Fica criado o Art. 152-B com a seguinte redação:
"Art. 152-B - Um Decreto do Poder Executivo regulamentará os procedimentos
administrativos necessários ao fiel cumprimento desta Lei.”
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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Lei nº 1.858, de 19 de Dezembro de 2016

"Dispõe sobre a instituição da Contribuição para
custeio de Serviço de Iluminação Pública - COSIP,
alteração da redação do VI, do Art. 3°, revogação dos
Artigos 73 a 77 da Lei n° 27 de 20 de dezembro de
1978 – Código Tributário Municipal e dá outras
providências.”

O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O inciso VI do Artigo 3o da Lei Municipal no 27 de 20 de dezembro de 1978 –
Código Tributário Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:
“VI - Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública - COSIP;"
Art. 2º - Fica instituída, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal de 1988, a
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública - COSIP, devida pelos
consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica, destinada ao custeio do
serviço de iluminação pública.
§ 1º - Considera-se serviço de iluminação pública aquele destinado a iluminar vias e
logradouros, bem como quaisquer outros bens públicos de uso comum, assim como de
atividades acessórias de instalação, manutenção e expansão da respectiva rede de
iluminação, inclusive a realização de eventos públicos.
§ 2º - São contribuintes da COSIP os consumidores situados tanto na área urbana
como na área rural, e que sejam beneficiados pelo Sistema de Iluminação Pública.
Art. 3º - A contribuição de que trata o artigo anterior corresponderá ao custo mensal
do serviço de iluminação pública, rateado entre os contribuintes, de acordo com os níveis
individuais de consumo mensal de energia elétrica, e classificados conforme as tabelas
indicadas no ANEXO I desta lei.
§ 1º - Os percentuais constantes do ANEXO I dessa Lei serão aplicados sobre o valor
de tarifa de Iluminação Pública, em R$/Kwh.
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§ 2o - O valor da contribuição, estabelecido na forma deste artigo, será apurado e
cobrado, mensalmente, por meio de nota fiscal-fatura, emitida pela concessionária
responsável pelo serviço de energia elétrica.
§ 3º - Aos contribuintes que não sejam usuários dos serviços de fornecimento de
energia elétrica por concessionária e se encontrem como contribuintes na condição de
proprietários ou possuidores de imóvel não edificado será cobrada uma contribuição anual,
equivalente a 10% (dez por cento) do valor do IPTU.
§ 4º - O Poder Público Municipal estará isento de pagamento da COSIP quando se
tratar de prédios de uso próprio.
Art.4º O valor da contribuição de que trata esta Lei será reajustado, na mesma ocasião
e percentual aplicado às tarifas de fornecimento de energia elétrica, definidos pela ANEEL, ou
órgão regulador que vier a substituí-la.
Art. 5° - Os recursos provenientes da arrecadação da contribuição destinam-se:
I - Prioritariamente ao pagamento do consumo de energia elétrica das vias,
logradouros e locais de uso comum da população;
II - A ampliação, melhoria, conservação e instalação das redes de Iluminação Pública
no Município;
III - Realização de estudos que visem a melhoria do sistema de Iluminação Pública,
principalmente no que diz respeito a um sistema mais econômico e sustentável.
VI - Contratação de empresas ou profissionais especializados para realizar
fiscalização nos pontos de Iluminação, para averiguar possíveis falhas no sistema de
cobrança.
Art. 6º - Fica o poder executivo autorizado a celebrar convênio com as empresas
concessionárias de energia elétrica para operacionalizar a apuração e cobrança da
contribuição de que trata esta Lei, bem como a respectiva prestação de serviços de
iluminação pública de interesse do Município.
Art. 7º - Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica conveniada, que deverá cobrar a Contribuição na
fatura de consumo de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta
do Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim, nos termos fixados em
regulamento.
Art. 8º - É vedada a cobrança da contribuição de iluminação pública:
I - Contribuintes com consumo mensal de até 80 Kwh/mês;
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II - Unidades consumidoras vinculadas a órgãos públicos da União, dos Estados e
municípios.
III - Unidades de consumidores vinculadas a templos religiosos e locais de culto,
partidos políticos e sindicatos de trabalhadores.
IV - Entidades privadas sem fins lucrativos que prestam serviços de educação e
assistência social, desde que tenham Certificação dada pelo Conselho Municipal de
Assistência Social.
§ 1º - Para comprovação das imunidades descritas nos itens II a IV, as entidades
deverão estar devidamente registradas e autorizadas pelo órgão fazendário municipal através
do alvará de localização e funcionamento.
§ 2º - As normas para comprovação e obtenção das imunidades e isenções descrita
no Art. 8° serão editas por ato próprio da Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 9º - Compete a Secretaria Municipal de Fazenda a administração e fiscalização da
contribuição de que trata esta Lei.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Fazenda manterá conta especifica e exclusiva para
recebimento e movimentação dos valores arrecadados pela contribuição de que trata esta Lei.
§ 2º - Decreto do Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no que couber, no
prazo de 30 dias após sua publicação, estabelecendo e delegando responsabilidades sempre
que julgar necessários.
Art. 10º - Ficam revogados, os Artigos 73 a 77 da lei n° 27, de 20 de dezembro de
1978, por força da Súmula Vinculante 41 do Supremo Tribunal Federal, de 11 de março de
2015.

Art. 11º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, tornando-se exigíveis
seus créditos, decorridos o prazo de 90 dias de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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ANEXO I

I - Consumidores Residenciais e Residenciais Rurais
Faixa de Consumo sobre a tarifa de I.P. / mês
Faixa de Consumo

Taxa (R$)

Até 80 kWh

Isento

81 até 140 kWh

R$ 4,29

141 até 220 kWh

R$ 7,35

221 até 400 kWh

R$ 11,93

Acima de 400 kWh

R$ 12,98

II - Consumidores Industriais
Faixa de Consumo sobre a tarifa de I.P. / mês Faixa de Consumo
Faixa de consumo

Taxa (R$)

0 até 300 kWh

R$ 9,54

301 até 600 kWh

R$ 19,09

601 até 1000 kWh

R$ 23,86

1001 até 5000 kWh

R$ 28,63

5001 até 10.000 kWh

R$ 38,17

Acima de 10.001 kWh

R$ 60,10
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II - Consumidores Comerciais
Faixa de Consumo sobre a tarifa de I.P./ mês
Faixa de Consumo

Taxa (R$)

0 até 200 kWh

R$ 9,54

201 até 400 kWh

R$ 19,09

401 até 600 kWh

R$ 21,00

601 até 1.000 kWh

R$ 25,77

Acima de 1.001 kWh

R$ 28,63

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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DECRETO Nº 5.062, DE 29 DE MAIO DE 2017

"Regulamenta a cobrança de IPTU, exercício de 2017 e dá
outras providências."
O Prefeito Municipal de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais, DECRETA:
Art. 1º - Foram fixadas as datas para pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) no exercício de 2017:
I - IPTU - Cota Única com desconto de 10% (dez por cento), vencimento em
31/07/2017.
II - IPTU - Pagamento parcelado em até 6 (seis) cotas com o valor mínimo de R$
15,00 (quinze reais) cada em conformidade com as datas de vencimentos abaixo indicadas:
1ª Cota ou cota única - 31/07/2017
2ª Cota - 31/08/2017
3ª Cota - 30/09/2017
4ª Cota - 31/10/2017
5ª Cota - 30/11/2017
6ª Cota - 28/12/2017
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as
disposições em contrário.

Carmo/RJ, 29 de maio de 2017.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito Municipal
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LEI nº 1.921 , de 24 de Agosto de 2017

"Altera a Lei Municipal n° 1.670 de 02 de setembro de 2014 a qual, dispõe
sobre a autorização e/ou licença para funcionamento no Municipio de Carmo
para as microempresas e empresas de pequeno porte e ao
microempreendedor individual, bem como a regulamentação do tratamento
diferenciado e favorecido oferecido as mesmas, de que trata a Lei
Complementar Federal no 123/2006 e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterada a redação dos artigos do CAPÍTULO VI – DO ACESSO AOS
MERCADOS da Lei no 1.670 de 02 de setembro de 2014 a qual, dispõe sobre a autorização
e/ou licença para funcionamento no Município de Carmo para as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte e ao Microempreendedor Individual, bem como regulamentação do
tratamento diferenciado e favorecido oferecido as mesmas, de que trata a Lei Complementar
Federal no 123/2006 e dá outras providências, conforme a redação abaixo:
CAPÍTULO VI DOS ACESSOS AOS MERCADOS
Seção I Dos Objetivos e do âmbito de aplicação
Art. 25 - Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte, objetivando:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional;
II - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas para as microempresas e
empresas de pequeno porte;
III - o incentivo à inovação tecnológica; e. IV – o fomento do desenvolvimento local,
através do apoio aos arranjos produtos locais.
§ 1º - Subordinam-se ao disposto nesta Lei, além dos órgãos da Administração
Pública Municipal Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as
Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e as demais entidades controladas
direta ou indiretamente pelo Município.
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§ 2º - Para efeitos deste Lei, considera-se:
I - âmbito local – os limites geográficos do Município de Carmo onde será executado o
.. objeto da contratação;
II - âmbito regional – os limites geográficos com o Município de Carmo, que podem
envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE; e
§ 3º - Admite-se a adoção de outro critério de definição de âmbito local e regional,
justificadamente, em edital, desde que previsto em regulamento específico ou definido no
edital de licitação, devidamente justificado.
§ 4º - As instituições privadas que recebam recursos de convênios ou similares,
deverão envidar esforços para implementar e comprovar o atendimento desses objetivos nas
respectivas prestações de contas.
Art. 26 - Para fins do disposto nesta Lei o enquadramento como microempresa e
empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal no 123, de 14 de
dezembro d com suas posteriores alterações, em especial quanto ao seu art. 3o, devendo ser
exigida de tais empresas a declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos
legais para a qualificação como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando
aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações.
§ 1º - A declaração mencionada pelo caput deste artigo deverá ser entregue pela
empresa interessada no momento de seu cadastramento junto ao Cadastro de Fornecedores
ou no momento da apresentação de documentação ou de acordo com o estabelecido pelo
instrumento convocatório.
§ 2º - O Microempreendedor Individual – MEI é modalidade de microempresa,
conforme disciplina o art. 18-E § 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
§ 3º - Se equipara os benefícios previstos às microempresas e empresas de pequeno
porte ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar, conceituados na Lei Federal no
11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência Social e no seu
Município sede, que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta anual até o
limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal no 123, de 14 de
dezembro de 2006, conforme disciplina o art. 3º-A da referida Lei.
§ 4º - Se equipara os benefícios previstos às microempresas e empresas de pequeno
porte às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita
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bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar Federal no
123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados,
conforme disciplina o art. 34 da Lei Federal no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Seção II
Das Ações Municipais de Gestão
Art. 27 - Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de
pequeno porte nas licitações, os órgãos ou entidades contratantes deverão, sempre que
possível:
I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros
existentes, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
local/regionalmente, com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a
notificação das licitações e facilitar as subcontratações e a formação de parcerias;
II - estabelecer e divulgar um planejamento das contratações públicas a serem
realizadas, contendo no mínimo:
a) Órgão requisitante.
b) Objeto(s) a serem adquirido(s) ou contratado(s).
c) Modalidade de licitação.
d) Tipo de licitação.
e) Valor global estimado.
f) Benefício(s) aplicável(eis) as microempresas e empresas de pequeno porte.
g) Previsão de realização da licitação.
h) Fonte de Recurso.
III - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados, de
modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para que adequem os seus
processos produtivos;
IV - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restrinjam,
injustificadamente, a participação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
local/regionalmente; e
V - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta local ou
regional dos bens e serviços a serem contratados.
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Parágrafo Único - O Planejamento descrito no inciso II deste artigo, será publicado
com período mínimo trimestralmente, com ampla divulgação, incluindo: a) Diário Oficial do
Municipio; b) Site oficial da Prefeitura; c) Sala ou Casa do Empreendedor; d) Associação ou
Sindicato empresarial;
Seção III
Das Regras especiais de Habilitação
Art. 28 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista dos micro e pequenos
empresários somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para
participação na licitação.
§ 1º - Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovação de que trata o caput, será assegurado prazo de 5 ( prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento - ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
§ 2º - Para aplicação do disposto no § 1o, o prazo para regularização fiscal e
trabalhista será contado a partir:
I - da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na modalidade
pregão; ou
II - da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas modalidades de
licitação previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 3º - A prorrogação do prazo previsto no § 1o deste artigo deverá sempre ser
Administração quando requerida pelo licitante, exceto quando exista urgência na contratação
ou prazo insuficiente para a emissão da Nota de Empenho, devidamente justificados.
§ 4º - O início do prazo para a interposição de recurso em relação ao resultado da
habilitação dar-se-á após o prazo de regularização fiscal de que tratam os parágrafos 1°, 2° e
3° deste artigo.
§ 5° - A não regularização da documentação no prazo previsto no § 1o deste artigo
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
§ 6º - O disposto pelo $ 5o deste artigo deverá constar do documento convocatório da
licitação.
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§ 7° - Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou
para locação de materiais não será exigida do micro e pequeno empresário apresentação de
balanço patrimonial do último exercício social.
Seção IV Do Direito de Preferência e outros Incentivos
Art. 29 - Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
§ 1º - Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preço.
§ 2º - Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido pelo § 1o deste
artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço.
§ 3º - A preferência de que trata este artigo será concedida da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será o objeto adjudicado em seu favor;
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I deste parágrafo, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem. em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem na situação de empate, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
§ 4º - Não se aplica o sorteio disposto no inciso III do § 3o deste artigo quando, por
sua dmitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances
equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de
apresentação pelos licitantes.
§ 5° - O disposto neste artigo somente se aplicará quando a menor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6º - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos incisos I, II e III do §
3o deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
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§ 7° - No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova pr
máximo de 5 (cinco) minutos, por item em situação de empate, sob pena de preclusão. .
§ 8° - Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem
nova proposta deverá ser estabelecido pelo órgão ou entidade licitante e estar expressamente
previsto pelo instrumento convocatório.
§ 9° - Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em
consideração o resultado da ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada
pelos licitantes, sendo facultada à microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada a possibilidade de apresentar proposta de preço inferior.
Art. 30 - Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte
nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Parágrafo Único - No caso de não acudirem interessados ou restar fracassada a
aplicação do art. 48, § 3o, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, à licitação
realizada nos termos do caput deste artigo, o procedimento licitatório deverá ser refeito,
podendo dele participar as empresas de outros portes.
Art. 31 - Nas licitações para contratação de serviços e obras, os órgãos e as entidades
contratantes poderão estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a exigência de
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte como obrigação da
contratada, determinando que sejam indicadas as microempresas ou empresas de pequeno
porte a serem subcontratadas, com a descrição dos serviços a serem prestados e seus
respectivos valores.
§ 1º - Nos instrumentos convocatórios, será estabelecido o percentual mínimo a ser
subcontratado e o percentual máximo admitido, ficando vedada a sub-rogação completa ou
da parcela principal da contratação.
§ 2º - Após a publicação do extrato do contrato, no prazo estipulado no instrumento
convocatório, deverá ser apresentada a documentação de habilitação jurídica e regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas ou empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas, aplicando-se-lhes o prazo para regularização previsto no § 1o do art. 4o.
§ 3º - Em não havendo a regularização no prazo mencionado no parágrafo anterior,
permitir se-á, dentro do prazo fixado no instrumento convocatório, a substituição da
microempresa ou empresa de pequeno porte indicada pela contratada, com nova descrição
dos serviços a serem prestados e seus respectivos valores, bem como mediante
apresentação da correlata documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal e
trabalhista.
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§ 4º - A microempresa ou empresa de pequeno porte subcontratada deverá manter a
regularidade fiscal e trabalhista ao longo de toda a vigência contratual.
§ 5° - Na hipótese de extinção da subcontratação, inclusive em razão da não
manutenção da regularidade fiscal e trabalhista ao longo de toda a vigência contratual, a
contratada substituirá a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou
entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução
da parcela originalmente subcontratada.
§ 6º - A contratada responsabiliza-se pela padronização,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

compatibilidade,

§ 7° - Deverá constar ainda do instrumento convocatório que a exigência de
subcontratação não será aplicável quando a licitante for, alternativamente:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte;
II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas ou empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; ou
III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participação igual ou superior ao percentual para a subcontratação estabelecido no
instrumento convocatório.
§ 8° - Não será admitida a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.
§ 9º - Não deverá ser exigida a subcontratação quando esta for inviável, não for
vantajosa para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado, o que deverá ser devidamente justificado no processo administrativo
referente à licitação.
§ 10 - Será vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de
itens ou parcelas determinadas ou de empresas específicas.
§ 11 - São vedadas:
I - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no
instrumento convocatório;
II - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitação; e
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III - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham
um ou mais sócios em comum com a empresa contratante.
§ 12 - Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão
destinados diretamente às microempresas ou empresas de pequeno porte, devendo do
contrato firmado com a licitante vencedora constar cláusulas com informações referentes às
empresas subcontratadas, detalhando os serviços a elas destinados e os seus respectivos
valores, a qual responderá solidariamente.
Art. 32 - Nas licitações para aquisição de bens de natureza divisível, desde que não
haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes
deverão reservar cota de até 25% (vinte e cinto por cento) do objeto para a contratação de
microempresas ou empresas de pequeno porte.
§ 1º - O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou
empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.
§ 2º - O instrumento convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para a
cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua
recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da
cota prinicipal.
§ 3º - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação
da cota reservada deverá ocorrer pelo menor preço.
§ 4º - Admitir-se-á a divisão da cota reservada em múltiplas cotas, objetivando-se a
ampliação da competitividade e observando-se que a soma do percentual de cada cota em
relação ao total do objeto não poderá ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento).
§ 5° - Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
§ 6º - Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de
licitação possuírem valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a
aplicação da licitação exclusiva prevista no art. 6o.
Art. 33 - Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 30 a 32:
I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item
separadamente ou, nas licitações por preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote da
licitação que deve ser considerado como um único item; e
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II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de
10 (dez) por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:
a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam
iguais ou até 10 (dez) por cento superiores ao menor preço;
b) a microempresa ou a empresa de pequeno sediadas local ou regionalmente melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da
licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
c) na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente com base na alínea “b”, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na situação da alínea “a”, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
e) nas licitações a que se refere o art. 32, a prioridade será aplicada apenas na cota
reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;
f) nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista
neste inciso somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno
porte com sede no município do Carmoou for um consórcio ou uma sociedade de propósito
específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte com
sede no município do Carmo;
g) a aplicação do benefício previsto neste inciso e do percentual da prioridade
adotado, 10 (dez) por cento, deverá ser motivada no processo, nos termos constantes desta
Lei.
Art. 33-A - Não se aplica o disposto nos arts. 30 ao 33 nas seguintes hipóteses,
alternativamente:
I - quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
II - quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo
ao\conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
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III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos art. 24 e 25 da Lei Federal
no 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do
art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no art. 6o,
observados, no que couber, os incisos I, II e V deste artigo;
Parágrafo único - Para o disposto no inciso II deste artigo, considerar-se-á não
vantajosa a contratação quando resultar em preço superior ao valor estabelecido como
referência ou a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos
benefícios.
Art. 33-B - Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as pequenas
empresas deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório. Art. 33-C - Os
pagamentos da micro e pequena empresa, após a efetiva e regular liquidação da despesa,
serão pagos no prazo de até 30 (trintas) a contar da data de liquidação da despesa. Art. 35-D
- A Administração Pública Municipal deverá prover, por meio de parceria com outros órgãos e
entidades ou, contratação de empresas, a capacitação dos membros das Comissões de
Licitações, Pregoeiros, equipes de apoio, servidores da Secretaria Municipais.
Parágrafo Único - A Administração Pública Municipal, também deverá promover,
incentivar e prover a capacitação das micro e pequenas empresas locais.
Art. 29 - Fica determinado ao Poder Executivo de Carmo, no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da publicação desta Lei, a proceder a consolidação das alterações na Lei no 1.670,
de 02 de setembro de 2014 e sua republicação na íntegra e consolidada.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor imediatamente na data sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Paulo Cesar Gonçalves Ladeira
Prefeito

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
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LEI Nº 1.924, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

“Dispõe sobre a concessão de anistia de multa de mora e
juros de mora dos créditos tributários vencidos, ajuizados
ou não cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro
de 2016 e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta lei autoriza o Poder Executivo a conceder temporariamente anistia
parcial de multa e remissão parcial dos juros a contribuintes inadimplentes com a Tesouraria
Municipal, com o objetivo de recuperar créditos tributários e taxas.
Parágrafo Único - É concedida a anistia dos acréscimos moratórios, assim
entendidos a multa de mora e os juros de mora, incidentes sobre os créditos tributários e
taxas constituídas ou não, com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2016, ajuizados
ou não.
Art. 2º - Nos casos de ações judiciais propostas pelo devedor para discussão dos
créditos tributários e taxas alcançadas pelo art. 1º, a adesão aos termos desta Lei, com o
pagamento do crédito, importará em imediata extinção das ações, arcando o devedor com a
custa judiciais de baixa e renúncia aos honorários sucumbenciais.
Art. 3º - Aplica-se o disposto no art. 1º aos Autos de Infração por descumprimento de
obrigação tributária, pendentes de julgamento na esfera administrativa, desde que o sujeito
passivo desista do recurso interposto e efetue o pagamento até a data prevista no art. 4º.
Art. 4º - Os créditos tributários e taxas a que se refere o Art. 1° poderão ser quitados
com os descontos dos acréscimos moratório e nas condições a seguir, desde que o sujeito
passivo efetue seu recadastramento, efetue o pagamento ou requeira o parcelamento até 30
de outubro de 2017, com o pagamento da primeira parcela no ato dos financiamentos.
I - 100% para pagamento a vista ou em até 06 parcelas;
II - 90% para pagamento em até 12 parcelas;
III - 80% para pagamento em até 18 parcelas,
IV - 70% para pagamento em até 24 parcelas;
86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Telefone: (22) 2537-2346
E-mail: sec.fazenda@carmo.rj.gov.br

V -60% para pagamento em até 30 parcelas; VI - 50% para parcelamentos acima de
30 parcelas até o máximo de 48 parcelas.
§ 1º - Em caso de reparcelamento, será cobrada multa de 40%, na primeira parcela,
pelo serviço prestado em duplicidade.
§ 2º - O deferimento do pedido de parcelamento fica condicionado ao pagamento da
primeira parcela no ato da formalização do acordo, vencendo as demais prestações do
parcelamento em até 30 (trinta) dias subseqüentes.
§ 3º - O inadimplemento de 03 (três) parcelas consecutivas do ajustamento para o
pagamento parcelado importará na perda do benefício instituído por esta Lei, prosseguindo-se
a cobrança pelo débito tributário original, devidamente e corrigida e acrescida de juros e
multa, conforme estabelece a legislação tributária do Município, abatidos os valores pagos
anteriormente.
Art. 5° - No caso de solicitação de certidão negativa de débitos relativa ao imóvel ou
contribuinte beneficiado com parcelamento deferido, desde que esta esteja em dia com o
pagamento, certificar-se-á, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional,
ressalvando a dívida objeto do acordo de parcelamento.
Art. 6º - Na hipótese de ter ocorrido pagamento parcial de crédito tributário, referente a
exercícios anteriores a 2017, aplica-se ao saldo remanescente os benefícios previstos no
Parágrafo Único do Art. 1° desta Lei.
Art. 7º - A aplicação do disposto nos artigos anteriores não implicará na restituição de
valores já recolhidos aos cofres públicos em decorrência de pagamento de créditos
tributários.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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LEI Nº 1.954, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

“Dispõe sobre o prazo da Lei Municipal 1924 de 25 de setembro de
2017, já alterada pela Lei 1937 de 10 de novembro de 2017 e dá
outras providências."

O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo da Lei Municipal 1924, de 25 de setembro de
2017, até 15 de janeiro de 2018.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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LEI N.° 1.932, de 10 de Novembro de 2017.
"Autoriza o Poder Executivo a enviar cobranças
administrativas aos contribuintes antes de acionálos judicialmente para pagamento dos tributos
municipais."

O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a enviar cobranças administrativas aos
contribuintes antes de acioná-los judicialmente para pagamento dos tributos municipais.
Parágrafo Único - A cobrança administrativa é o conjunto de ações administrativas para
receber do contribuinte inadimplente o valor referente ao tributo, no âmbito administrativo.
Art. 2º - As cobranças administrativas dos tributos municipais devem ser feitas
02 vezes ao ano, através dos meios de comunicação e/ou divulgação existentes, com objetivo
de demonstrar ao contribuinte a importância, para o Município, do pagamento dos impostos,
bem como de que é a forma mais econômica para este.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. (Revogado pela lei nº 2028 de 14 de maio de 2019.
Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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Lei nº1952, de 19 de Dezembro de 2017.

"Dispõe sobre a alteração da lei 27, de 20 de
Dezembro de 1978 e revogação da Lei n° 826,
de 23 de Dezembro de 2003."
O Prefeito do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica revogada a Lei Municipal n° 826, de 23 de Dezembro de 2003.
Art. 2º O artigo 29 da Lei n°27, de 20/12/1978 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,
com fundamento na Lei n°116, de 31/07/2003, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação
dos serviços constantes da lista seguinte, ainda que esses não constituam como atividade
preponderante do prestador."
1- Serviços de informática e congêneres.
1.01- Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02- Programação.
1.03- Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos,
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e
congêneres
1.04- Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos,
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será
executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.
1.05- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06- Assessoria e consultoria em informática.
1.07- Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de
programas de computação e bancos de dados.
1.08- Planejamento, confecção, manutenção de páginas eletrônicas.
1.09- Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto
por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a
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distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata
a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).
1.10- Provedores de acesso a internet.
2- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3- Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
3.01- De veículos terrestres automotores, de embarcações e aeronaves
3.02 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.03- Explorações de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands,
quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parque de
diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer
natureza.
3.04. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer
natureza.
3.05- Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
4- Serviços de saúde, assistência médica e congêneres,
4.01- Medicina e biomedicina.
4.02- Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia,
ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
4.03- Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos
socorros, ambulatórios e congêneres.
4.04- Instrumentação cirúrgica.
4.05- Acupuntura.
4.06- Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07- Serviços farmacêuticos.
4.08- Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
4.09- Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental
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4.10- Nutrição.
4.11-Obstetrícia.
4.12- Odontologia.
4.13- Ortópica.
4.14- Próteses sob encomenda.
4.15. Psicanálise.
4.16- Psicologia.
4.17- Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
4.19- Bancos de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie.
4.20- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie.
4.21- Unidade de atendimento médico, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
4.22- Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para a prestação de assistência
médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23- Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados,
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do
beneficiário.
5- Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.
5.04. -- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie.
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5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
6- Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e
congêneres.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de
poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços,
que fica sujeito ao ICMS).
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e
outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos,
projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.
7.04. - Demolição.
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local
da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo
tomador do serviço.
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7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
7.08 - Calafetação.
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação
final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos
e biológicos.
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização,
pulverização e congêneres.
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio,
silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para
quaisquer fins e por quaisquer meios.
7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e
congêneres.
7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e
urbanismo.
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geglógicos, geofísicos e congêneres.
7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação,
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e
explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.
7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução,
treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de
conhecimentos de qualquer natureza.
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9- Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, aparthotéis, hotéis residência, residence-service, suiteservice, hotelaria marítima, motéis, pensões
e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço o valor da alimentação
e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de
turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
9.03 - Guias de turismo. 10 - Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de
crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e
contratos quaisquer.
10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial,
artística ou literária.
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil
(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de
Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
10.06 - Agenciamento marítimo.
10.07 - Agenciamento de notícias.
10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação
por quaisquer meios.
10.09- Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10 - Distribuição de bens de terceiros.
11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de
embarcações.
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
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11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer
espécie.
12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
12.01 - Espetáculos teatrais.
12.02 - Exibições cinematográficas.
12.03 - Espetáculos circenses.
12.04. - Programas de auditório.
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres,
12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres,
12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e
congêneres.
12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10 - Corridas e competições de animais.
12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a
participação do espectador.
12.12 - Execução de música.
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas,
shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e
congêneres.
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por
qualquer processo.
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.
12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles,
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer naturėza.
13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
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13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e
congêneres.
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução,
trucagem e congêneres.
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição,
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra
mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, fótulos, etiquetas,
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao
ICMS.
14 -- Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01- Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
14.02 - Assistência técnica.
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,
costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem
industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.07 - Colocação de molduras e congêneres.
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto
aviamento.
14.10 - Tinturaria e lavanderia.
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
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14.12 - Funilaria e lanternagem.
14.13 - Carpintaria e serralheria.
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e
aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das
referidas contas ativas e inativas.
15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais
de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade,
atestado de capacidade financeira e congêneres.
15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão
ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer
outros bancos cadastrais.
15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral;
abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores, comunicação com outra
agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência
de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.
15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio
ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de
te e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de
saldo,extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou
processo.
15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de
contrato de crédito, estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão,
alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura
de crédito, para quaisquer fins.
15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos .e
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e
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demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).
15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos
quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os
efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de
posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de cas de compensação,
impressos e documentos em geral.
15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos,
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.
15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração,
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio, emissão de registro de exportação
ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento cheques de viagem;
fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral
relacionadas a operações de câmbio.
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético,
cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.
15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito,
inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo,
inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento
15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de
pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços
relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive
entre contas em geral.
15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques
quaisquer, avulso ou por talão.
15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra,
análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de
contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito
imobiliário.
16 - Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário de passageiros.
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16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal,
17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta
lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura 0.
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa.
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais
publicitários.
17.08 - Franquia (franchising).
17.09- Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congêneres.
17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17.13 - Leilão e congêneres.
17.14 - Advocacia.
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.16 - Auditoria.
17.17 - Análise de Organização e Métodos.
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.19 --Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
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17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.21 - Estatística.
17.22 - Cobrança em geral.
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção,
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral,
relacionados a operações de faturização (factoring).
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em
qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).
18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres.
18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, inspeção e
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres.
19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos,
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres.
19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos,
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres.
20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários
e metroviários.
20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação,
serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo,
serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.
20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros,
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de
apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e
congêneres.
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20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.
21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
22 - Serviços de exploração de rodovia.
22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos
usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos
para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência
aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou
em
normas oficiais.
23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,
adesivos e congêneres.
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,
adesivos e congêneres.
25 - Serviços funerários.
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes, aluguel de capela;
transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos,
desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos;
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
25.03 - Planos ou convênio funerários.
25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
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26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos,
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres.
27 - Serviços de assistência social.
27.01 -- Serviços de assistência social.
28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
29 - Serviços de biblioteconomia.
29.01 - Serviços de biblioteconomia.
30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.
31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânicas telecomunicações
e congêneres.
31.01 - Serviços técnicos em
telecomunicações e congêneres.

edificações,

eletrônica,

eletrotécnica,

mecânica,

32 - Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
36 - Serviços de meteorologia.
36.01 - Serviços de meteorologia.
37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
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38 - Serviços de museologia.
38.01 - Serviços de museologia.
39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do
serviço).
40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01 - Obras de arte sob encomenda.
§ 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 que trata o caput, os serviços nele
mencionados ficam sujeitos ao Imposto Sobre Serviços, ainda que sua prestação envolva
fornecimento de mercadorias.
§ 3º - O imposto de que trata este artigo incide ainda sobre os serviços prestados mediante a
utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização,
permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do
serviço.
§4º - A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
II- Fica acrescentado o art. 29- A, com a seguinte redação:
Art. 29-A. 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 desenvolvidos
no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no
exterior.
II- Fica acrescentado o art.29-B, com a seguinte redação:
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"Art.29-B. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.
§ 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, o serviço considera-se prestado e o imposto devido
ao Município nas hipóteses previstas abaixo:
I- Quando o serviço for proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior do Pais e tomado ou intermediado por pessoa física ou jurídica estabelecida ou, na
falta de estabelecimento, domiciliada no Município, na hipótese do §1o do art. 29;
II- na instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços
descritos no subitem 3.06 da lista do art. 29;
III- na execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.19 da lista do
art. 29;
IV- na demolição, nos casos de serviços descritos no subitem 7.04 da lista do art.29;
V- nas edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, nb caso dos serviços
descritos no subitem 7.05 da lista do art. 29;
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 do art. 29,
VII- na execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.10 da lista do art.29;
VIII- na execução de decoração e jardinagem do corte e poda de árvores, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.11 da lista do art. 29;
IX- no controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos
e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista do art.29;
X- no florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.16 da lista do art. 29;
XI- na execução de serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso
dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista do art.29,
XII- na limpeza e dragagem, no caso de serviços descritos no subitem 7.18 da lista do art. 29;
XIII- na guarda ou estacionamento do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01
da lista do art. 29;
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XIV- na vigilância, segurança ou monitoramento dos bens das pessoas, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.02 da lista doa art. 29;
XV- no armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.04 da lista doa art. 29;
XVI- na execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 12, exceto o 12.13, da lista do art.29;
XVII- na execução do transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista
do art. 29;
XVIII- no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista do art. 60, quando do
estabelecimento do tomador de mão-de-obra ou, na falta do estabelecimento, do seu
domicílio, estiver situado no Município;
I- o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País;
II- os órgãos da Administração Direta da União, do Estado e do Município, bem como suas
respectivas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista sob seu controle e
as Fundações instituídas pelo Poder Público, estabelecidos ou sediados no Município,
tomadores ou intermediários dos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10,
7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista doa art. 29.
III- os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central, tomadores ou intermediários dos serviços descritos nos subitens 7.02,
11.02 e 17.05 17.10 da lista do art.29.
IV- incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de obras de construção civil,
tomadores ou intermediários de serviços descritos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista do
art.29.
§ 2º. As pessoas físicas e jurídicas referidas no caput deste artigo e nos incisos I a IV do $1°,
deverão repassar ao Tesouro Municipal, o valor do imposto, inclusive multa e acréscimos
legais, na forma e nos prazos definidos na legislação tributária.

SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS

VIII- Dá nova redação ao art. 34 acrescenta os parágrafos 1° a 3º e remunera os demais:
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Art.34. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1°. Quando os serviços descritos nos subitens 3.05 e 22.01 da lista do art. 29, 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 no
território do Município.
§ 2° O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos Subitens 7.02
e 7.05 da lista do art.29, não se incluem na base de cálculo do imposto.
§ 3° Quando a prestação de serviço se der sob a forma de trabalho pessoal do próprio
contribuinte, o imposto corresponderá aos seguintes valores:
a) quando a realização do serviço exigir formação em nível superior de ensino: 3% ao ano ou
fração, sobre a base de cálculo;
b) quando a realização do serviço exigir formação em nível médio de ensino ou registro em
órgão de classe, na forma da lei: 2% ao ano ou fração, sobre a base de cálculo;
c) quando se tratar de serviços de artistas, atletas, modelos e manequins: 2% por apresentação, espetáculo ou jogo;
d) demais prestadores: ficam isentos do pagamento do imposto.
§ 4º- A base de cálculo é de R$ 1.460,97, reajustada anualmente conforme Lei Municipal no
672 de 20/02/2001
IX- Cria o art. 34- A
Art. 34 - A- As alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza são fixadas em
cinco por cento
Parágrafo único. No caso dos profissionais autônomos, aplica-se a regra estabelecida no § 3º
do artigo anteriormente;
Art.34- B- As alíquotas dos impostos sobre serviços listados nos itens 1.01 à 1.10 são fixados
em 2%.
Art. 3º - Fica excluído o anexo I da Lei n° 27, de 20/12/1978.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tornando-se exigíveis seus
créditos, decorridos o prazo de 90 dias de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Lei nº 1960, DE 06 DE MARÇO DE 2018
"Revoga o art. 26, alínea "F", da lei Municipal
nº 27, de 20 de dezembro de 1978."

O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe não conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica revogado o art. 26, alínea "F" da Lei Municipal nº 27, de 20 de
dezembro de 1978, que "DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DE IPTU PARA IMÓVEL
PERTENCENTE A SERVIDOR MUNICIPAL, DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE PARA
RESIDÊNCIA PRÓPRIA." mantidos intactos demais dispositivos do normativo.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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DECRETO 5.209, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

"Regulamenta a cobrança de IPTU, exercício de 2018 e
dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por legislação em vigor;
DECRETA:
Art. 1º - Foram fixadas as datas de pagamento de IPTU (Imposto Predial Territorial
Urbano) no exercício de 2018.
I - IPTU - Cota única com desconto de 10% (dez por cento), vencimento em
28/09/2018.
II - IPTU - Pagamento Parcelado em até 4 (quatro) cotas com o valor mínimo de R$
25,00 (vinte e cinco reais) cada em conformidade com as datas de vencimentos abaixo
indicadas:
1ª Cota ou cota única - 28/09/2018
2ª Cota - 31/10/2018
3ª Cota - 30/11/2018
4ª Cota - 28/12/2018
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Carmo, 14 de agosto de 2018.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 5.539, DE 02 DE ABRIL DE 2019

"Regulamenta a cobrança de IPTU, exercício de 2019 e
dá outras providências."

O Prefeito do Município de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor:
DECRETA:
Art. 1º - Foram fixadas as datas de pagamento de IPTU (Imposto Predial Territorial
Urbano) no exercício de 2019;
I - IPTU - Cota única com desconto de 10% (dez por cento), vencimento em
31/07/2019;
II - IPTU - Pagamento parcelado em até 6 (seis) cotas com o valor mínimo de R$
25,00 (vinte e cinco reais) cada em conformidade com as data de vencimentos abaixo
indicadas:
1ª Cota ou cota única - 31/07/2019
2ª Cota - 30/08/2019
3ª Cota - 30/09/2019
4ª Cota - 31/10/2019
5ª Cota - 29/11/2019
6ª Cota - 30/12/2019
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas
todas as disposições em contrário.

Carmo, 02 de abril de 2019

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito Municipal
110

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Telefone: (22) 2537-2346
E-mail: sec.fazenda@carmo.rj.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002. 10 DE MAIO DE 2019.
Estabelece
os
procedimentos
para
emissão de Certidão Negativa Unificada
dos Tributos municipais.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suasatribuições dada pelo
Decreto 4.375 de 09 de abril de 2013e Portaria 243/2018.
Considerando o estabelecido no Artigo 204, 205 e 206 da Lei Municipal, 27 de
20 de dezembro de 1978 - Código Tributário Municipal, e Artigo 122 da Lei Orgânica
Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal será efetuada
mediante apresentação de certidão única (conforme anexo I), expedida pela Fazenda
Municipal, a qual fará referência a todos os créditos de taxas e impostos municipais do
exercício e inscritos em divida ativa com exigibilidade suspensa.
§ 1º A certidão a que se refere o caput abrange os créditos relativos a:
I –Imposto Predial e Territorial Urbano;
II – Imposto sobre serviço de qualquer natureza;
III – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis;
III – Créditos Inscritos em Divida ativa com exigibilidade suspensa;
IV –Taxas de fornecimento de água;
V – Demais taxas municipais
§ 2º A certidão de que trata o caput será requerida seguindo os seguintes
procedimentos:
I – Requisição no protocolo Geral do Municipio feita pelo titular ou alguém por ele
legamente representado;
II – Pagamento da DAM (Documento de arrecadação municipal);
III – Após a emissão, o requerente deverá retirar diretamente no Setor Tributario.
Art. 2º O prazo para entrega da Certidão será de 15 dias apartir do pagamento da
Guia. (Fundamento Legal:Lei Orgânica Municipal, Artigo 122).
Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
apartir de 10 de maio de 2019.
(Revogado pela Instrução Normativa nº 006, de 01 de julho de 2020.)
Ozéas de Souza Ramos
Secretario Municipal de Fazenda
Port. 243/2018
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Lei nº 2028,de 14 de maio de 2019.
“Autoriza o protesto dos créditos tributários e não tributários
constituídos pela Fazenda Municipal. Autoriza a inscrição dos
devedores de débitos tributários e não tributários nos órgãos de
proteção ao crédito. Cria o Programa de Acompanhamento da
Regularidade Tributária com foco na cobrança administrativa
amigável. Autoriza a não execução de créditos tributários e não
tributários de pequeno valor.”
O Prefeito do Município de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a enviar para protesto, as
certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não tributários do Município, constituídos na
forma do artigo 200 da Lei 20 de 20 de dezembro de 1978 - Código Tributário Municipal,
independentemente do valor do crédito inscrito em Dívida Ativa, bem como os títulos
executivos judiciais condenatórios de quantia certa transitados em julgado.
Parágrafo Único — Cobrança de que trata o caput somente será efetuada após
realização de cobrança administrativa pela Secretaria Municipal de Fazenda através do Setor
de Tributos pelo período mínimo de 60 dias.
Art. 2º - Compete ao Município de Carmo, por meio da Secretaria de Fazenda - e da
Procuradoria Geral do Município, levar a protesto os seguintes títulos:
I- a Certidão da Dívida Ativa (CDA) emitida pela Fazenda Pública Municipal em favor
do Município de Carmo, independentemente do valor do crédito, e cujos efeitos do protesto
alcançarão, também, os responsáveis tributários apontados no artigo 135 da Lei Federal nº
5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional), desde que seus nomes constem da
Certidão de Divida Ativa;
II - a sentença judicial condenatória de quantia certa em favor do Município de Carmo,
desde que transitada em julgado, independentemente do valor do crédito.
§ 1º Efetivado o protesto sem que o devedor tenha, no prazo legal, quitado o débito, a
Procuradoria Geral do Município fica autorizada a ajuizar a ação executiva do título em favor
do Município, ou, sendo o caso, a requerer o prosseguimento da fase de cumprimento de
sentença, com todos os valores devidamente atualizados, sem prejuízo da manutenção do
protesto no cartório competente.
§ 2º Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito pelo devedor, inclusive dos
honorários advocatícios dos emolumentos cartorários e das custas judiciais, o Município de
Carmo requererá a baixa do protesto ao Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos,
bem como a extinção ou a suspensão da ação de execução eventualmente ajuizada.
§ 3º Na hipótese de descumprimento do parcelamento o Município de Carmo fica
autorizado a levar a protesto junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos a
integralidade do valor remanescente apurado e devido.
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Art. 3º - Cabe à Procuradoria Geral do Município efetuar o controle de legalidade dos
títulos que serão levados a protesto nos termos da legislação vigente.
Art. 4º - Com o objetivo de incentivar os meios administrativos de cobrança
extrajudicial de quaisquer créditos devidos ao Município, a Procuradoria Geral do Município e
a Secretaria de Fazenda - ficam autorizadas a adotar as medidas necessárias ao registro de
devedores de título executivo judicial condenatório de quantia certa transitado em julgado, ou
daqueles inscritos em Dívida Ativa, em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito
e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes.
Parágrafo único. O registro de que trata este artigo não impede que o Município
ajuíze a ação executiva do título ou, sendo o caso, requeira o cumprimento da sentença, com
os valores devidamente atualizados, sendo de atribuição da PGM a adoção de todas essas
medidas.
Art. 5º - O Município de Carmo fica autorizado a efetuar o protesto dos respectivos
títulos, nas ações de execução fiscal em curso, bem como nas sentenças judiciais que se
encontram em fase de cumprimento de sentença na data da publicação desta Lei, observado
o disposto no artigo 2º.
Art. 6º - Somente ocorrerá a baixa do protesto após o pagamento total da dívida ou o
seu parcelamento, incluídas as custas judiciais, honorários advocatícios e emolumentos
cartorários.
Art. 7º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a não ajuizar execuções de
créditos tributários de valor inferior a 205 UFIR vigente no ano em que ocorrer a inscrição em
divida ativa.
Parágrafo único. O limite previsto no caput deve ser considerado em relação, a cada sujeito
passivo e a todos os débitos que possua inscritos em dívida ativa do Município.
Art. 8º - A autorização de que trata o art. 7º não impede a cobrança administrativa
protesto extrajudicial, bem como inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
Art. 9º - A Procuradoria Geral do Município poderá a seu critério pedir a extinção dos
processos de execução fiscal em curso junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro cujos valores de inscrição se enquadrem no limite do Art. 7º.
Parágrafo único. Os processos cancelados pela Procuradoria Geral do Município
pelos motivos apresentados no caput serão imediatamente encaminhados a cobrança
administrativa. Persistindo a inadimplência,irá a protesto bem como inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito.
Art. 10 - O Município e o Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos da
Comarca de Carmo poderão firmar contrato de prestação de serviços, com base no artigo 25
da Lei 8666/93, dispondo sobre as condições para realização dos protestos dos títulos de que
trata esta Lei, observando o disposto na legislação pertinente.
Art. 11 - O chefe do executivo poderá, mediante Decreto, regulamentar o disposto
nesta Lei.
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Parágrafo único. Cabe ao Procurador Geral do Município e ao Secretário Municipal
de Fazenda, mediante ato conjunto, a expedição de normas complementares para o
cumprimento desta Lei e seu regulamento.
Art. 12 - Fica instituído o Programa de Acompanhamento da Regularidade Tributária
dos débitos de competência da Secretaria Municipal de Fazenda, com suas atividades
voltadas a cobrança administrativa amigável entre o fisco municipal e o sujeito passivo.
Art. 13 - As atividades relativas ao Programa de Acompanhamento da Regularidade
Tributária serão desenvolvidas por servidores subordinados a Secretaria Municipal de
Fazenda junto ao sujeito passivo, estando sujeitos a legislação no que diz respeito ao sigilo
fiscal dos - contribuintes.
Art. 14 - O Programa de Acompanhamento da Regularidade Tributária compreende:
I - a comunicação ao contribuinte inadimplente para, dentro do prazo estabelecido,
não superior a 60 (trinta) dias, promover o pagamento espontâneo dos débitos tributários
apurados pela administração, ou apresentar defesa;
II - a auditoria dos documentos de arrecadação de tributos municipais.
§ 1º A Secretaria Municipal de Fazenda poderá regulamentar mais de meio de
comunicação ao sujeito passivo para atender o procedimento previsto no inciso I do “caput”
deste artigo.
§ 2º O procedimento previsto no inciso I do "caput" deste artigo não configura inidão
da ação fiscal e será realizado uma única vez para cada débito identificado.
§ 3º Findo o prazo estabelecido na forma do inciso I do "caput" deste artigo, a falta de
recolhimento ou recolhimento a menor dos débitos apurados pela administração implicará a
constituição do crédito tributário, com a aplicação das multas previstas em legislação
específica e inscrição imediata em Dívida Ativa, estando sujeito as medidas de cobrança
previstas nesta Lei.
§ 4º A Secretaria Municipal de Fazenda constituirá no prazo de 30 dias,após a
publicação desta Lei, comissão para julgamento das defesas previstas no item I, do Artigo 14
desta Lei. A comissão será composta pelo Diretor do Setor de Tributos, 1 Fiscal de Tributos e
1 Servidor Efetivo que desenvolva suas atividades exclusivamente no Setor Tributário.
§ 5º A Procuradoria Geral do Município designará 1 Assessor Jurídico para compor a
comissão em caráter consultivo.
Art. 15 - Fica revogada a Lei nº 1.932 de 10 de novembro de 2017.
Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Cesar Gonçalves ladeira
Prefeito
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LEI Nº 2.050, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre a concessão de anistia de multa de mora e juros de
mora dos créditos tributários vencidos, ajuizados ou não, cujo fato
gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2018 e dá outras
providências."

O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta lei autoriza o Poder Executivo a conceder, temporariamente, anistia
parcial de multa e remissão parcial dos juros a contribuintes inadimplentes com a Fazenda
Municipal, com o objetivo de recuperar créditos tributários e taxas.
Art. 2º - Nos casos de ações judiciais propostas pelo devedor ou terceiro interessado
para discussão dos créditos tributários e taxas elencadas pelo art. 1º, a adesão aos termos
desta lei, como pagamento do crédito, importará em imediata extinção das ações, arcando o
devedor ou terceiro interessado com as custas judiciais de baixa e honorários advocatícios
sucumbenciais.
Art. 3º - Aplica-se o disposto no art. 1º aos Autos de Infração por descumprimento de
obrigação tributária, pendentes de julgamento na esfera administrativa, desde que o sujeito
passivo desista do recurso interposto e efetue o pagamento até a data prevista no art. 4º.
Art. 4º - Os créditos tributários e taxas a que se refere o Art. 1º poderão ser quitados
com os descontos dos acréscimos moratório e nas condições a seguir, desde que o
contribuinte devedor ou terceiro interessado efetue seu recadastramento, efetue o pagamento
ou requeira o parcelamento até 31 de outubro de 2019, com o pagamento da primeira parcela
em até 03 (três) dias úteis a contar do ato do financiamento.
I - 100% para pagamento à vista;
II - 90% para pagamento em até 06 parcelas;
III - 80% para pagamento em até 12 parcelas;
IV - 70% para pagamento em até 18 parcelas;
V - 50% para pagamento em até 36 parcelas;
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§ 1º - Em caso de reparcelamento, será cobrada multa de 40%, cuja base de cálculo
será o valor da primeira parcela, pelo serviço prestado em duplicidade.
§ 2º - O deferimento do pedido de parcelamento fica condicionado ao pagamento da
primeira parcela do acordo, vencendo as demais prestações do parcelamento em até 30
(trinta) dias subsequentes.
§ 3º - O inadimplemento de 03 (três) parcelas concecutivas do ajustamento para o
pagamento parcelado importará na perda do benefício instituído por esta Lei, prosseguindo-se
a cobrança pelo débito tributário original, devidamente corrigida e acrescida de juros e multa,
conforme estabelece a legislação tributária do Município, abatidos os valores pagos
anteriormente.
Art. 5º - No caso de solicitação de certidão negativa de débitos relativa ao imóvel ou
contribuinte beneficiado com parcelamento deferido, desde que esta esteja em dia com o
pagamento, certificar-se-á, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional,
ressalvando a dívida objeto do acordo de parcelamento.
Art. 6º - Na hipótese de ter ocorrido pagamento parcial de crédito tributário, referente a
exercícios anteriores a 2018, aplica-se ao saldo remanescente os benefícios previstos ao
Parágrafo Único do Art. 1º desta Lei.
Art. 7º - A aplicação do disposto nos artigos anteriores não implicará na restituição de
valores já recolhidos aos cofres públicos em decorrência de pagamento de créditos
tributários.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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LEI N.° 2051 de 24 de setembro de 2019.
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar
contratos ou convênios com instituições financeiras
e operadoras de meios eletrônicos para viabilizar os
recebimentos de créditos municipais por cartão de
débito e crédito."
O Prefeito do Município de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos ou convênios com
instituições financeiras e operadoras de meios eletrônicos de pagamentos com a finalidade de
viabilizar o recebimento de créditos municipais da administração direita e indireta, inscritos ou
não em dívida ativa, por meio de crédito ou débito.
Parágrafo único - E facultado ao contribuinte o pagamento total dos débitos
atualizados relacionados a um mesmo sujeito passivo, constituindo pelo principal, multa, juros
e honorários advocatícios, quando houver, calculados segundo a legislação, podendo ser
parcelados nos termos da legislação municipal.
Art. 2° - Os parcelamentos efetivados com a opção de quitação por cartão de crédito
serão homologados na aprovação de crédito pela operadora nos termos da contratação.
Parágrafo Único - As dívidas já parceladas permanecem inalteradas, podendo, a
pedido do contribuinte, ser alterada sua forma de pagamento. da forma instituída por esta Lei.
Art. 3º - O pagamento de qualquer quantia através do uso de Cartão de Crédito ou
Débito é de inteira responsabilidade do contribuinte, com renuncia a qualquer forma de
oposição ou impugnação, administrativa ou judicial, a exigibilidade do crédito fiscal.
Art. 4º - Não ocorrendo a quitação das parcelas pela operadora de cartão de crédito
importará em imediato estorno do parcelamento realizado, retornando a divide a sua origem,
com as devidas amortizações do que já restou pago.
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Fazenda poderá expedir Instruções Normativas,
objetivando disciplinar a aplicação da legislação relativa ao pagamento de tributos municipais
por cartão de crédito ou débito.
Art. 6º - Deverá o Poder Executivo proceder à instauração de procedimento licitatório,
onde serão estabelecidos por meio de Edital os direitos e obrigações, obedecendo as normas
pertinentes para firmar contratação com operadoras de cartões de crédito e débito.
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Art. 7º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as
disposições em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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Lei nº 2059, de 25 de outubro de 2019.

"Revoga a Lei 1.515, de 05 de Março de
2013, e cria nova Lei de Parcelamento
de Créditos Tributários."

O Prefeito do Município de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - O ingresso no Parcelamento dar-se-á por opção do sujeito passivo, que fará
jus a regime especial de consolidação e parcelamento de débitos, e que terá sua formalização
to da primeira prestação em até 10 dias úteis, a contar da data do requerimento.
Art. 2º - O pedido de parcelamento deferido constitui confissão da dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores
parcelados ser objeto de verificação.
Art. 3º - O parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte, por seu representante
legal, ou por qualquer interessado, devidamente identificados, no Protocolo Geral da
Prefeitura, a ser autuado em processo administrativo próprio juntamente com os seguintes
documentos:
a) Requerimento padronizado, devidamente preenchido e assinado, com informação
da origem do débito, o período a que se refere e o número de parcelas pretendidas.
b) Cópia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de residência (no caso
de pessoa física); comprovante de inscrição no CNPJ, cópia dos atos constitutivos, Carteira
de Identidade, do CPF do titular ou responsável (no caso de pessoa jurídica).
c) Outros comprovantes de relacionamento entre o requerente e o objeto da dívida.
Art. 4º - Além dos documentos citados anteriormente, a concessão de parcelamento deverá
ser instruída com o Termo de Confissão de Dívida, Demonstrativo atualizado da dívida e o
Contrato de parcelamento, devidamente assinados pelo requerente.
Art. 5° - O parcelamento poderá ser concedido em até 48 (quarenta e oito) vezes para
requerente contribuinte titular da dívida.
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Parágrafo Único: No parcelamento requerido por terceiros, o vencimento da última
parcela não poderá ultrapassar o sexto mês anterior ao término do prazo prescricional do
crédito.
Art. 6º - O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a 10 UFIR para
pessoa física e 15 UFIR para pessoa jurídica.
Art. 7º - O atraso no pagamento das parcelas objeto do Termo de Parcelamento
ocasionará, obrigatoriamente, o acréscimo, em cada parcela atrasada, de 3% (três por cento),
a título de multa, e 1% (um por cento) ao mês, a título de mora, além de atualização
monetária pelo IPCA-E, caso a parcela venha a ser quitada em exercício seguinte ao do
pedido.
Art. 8º - Deixando o contribuinte de efetuar os pagamentos de três ou mais parcelas
deferidas no acordo, implicará na imediata rescisão do parcelamento e na desconsideração
de sua realização, devendo ser dado prosseguimento à cobrança do crédito tributário com os
acréscimos originais de multas e juros desde o inadimplemento original.
Art. 9º - O reparcelamento de créditos tributários só poderá ser deferido, mediante o
pagamento da primeira parcela, acrescida de multa de 40% (quarenta por cento), em até três
dias úteis, a contar da data da negociação, sem prejuízo de multas e juros decorrentes do
inadimplemento previstos no artigo sétimo desta lei.
Art. 10º - Os artigos 7, 8 e 9 desta lei também terão efeito sobre os parcelamentos em
aberto, celebrados antes da publicação desta lei.
Art. 11º - Fica atribuída ao Chefe do Setor Tributário ou ao Secretário de Fazenda a
competência para aferir e aprovar a documentação exigida para a realização do parcelamento
de que trata esta lei.
Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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LEI Nº 2.060, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo para concessão de anistia
de multa de mora e juros de mora dos créditos tributários
vencidos, ajuizados ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31
de dezembro de 2018, previsto na Lei Municipal 2.050, de 13 de
setembro de 2019, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARMO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou, e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam prorrogados, até o dia 29 de novembro de 2019, todos os prazos
previstos na Lei Municipal n.° 2.050, de 13 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito
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DECRETO Nº 5524, DE 31 DE MARÇO DE 2020
"Regulamenta a cobrança de IPTU,
exercício 2020 e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARMO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor:
DECRETA:
Art. 1º Foram fixadas as datas de pagamento de IPTU (Imposto Predial Territorial
Urbano) no exercício de 2020.
I - IPTU - Cota única com desconto de 10% (dez por cento), vencimento em
31/07/2020.
II - IPTU - Pagamento parcelado em até 6 (seis) cotas com o valor mínimo de R$
25,00 (vinte e cinco reais) cada, em conformidade com as datas de vencimentos abaixo
indicadas:
1º Cota ou cota única - 31/07/2020
2º Cota - 31/08/2020
3º Cota - 30/09/2020
4º Cota - 30/10/2020
5º Cota - 30/11/2020
6º Cota - 30/12/2020
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas
todas as disposições em contrário.

Carmo, 31 de Março de 2020
Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito Municipal

122

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Telefone: (22) 2537-2346
E-mail: sec.fazenda@carmo.rj.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2020.
De 05 de Junho de 2020.

Regulamenta a implantação
da CND-E
(Certidão Negativa de Débitos
Eletrônica)

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições
legais instituídas pela Lei Municipal 2.015 de 27 de março de 2019 e Portaria
243/2018.
DECIDE:
Art. 1º. As certidões Conjuntas Negativas de Débitos, referentes à
Instrução Normativa 002 de 10/05/2019, passarão a ser em formato digital e
deverão ser solicitadas pelo site da Secretaria Municipal de Fazenda do Município.
Parágrafo único - A implantação de Certidão Negativa de Débitos
Eletrônica, não causa prejuizo no lançamento do DAM (Documento de
Arrecadação Municipal) e protocolo nos respectivos sistemas de gestão tributária
e administrativa.
Art. 2. O prazo para entrega da CND será de 15 dias, a contar da data do
pagamento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Fundamento Legal:
Lei Orgânica Municipal, artigo 102.
Art. 3º. Serão emitidos os seguintes tipos de Certidão:
I - Certidão Negativa de Débitos Pessoa Física, por CPF.
II- Certidão Negativa de Débitos Pessoa Jurídica,
por CNPJ. III- Certidão Negativa de Débitos Imóvel,
por Inscrição.

Art. 4º Fica revogado o parágrafo 2º, do artigo 1, da Instrução normativa nº
002 de 10/05/2019.
Art. 5º. A certidão de que trata o caput será requerida da seguinte forma:
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I – Requisição de forma eletrônica no portal da Secretaria Municipal de
Fazenda, feita pelo titular ou representante legal.

II- Pagamento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal).
III- Após a emisão, o requerente deverá retirar a Certidão pelo Portal da
Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 6º. Será utilizado o QR Code ou o número de Autenticação para
verificar a validade e a autenticidade da Certidão.
Art. 7º. O arquivamento dos processos será de forma eletronica, nos
termos da lei 12.682, de 9 de julho de 2012.
Art. 8º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01/06/2020. (Revogado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2020. De 01 de
Julho de 2020.)
OZÉAS DE SOUZA RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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DECRETO Nº 5588, DE 01 DE JULHO DE 2020

"Revoga o item I, alínea a, da tabela do Decreto nº 389 de
07 de Janeiro de 1979, e que foi atualizado no Decreto
424-A de 28 de dezembro de 1979, à respeito da cobrança
da taxa de emissão de Certidões Negativas de Débitos
Municipais e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARMO, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor:

DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a cobrança da taxa de emissão de Certidões Negativas de
Débitos que consta na tabela do artigo primeiro do Decreto nº 389 de 07 de Janeiro de
1979, item I, alínea a, atualizada no Decreto 424-A de 28 de dezembro de 1979.

Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação sendo revogadas
todas as disposições em contrário.

Carmo, 01 de julho de 2020

Paulo César Gonçalves Ladeira
Prefeito Municipal
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2020.
De 01 de Julho de 2020.

Estabelece os procedimentos
para emissão de Certidão de
CCND-E (Certidão Conjunta
Negativa
de
Débitos
Eletrônica)

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições
legais instituídas pela Lei Municipal 2.015 de 27 de março de 2019 e Portaria
243/2018.
Considerando o estabelecido no Artigo 204, 205 e 206 da lei Municipal
27 de 20 de dezembro de 1978 - Código Tributário Municipal, e Artigo 122 da
Lei Orgânica Municipal.
DECIDE:
Art. 1º. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal será efetuada
mediante apresentação de certidão única, expedida pela Fazenda Municipal de forma
eletrônica através do site oficial, a qual fará referência a todos os créditos de taxas e impostos
municipais do exercício e inscritos em divida ativa com exibilidade suspensa.
§ 1º A certidão a que se refere o caput abrange os créditos relativos a:
I - Imposto Predial e Territorial Urbano;
II - Imposto sobre serviço de qualquer natureza;
III - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis;
IV - Taxa de fornecimento de água;
V - Demais taxas municipais.
§2º A implantação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Eletrônica, não causa
prejuizo no lançamento de protocolo no sistema de gestão administrativa.
Art. 2º. O prazo para entrega da CND será de 15 dias. Fundamento Legal: Lei
Orgânica Municipal, artigo 102.
Art. 3º. Serão emitidos os seguintes tipos de Certidão:
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I - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Pessoa Física, por CPF.
II- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Pessoa Jurídica, por CNPJ.
III- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Imóvel, por Inscrição.
Art. 4º. A certidão de que trata o caput será requerida da seguinte forma:
I – Requisição de forma eletrônica no portal da Secretaria Municipal de Fazenda, feita
pelo titular ou representante legal.
II - Após a emisão, o requerente deverá retirar a Certidão pelo Portal da Secretaria
Municipal de Fazenda.
Art. 5º. Será utilizado o QR Code ou o número de Autenticação para verificar a
validade e a autenticidade da Certidão.
Art. 6º. O arquivamento dos processos será de forma eletronica, nos termos da lei
federal nº 12.682, de 9 de julho de 2012.
Art. 7º. Ficam revogadas as Instruções Normativas nº 002 de 10 de maio de 2019 e nº
005 de 05 de junho de 2020, da Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 8º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, sendo
revogadas todas as disposições em contrário.

OZÉAS DE SOUZA RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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