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LEI N° 6323

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI
Nº 5.394, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE
DISPÕE SOBRE O CTM - CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL.

O  Prefeito  do  Município  de  Cachoeiro  de
Itapemirim, do Estado do Espírito Santo, no uso
das atribuições que lhe  são conferidas  por lei
promulga a seguinte lei:

Art.  1º. Acrescenta  §  3º  ao  artigo  56  da  Lei  nº  5.394,  de  27  de
dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 56. (...)

§ 3º Considera-se unidade imobiliária autônoma, a área útil, integrante
do  bem  imóvel,  susceptível  de  delimitação  física  ou  jurídica,
independente e, como tal, possa ser considerada separadamente pelo
seu uso ou pavimento. 

.....................................................................................................

Art. 2º. Altera redação do caput do artigo 62 e seus §§ 1º e 2º, da Lei
nº 5.394, de 27 de dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art.  62.  A unidade  imobiliária  autônoma que  estiver  com o  IPTU –
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana integralmente
quitado,  até a data de 30 de setembro de cada exercício e que não
possuir débito desta natureza inscrito em Dívida Ativa, terá redução de
30% (trinta por cento) no valor deste tributo para o ano seguinte.

§ 1º Fará jus  ao benefício  previsto  no  caput deste artigo  a unidade
imobiliária autônoma que possuir débito inscrito em Dívida Ativa, desde
que o mesmo esteja parcelado, com a primeira prestação quitada, e as
demais com pagamento em dia.

§ 2º O mesmo benefício previsto no  caput deste artigo estende-se a
unidade imobiliária autônoma que tenha deixado de gozar de isenção.
.....................................................................................................



Art. 3º. Altera redação do caput do artigo 63 e dos seus §§ 1º, 2º e §
3º e acrescenta incisos I e II ao artigo 63 da Lei nº 5.394, de 27 de dezembro
de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 63 – Fica concedida isenção de IPTU para:

I  -  As  unidades  imobiliárias  autônomas  classificadas  no  padrão  de
edificação “D” ou ‘E’ com valor venal de até 1.400 (mil e quatrocentas)
UFCI , de propriedade de pessoa física, com concessão automática no
ato do lançamento, desde que estejam enquadradas cumulativamente
nas seguintes situações: 

a) que seja de natureza predial e de uso residencial;

b) que o contribuinte possua um único imóvel no município;

c) que na existência de mais de uma unidade imobiliária autônoma, em
um mesmo imóvel, do mesmo contribuinte, todas farão jus à isenção,
desde que sejam de padrão de edificação “D” ou “E”, e que a soma dos
valores  venais  destas  unidades  imobiliárias  não  ultrapasse  o  limite
indicado neste inciso.

II – A unidade imobiliária autônoma cujo valor venal seja de até 1.800
(mil  e  oitocentas)  UFCI  e  tendo  como  proprietário  pessoa  física
aposentada, pensionista ou beneficiária com renda vitalícia de regime de
previdência  oficial,  enquadradas  cumulativamente  nas  seguintes
situações: 

a) que seja de natureza predial e de uso residencial do beneficiado;

b)  que  o  contribuinte  possua,  na  data  de  1°  de  janeiro  de  cada
exercício,  rendimento mensal que não ultrapasse o valor  de 3 (três)
salários mínimos, comprovado mediante cópia do rendimento expedido
pelo órgão responsável pelo pagamento;

c) que o contribuinte não seja titular ou sócio de empresa;

d)  que  o  contribuinte  do  IPTU  possua  apenas  um  único  imóvel  no
município;

e) que na data do lançamento, na existência de mais de uma unidade
imobiliária autônoma, em um mesmo imóvel, do mesmo contribuinte,
somente será enquadrada na isenção àquela que seja de uso residencial
do  beneficiado  e  que  a  soma  dos  valores  venais  das  unidades  não
ultrapasse o limite indicado neste inciso.



§  1º A  isenção  concedida  neste  artigo  não  gera  direito  adquirido,
tornando-se automaticamente sem efeito,  quando se constatar  o não
atendimento às condições estabelecidas na legislação. 

§ 2º  Para fazer jus ao benefício constante do inciso II deste artigo, o
contribuinte deverá protocolar requerimento de isenção até o dia 31 de
julho de cada exercício.

§ 3º A isenção será extensiva ao imóvel integrante de espólio,  cujo
sucessor  seja  beneficiário  da  pensão  e  desde  que  resida  no  imóvel,
respeitadas às condições previstas no inciso II deste artigo.
.....................................................................................................

Art. 4º. Altera redação das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I e do § 2º do art.
86 e acrescenta o inciso VI e o § 5º ao artigo 86 da Lei nº 5.394, de 27 de
dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 86.  (...)

I – (...)
a)  alíquota  de 2%: subitens 9.02,  9.03 e 10.01 a 10.10 da lista  de

serviços.
b) alíquota de 3%: subitens 3.03, 8.01, 8.02, 12.01 a 12.17, 14.04 e
14.05 da lista de serviços.

(...)

VI –  Os  escritórios  de  serviços  contábeis,  optantes  pelo  Simples
Nacional, recolherão o ISS no valor fixo de 03 (três) UFCI ao mês e os
profissionais autônomos de contabilidade equiparados na forma do § 2º
deste artigo, recolherão o ISS de acordo com o inciso III deste artigo.

(...)

§ 2º Equipara-se à empresa, para efeitos de recolhimento do imposto, o
profissional  autônomo ou pessoa física,  que utilizar  mais  de 2 (dois)
empregados  ou  que  sua  atividade  não  se  constitua  como  trabalho
pessoal.

(...)

§ 5º Para fazer jus ao disposto no inciso VI deste artigo, os escritórios
de serviços contábeis que atenderem ao disposto no artigo 18, § 22-B
da  Lei  Complementar  nº  123/2006,  bem  como  os  profissionais
autônomos de contabilidade equiparados deverão firmar convênio com o
Município  e  apresentar  requerimento  na  Secretaria  Municipal  da
Fazenda.

.....................................................................................................

Art. 5º Acrescenta parágrafo único ao art. 89 da Lei nº 5.394, de 27 de
dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:



Art. 89.  (...)

Parágrafo  único. O  contribuinte  que  obrigado  ao  pagamento  do
imposto, deixar de emitir nota fiscal, extraviar ou fizer com importância
diversa  do  valor  dos  serviços,  nas  hipóteses  de  fiscalização  volante,
operação padrão, blitz ou em ação similar da fiscalização tributária, terá
o imposto devido na data da ocorrência do fato gerador. 
.....................................................................................................

Art. 6º Acrescenta artigo 94-A a Lei nº 5.394, de 27 de dezembro de
2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.  94-A. Ficam isentos  do pagamento  da Taxa de  Fiscalização  de
Localização, Instalação e Funcionamento e da Taxa de Fiscalização de
Anúncio: o empreendedor individual,  a microempresa e a empresa de
pequeno porte,  até  o  segundo exercício  à sua inscrição  no Cadastro
Mobiliário, contados a partir do registro de seu ato constitutivo no órgão
competente.
.....................................................................................................

Art. 7º Altera redação dos §§ 2º, 4º e § 5º do Art. 156 da Lei nº 5.394,
de 27 de dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 156 (...)
(...)

§ 2º Não será deferida a inscrição, no Cadastro Mobiliário Tributário, em
imóveis  residenciais,  salvo para as atividades que não gerem grande
circulação  de  pessoas  e  que  o  grau  de  risco  da  atividade  não  seja
considerado alto, conforme definido na legislação.

(...)

§ 4º O contribuinte que por dois exercícios consecutivos não retirar o
Alvará  de  Licença  para  Localização  e  Funcionamento,  no  Cadastro
Mobiliário Tributário, terá sua inscrição suspensa.

§  5º A  reativação  da  inscrição  será  feita  mediante  solicitação  do
contribuinte,  após  a  regularização  das  pendências  existentes  no
Cadastro Mobiliário Tributário.

.....................................................................................................

Art. 8º Altera redação da alínea ‘c’ do inciso VI e da alínea ‘b’ do inciso
IX do art. 210 da Lei nº 5.394, de 27 de dezembro de 2002, que passa a
vigorar com a seguinte redação:



Art. 210. (...)
(...)

VI –  (...)
(...)

c) multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto
devido, observada a imposição mínima de 50 (cinquenta) UFCI, aos que
obrigados ao pagamento do imposto, deixarem de emitir, ou o fizerem
com importância  diversa  do  valor  dos  serviços,  ou  extraviarem nota
fiscal ou outro documento previsto na legislação.

IX – (...)

(...)

b)  multa  de  10  (dez)  UFCI,  por  declaração,  aos  que  deixarem  de
apresentá-la  ou  apresentarem  fora  do  prazo  estabelecido  em
regulamento;
....................................................................................................

Art. 9º Altera redação dos §§ 1º, 2º e § 3º e acrescenta o § 4º ao art.
212 da Lei nº 5.394, de 27 de dezembro de 2002, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 212. (...)

§  1º No  concurso  de  infrações,  as  penalidades  serão  aplicadas
cumulativamente,  uma para  cada infração,  ainda  que  capituladas  no
mesmo dispositivo legal.

§ 2° Na reincidência, a infração será punida com o dobro da penalidade
e, a cada reincidência subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à
reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o seu
valor.

§ 3º  Entende-se por reincidência a nova infração, violando a mesma
norma tributária, cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 05
(cinco)  anos,  contados  da  data  em  que  se  tornar  definitiva,
administrativamente, a penalidade relativa à infração anterior.

§ 4º  Se  o  autuado  reconhecer  a  procedência  do  Auto  de  Infração,
efetuando o pagamento das importâncias exigidas, dentro do prazo para
apresentação  de  defesa,  o  valor  das  multas  será  reduzido  de  50%
(cinquenta por cento).
.....................................................................................................



Art.  10. Acrescenta  §  4º  ao  art.  231  da  Lei  nº  5.394,  de  27  de
dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 231. (...)
(...)

§4º Consideram-se partes integrantes do Auto de Infração: os Termos
de Fiscalização, Anexos e Relatórios lavrados pela fiscalização tributária.
.....................................................................................................

Art. 11. Acrescenta parágrafo único ao art. 236 da Lei nº 5.394, de 27
de dezembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 236. (...)

Parágrafo  único. Excetuam-se  à  regra  do  caput  deste  artigo  as
reclamações  contra  o  lançamento  do  Imposto  Predial  e  Territorial
Urbano - IPTU, que poderão ser protocolizadas até 31 de julho de cada
exercício.
.....................................................................................................

Art. 12. Ficam revogados o § 4º do artigo 63, o artigo 64, o § 7º do
artigo 85 e o inciso VIII do artigo 210 da Lei 5.394, de 27 de dezembro de
2002.

Art. 13. Fica alterado o critério para cálculo do  Valor unitário por m²
edificação (Vue),  da fórmula  de cálculo  do Valor  Venal do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano, constante do ANEXO I - PLANTA GENÉRICA DE
VALORES da Lei 5394/02, conforme tabelas do Anexo I da presente Lei. 

Art. 14. Ficam inseridos ao Anexo I – PLANTA DE VALORES GENÉRICOS
da Lei de nº 5.394, de 27 de dezembro de 2002, os logradouros relacionados
na tabela constante do Anexo I da presente Lei, parte integrante desta.

Art.  15.  Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições
em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de dezembro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal


