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LEI COMPLEMENTAR Nº 172/2022, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

“ACRESCENTA, ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS 

NA LEI COMPLEMENTAR Nº 074, DE 13 DE 

DEZEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DONA EMMA”. 

 

 

NERCI BARP, Prefeito Municipal de Dona Emma, Santa Catarina, 

 

FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Altera a redação de LIUFMO PRIMEIRO para LIVRO PRIMEIRO 

(após art. 1º e parágrafo único), da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005. 

 

Art. 2º - Altera o inciso IV e acrescenta os incisos V e VI, ao artigo 62, da Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 62 - ... 

... 

IV - O não pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou intercaladas 

implicará no cancelamento automático do parcelamento, independentemente de prévio aviso 

ou notificação, promovendo-se, de imediato, a inscrição do saldo devedor na dívida ativa, 

para cobrança executiva; 

V - O parcelamento só se consolida com o pagamento da primeira parcela na 

data do respectivo vencimento; 

VI - Para os casos de parcelamento com menos de 3 (três) prestações, a falta de 

pagamento de uma parcela, implicará no cancelamento automático, independentemente de 

prévio aviso ou notificação, promovendo-se, de imediato, a inscrição do saldo devedor na 

dívida ativa, para cobrança executiva; 

... 

 

Art. 3º - Acrescenta o parágrafo único ao artigo 76, da Lei Complementar nº 074, 

de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 76 - ... 

... 

Parágrafo único - Para os contribuintes que quitarem seus débitos com a 

Fazenda Municipal na integralidade, em uma única parcela, será aplicada a redução de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor dos juros e da multa moratória.” 

 

Art. 4º - Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 101, da Lei Complementar nº 074, de 

13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 101 - ... 

... 

§ 3º - As medidas dispostas neste artigo, que dependam de informações, 

exibições, comparecimentos e afins deverão ser cumpridas no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação.” 

 

Art. 5º - Altera o caput e o parágrafo 2º, do artigo 105, da Lei Complementar nº 

074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 105 - A autoridade administrativa que proceder ou presidir a qualquer 

diligência de fiscalização, lavrará os termos necessários para que se documente o início do 

procedimento fiscal, na forma da legislação aplicável, tendo o prazo de 90 (noventa) dias 

para conclusão daquelas. 

... 

§ 2º - Não sendo a fiscalização concluída dentro do prazo estabelecido no caput 

deste artigo, poderá a mesma ser prorrogada por igual período, desde que o agente fiscal 

justifique, perante a fazenda municipal, da necessidade de sua dilatação.” 

 

Art. 6º - Altera o caput e o parágrafo 2º e acrescenta o parágrafo 3º, 4º e seus 

incisos I, II, III, IV e V e o parágrafo 5º, tudo ao artigo 228, da Lei Complementar nº 074, de 

13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 228 - O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana incide 

sobre a propriedade, a posse ou o domínio útil de bem imóvel por natureza ou acessão física, 

como definido em lei civil, localizado na zona urbana do Município ou em áreas a ela 

equiparadas por lei. 

... 

§ 2º - Consideram-se urbanas as áreas de expansão urbana e os loteamentos para 

fins urbanos ou habitacionais, localizados na área rural, destinados à habitação, à indústria, 

ao comércio e ao recreio, na parte que tiver tal destinação. 

§ 3º - Considera-se ainda urbano o imóvel parcialmente abrangido pelo 

perímetro urbano e parcialmente rural, ocupado para fins industriais, comerciais ou 

prestação de serviços em toda a área destinada a estas utilizações. 

§ 4º - Para efeitos do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, será observado 

o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 02 (dois) dos 

incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição 

domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) 

quilômetros do imóvel considerado. 

§ 5º - O fato gerador do imposto de que trata o caput ocorre no dia 1º (primeiro) 

de cada exercício financeiro e será lançado de ofício pela municipalidade.” 
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Art. 7º - Altera o caput, renumera o parágrafo 1º para parágrafo único e altera sua 

redação, acrescenta os incisos I e II ao parágrafo único, tudo do artigo 232, da Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 232 - O valor venal da propriedade territorial será obtido pela 

multiplicação dos seguintes elementos: 

 

VVT = VGM2T x AT x FS x FPE x FT x FG 

 

Onde: 

VVT = Valor Venal Territorial; 

VGM2T = Valor Genérico do Metro Quadrado do Terreno (Anexo IX); 

AT = Área do Terreno Tributável; 

FS = Fator Corretivo da Situação do Terreno (Anexo XVII); 

FPE = Fator Corretivo de Pedologia (Anexo XVI); 

FT = Fator Corretivo de Topografia (Anexo XV); 

FG = Fator de Redução de Gleba (Anexo XXI). 

Parágrafo único - Para efeito de tributação, os terrenos até 40,00 (quarenta) 

metros de profundidade, serão considerados integralmente.  

I - A área compreendida a partir de 40,00 (quarenta) metros até 100,00 metros de 

profundidade, será reduzida em 50% (cinquenta por cento), para efeitos de tributação.  

II - A área compreendida a partir de 100,00 (cem) metros de profundidade, será 

reduzida em 98% (noventa e oito por cento), para efeitos de tributação. 

 

Art. 8º - Altera o caput e acrescenta os incisos I, II, III e IV e parágrafos 1º e 2º, 

tudo do artigo 232-A, da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 232-A - Para a elaboração da base de cálculo serão observados as seguintes 

características e fatores dos imóveis: 

 

I - a profundidade é obtida pelo resultado da divisão da área territorial total pela 

extensão da testada do lote; 

II - no cálculo do valor venal de terrenos atendidos com mais de uma via pública, 

considerar-se-á, para efeito de cálculo, a testada de maior valor, conforme 

estabelecido na Planta Genérica de Valores constante do anexo IX. 

III - para terrenos situados em vias ou logradouros não especificados na Planta 

Genérica de Valores, utilizar-se-á o coeficiente resultante do valor médio das vias 

ou logradouros públicos em que começa e termina a via ou logradouro 

considerado, ou, em se tratando de via com um acesso, o valor da via principal, 

sendo nestes casos todos abatido o valor em 10% (dez por cento). 

IV - a forma, situação topográfica, aproveitamento e outras características que 

possam contribuir para a diminuição do valor venal territorial. 
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§ 1º A ocorrência de qualquer dos fatores a que se refere o inciso IV deste artigo, 

devidamente justificadas pelo sujeito passivo e deferido pelo Município, em 

requerimento interposto à Prefeitura, permitirá uma redução de até 50% 

(cinquenta por cento) no valor venal territorial, a ser registrado no cadastro 

imobiliário correspondente, sendo que tal abatimento será considerado para os 

exercícios futuros e em quando perdurar todas as condições que proporcionaram 

tal. 

 

§ 2º Os lotes cujo processo de parcelamento do solo foi aprovado através de 

projeto de condomínio fechado, terão sua testada considerada, para efeito de 

cálculo, de forma integral, com base na rua particular do condomínio. 

 

Art. 9º - Acrescenta o artigo 232-B, da Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 232-B - Quando num mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma, 

será calculada a fração ideal do terreno pela seguinte fórmula: 

 

FI = (AT X AU)/(AT X ATE) 

 

Onde: 

FI = fração ideal; 

AT = área do terreno; 

AU = área da unidade; 

ATE= área total das edificações. 

 

 

Art. 10 - Altera o caput, os incisos I e II e parágrafo 1º e seus incisos I, II, III e 

IV, e parágrafo 2º do artigo 235, na Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 235 - O imposto predial e territorial urbano será calculado sobre o valor 

venal do territorial e predial, de acordo com as seguintes alíquotas específicas: 

 

I - imóvel edificado: 0,062% (sessenta e dois milésimo por cento) sobre o valor 

venal territorial e 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor venal predial, 

sendo neste caso somado o produto dos dois cálculos para obtenção do total do 

imposto devido; 

II - imóvel não edificado: 0,125% (cento e vinte e cinco milésimo por cento) sobre 

o valor venal territorial.  

§ 1º - O Imposto Territorial Urbano, incidente sobre os terrenos não edificados 

ou com ruínas existentes ou que venham existir em zonas beneficiadas com pavimentação, 

rede de energia elétrica, drenagens, esgotos sanitários, rede de abastecimento de água ou 

outros benefícios, sofrerá acréscimos anuais acumulativos, independentemente de pertencer 

ao mesmo contribuinte, a saber: 

I - 1º ano: 4% (quatro por cento); 
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II - 2º ano: 8% (oito por cento); 

III - 3º ano: 12% (doze por cento); 

IV - 4º ano: 16% (dezesseis por cento); 

V - A partir do 5º ano: 20% (vinte por cento). 

§ 2º - Os imóveis baldios com edificação em andamento, desde que a edificação 

esteja em conformidade com os requisitos do Plano Diretor e legislação ambiental, e a 

execução da obra seja ininterrupta e não exceda a dois anos de duração, contados a partir 

da data da liberação do Alvará de Construção, terão redução de 30% (trinta por cento) da 

alíquota correspondente, prevista no inciso II deste artigo.” 

 

Art. 11 - Acrescenta o artigo 235-A e seus incisos I, II e III, à Lei Complementar 

nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 235-A - Será considerado edificado o imóvel com construção, que possa 

servir à habitação, uso ou recreio, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, exceto 

quando: 

I - a construção estiver em andamento ou paralisada; 

II - a construção tiver sido condenada, conforme definido em lei, ou estiver em 

ruína; 

III - o terreno for ocupado por telheiro ou barracão rudimentar ou provisório.” 

 

Art. 12 - Acrescenta o artigo 235-B e seus incisos I, II, III e IV e parágrafo único, 

à Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 235-B - Será concedido incentivo ao parcelamento de solo aprovado e 

executado em conformidade com o Plano Diretor e legislação ambiental, através de 

loteamentos e condomínios, na forma de redução da alíquota do imposto territorial, após a 

aprovação do projeto e emissão do alvará definitivo de parcelamento de solo, até a sua 

comercialização ou até que neles venha a ser implantada qualquer edificação, na seguinte 

forma: 

I - redução da alíquota do imposto territorial em 70% (setenta por cento) no 

primeiro ano, aplicável aos lotes ainda não vendidos ou edificados até a data do lançamento 

do imposto; 

II - redução da alíquota do imposto territorial em 60% (sessenta por cento) no 

segundo ano, aplicável aos lotes ainda não vendidos ou edificados até a data do lançamento 

do imposto; 

III - redução da alíquota do imposto territorial em 50% (cinquenta por cento) no 

terceiro ano, aplicável aos lotes ainda não vendidos ou edificados até a data do lançamento 

do imposto; 

IV - redução da alíquota do imposto territorial em 40% (quarenta por cento) no 

quarto ano, aplicável aos lotes ainda não vendidos ou edificados até a data do lançamento do 

imposto; 

Parágrafo único. Fica estendido o incentivo previsto no caput deste artigo a 

todos os loteamentos e condomínios já aprovados, contado o prazo da averbação do 

parcelamento de solo no cartório de registro de imóveis como inicial.” 
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Art. 13 - Acrescenta o artigo 235-C e seu parágrafo único, à Lei Complementar nº 

074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 235-C - O número de lotes vendidos e seus respectivos compradores 

deverão ser informados ao final de cada semestre à Prefeitura Municipal, para fins de 

atualização cadastral, juntamente com a apresentação dos respectivos contratos de compra e 

venda ou promessa de compra e venda. 

 

Parágrafo único. A qualquer tempo, caso se constate o descumprimento do 

disposto no caput deste artigo, o incentivo será imediatamente cancelado e ficará obrigada a 

loteadora ou imobiliária a pagar a diferença do imposto devido, bem como multa de 70 

(setenta) UFM (Unidade Fiscal Municipal) por contrato não apresentado. 

 

Art. 14 - Altera o parágrafo 3º e acrescenta seus incisos I, II e III ao artigo 236, 

altera o parágrafo 4º e acrescenta os parágrafos 5º, 6º e 7º, tudo ao artigo 236, da Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. - 236 - ... 

... 

§ 3º - Os apartamentos, unidades ou dependências com economias autônomas 

serão lançadas de forma individualizada em nome de seus proprietários condôminos, 

conferindo-se tratamento equivalente a prédio isolado, desde que observado uma das 

seguintes hipóteses: 

I - estruturadas de forma independente em relação ao conjunto da edificação;  

II - estejam vinculadas à fração ideal do terreno;  

III - seja constituída de dependências e instalações de uso privativo e/ou de uso 

comum. 

§ 4º - O valor do lançamento corresponderá ao imposto anual e poderão, a 

critério da administração pública, serem lançadas juntamente com o imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana, outros tributos municipais. 

§ 5º - Se verificada a falta de dados no Cadastro Imobiliário necessários ao 

lançamento do imposto, decorrente da existência de imóvel não cadastrado, ou nos casos de 

reforma ou modificação do uso sem a prévia licença do órgão competente, o lançamento será 

efetuado com base nos dados apurados mediante ação fiscal. 

§ 6º Ficam autorizados os cancelamentos dos lançamentos dos créditos 

tributários municipais relativos ao IPTU cujo montante seja inferior ao dos respectivos 

custos de cobrança, fixados, no caso, em até 04 UFM’s (Unidade Fiscal Municipal). 

§ 7º Os novos imóveis advindos de parcelamento de solo aprovados serão 

lançados junto a base do Cadastro Imobiliário Municipal e tributados de forma 

individualizada a partir da data da averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas.” 

 

Art. 15 - Renumera o parágrafo único para parágrafo 1º e altera sua redação, 

acrescenta os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e seus incisos I e II, 8º e 9º, tudo ao artigo 237, da 
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Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 237 -  

... 

§ 2º - Os contribuintes que respeitarem os princípios da sustentabilidade terão 

direito ao desconto de até 6% (seis por cento) a mais para pagamento à vista, sendo 2% (um 

por cento) para cada item, consoante Tabela “Descontos - IPTU VERDE” do Anexo XX, no 

pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, até o prazo de vencimento do 

imposto, quando aderirem ao programa “IPTU VERDE”, na forma do regulamento. 

§ 3º - Excetuam-se do disposto no caput os contribuintes em cujo imóvel exista 

edificação irregular e que não seja regularizada até a data do vencimento do imposto em 

referência, para os quais o desconto para pagamento integral até a data do vencimento da 

cota única será de 5% (cinco por cento). 

§ 4º - Excetuam-se do disposto no caput os contribuintes que estiverem 

inadimplentes com a Fazenda Municipal na data da ocorrência do fato gerador do IPTU e 

que não regularizarem os débitos pendentes até a data do vencimento do imposto em 

referência, para os quais o desconto para pagamento integral até a data do vencimento da 

cota única será de 5% (cinco por cento). 

§ 5º - Excetuam-se do disposto no caput os contribuintes cujo imóvel não possua 

muro e passeio, sendo tal exigido pelas normas urbanísticas, em ruas pavimentadas, para os 

quais o desconto para pagamento integral até a data do vencimento da primeira cota única 

será reduzido para 5% (cinco por cento) para pagamento integral;  

§ 6º - Na hipótese de o contribuinte impetrar pedido de revisão, reclamação, ou 

recurso, os respectivos créditos deverão ser quitados nos novos prazos estabelecidos. 

§ 7º - A opção do contribuinte pelo pagamento parcelado do imposto obedecerá 

ao seguinte: 

I - no pagamento parcelado de Pessoa Física a parcela não poderá ser inferior a 

8 (oito) UFM (Unidade Fiscal Municipal); 

II - no pagamento parcelado de Pessoa Jurídica a parcela não poderá ser inferior 

a 16 (dezesseis) UFM (Unidade Fiscal Municipal). 

§ 8º - O inadimplemento do imposto no prazo estipulado no Decreto de que trata 

o caput deste artigo, além da perda do direito ao desconto concedido para o pagamento à 

vista, sujeitará o contribuinte devedor à multa moratória de 0,25% (zero vinte e cinco por 

cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o total do valor devido, acrescido 

da cobrança da atualização do tributo, juros e inscrição do débito em Dívida Ativa. 

§ 9º - O inadimplemento do imposto no prazo estipulado no Decreto de que trata 

o caput deste artigo, para os contribuintes optantes pelo pagamento parcelado, assim 

entendido aqueles que pagarem qualquer das parcelas, sujeitará o contribuinte devedor à 

multa moratória de 0,25% (zero vinte e cinco por cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte 

por cento) sobre o total do valor devido, calculados sobre o valor de cada parcela em atraso, 

acrescido da cobrança da atualização do tributo, juros e inscrição do débito em Dívida 

Ativa.” 

 

Art. 16 - Altera a redação do título da Seção VII, do Capítulo I, do Título III, do 

Livro Segundo, da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
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“Seção VII 

Das isenções, das imunidades e das não-incidências” 

 

Art. 17 - Acrescenta as alíneas “f”, “g” e “h” ao inciso II, do art. 238, renumera o 

parágrafo único para parágrafo primeiro e altera sua redação, acrescenta os parágrafos 2º, 3º, 

4º, 5º e 6º, tudo do artigo 238, da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 238 - ... 

... 

 f) As faixas de terras localizadas em áreas "non aedificandi"; 

g) Os imóveis localizados em áreas de preservação permanente ou sua parcela; 

h) Os imóveis comprovadamente destinados à exploração agropecuária, desde 

que sejam devidamente cadastrados junto ao INCRA e com emissão regular de nota fiscal de 

produtor no ano-calendário anterior ao do recebimento do benefício no valor equivalente a 

250 (duzentos e cinquenta) UFM (Unidade Fiscal Municipal) por hectare, considerando área 

total constante na matrícula do Cartório de Registro de Imóveis, excluída a área da reserva 

legal. 

§ 1º - As isenções de que trata esse artigo somente serão concedidas aos 

contribuintes que não possuírem débitos para com a Fazenda Municipal e nem construções 

irregulares sobre o imóvel beneficiado. 

§ 2º - O benefício constante da alínea “a”, do inciso I, é extensiva às autarquias e 

às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio 

vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 3º - O benefício constante da alínea “a”, do inciso I, e do parágrafo 2º deste 

artigo não se aplicam ao patrimônio relacionados com a exploração de atividades 

econômicas regidas pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados, ou em que haja 

contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 

§ 4º - O benefício constante das alíneas “b” e “c”, do inciso I, compreendem 

somente o patrimônio relacionado com as finalidades essenciais das entidades nela 

mencionadas, exceto no caso da alínea “b” do inciso I se comprovadamente a receita de 

aluguel retornar a entidade e for aplicado nas suas atividades fins. 

§ 5º - As isenções que se referem as alíneas “f” e “g”, do inciso I, serão 

concedidas somente sobre a parcela territorial do imóvel que não estiver edificada, sendo 

devido o Imposto Predial e Territorial Urbano sobre a parcela edificada do imóvel ou 

ocupada, exceto se com uso agrícola. 

§ 6º - Inclui-se no benefício constante da alínea “b” as edificações mesmo que 

locadas.” 

 

Art. 18 - Acrescenta o artigo 238-A e seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º à Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 238-A - As isenções e descontos serão concedidos anualmente, com base em 

requerimento interposto à Prefeitura, devidamente fundamentado e apresentado no período 
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compreendido entre o dia 01 de outubro ao dia 30 de novembro do ano anterior ao 

lançamento, acompanhado de documentação comprobatória de atendimento ao benefício, e 

cessará uma vez verificado não mais existir quaisquer dos pressupostos que autorizem sua 

concessão. 

§ 1º - O contribuinte que não requerer a isenção no prazo previsto no caput deste 

artigo, poderá fazê-lo até a constituição do crédito tributário, condicionado ao pagamento de 

penalidade, no valor de 8 (oito) UFM (Unidade Fiscal Municipal), sendo que o lançamento e 

a arrecadação da penalidade em questão será efetuada em parcela única, juntamente com a 

arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, ficando vinculada à data de 

vencimento da cota única, ou da 1ª (primeira) parcela deste imposto.  

§ 2º - No caso de pedido de isenção requerido pelo cônjuge ou filhos do 

contribuinte já falecido, cujo imóvel esteja em nome do mesmo, deverá ser comprovada a 

situação legal do espólio, observadas as disposições tributárias pertinentes à titularidade do 

imóvel e a responsabilidade tributária. 

§ 3º - As isenções serão concedidas ao usufrutuário, na condição de responsável 

pela posse do imóvel onde resida, e, desde que, não seja proprietário de outro imóvel no 

Município de Dona Emma - SC, no caso previsto no art. 238, II, “e”, deste Código, quando 

devido. 

§ 4º - As isenções serão sempre concedidas em caráter provisório e deverão 

serem analisadas pelo Departamento de Tributos, a qual deliberará pelo deferimento ou 

indeferimento definitivo. 

§ 5º - As isenções previstas nos incisos “f” e “g” do inciso II do artigo 238, uma 

vez concedidas não necessitam de requerimento anual, serão concedidas automaticamente 

enquanto perdurarem as condições do imóvel e a legislação que trata do assunto, 

inalteradas.” 

 

Art. 19 - Acrescenta a Seção VIII (após artigo 238-A), ao Capítulo I, do Título 

III, do Livro Segundo, da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Seção VIII 

Da notificação do lançamento” 

 

Art. 20 - Acrescenta o artigo 238-B e seus incisos I, II e III e parágrafo único, à 

Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 238-B - O sujeito passivo será notificado do lançamento do imposto por 

meio de uma única publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina 

(DOM/SC), em relação aos lançamentos efetuados pela ocorrência dos fatos geradores na 

data prevista no § 5º, do Art. 228, deste Código, que conterá: 

I - Notificação de lançamento; 

II - A data do vencimento do imposto para pagamento em parcela única ou do 

vencimento com pagamento parcelado; 

III - Prazo para emissão das guias de pagamento no sistema próprio do 

Município disposto no site. 
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Parágrafo único. Para todos os efeitos de direito, considera-se regularmente 

notificado o lançamento ao sujeito passivo e constituído o crédito tributário correspondente, 

no primeiro dia após a data de disponibilização das guias de pagamento no site do 

Município.” 

 

Art. 21 - Acrescenta a Seção IX (após artigo 238-B), ao Capítulo I, do Título III, 

do Livro Segundo, da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Seção IX 

Da revisão, da reclamação e do recurso contra o lançamento” 

 

Art. 22 - Acrescenta o artigo 238-C e seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, à Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 238-C - Discordando dos dados cadastrais do lançamento, o contribuinte 

poderá encaminhar, por escrito, até a data de vencimento da cota única do IPTU, pedido de 

revisão fundamentado à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 

para reavaliação.  

§ 1º - O pedido de revisão contra o lançamento do IPTU de que trata o caput 

deste artigo suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

§ 2º - Tratando-se a discordância a respeito de matéria jurídica, ou continuando 

em desacordo com a revisão efetuada, é facultado ao contribuinte encaminhar petição, na 

forma de reclamação à 1ª instância administrativa, impugnando os itens da notificação, 

expondo os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as 

razões e provas que possuir.  

§ 3º - Não será conhecido o pedido de revisão que verse sobre matéria jurídica, 

devendo para tanto, utilizar-se o contribuinte exclusivamente da reclamação. 

§ 4º - A reclamação poderá ser interposta até a data de vencimento da primeira 

parcela ou parcela única do IPTU, ou, em caso de reclamação contra o resultado da revisão, 

o prazo será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de ciência da resposta da revisão. 

§ 5º - Discordando da decisão de 1ª instância administrativa, o contribuinte 

poderá encaminhar petição, na forma de recurso à 2ª instância administrativa, com efeito 

suspensivo, que deverá ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que se 

considerar feita a intimação da decisão.  

§ 6º - Nos casos de revisão, reclamação ou recurso contra o lançamento, os 

contribuintes serão comunicados e notificados através da forma regulamentar ou mediante 

comparecimento junto ao Departamento Tributário do Município. 

 

Art. 23 - Acrescenta os incisos IV, V, VI e VII, ao artigo 240, da Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 240 - ... 

... 
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IV - a dissolução de sociedade conjugal em que ocorrer divisão desigual de bens, 

a título oneroso, por ocasião da partilha; 

V - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital, nos casos em que a atividade preponderante do adquirente 

for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 

mercantil; 

VI - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital, quando o valor do bem for superior ao valor do capital 

integralizado, na parte que exceder, independente da atividade preponderante da empresa; 

VII - a renúncia à herança ou sua desistência antes da aceitação, quando for 

realizada em favor de determinados herdeiros, e não a favor do monte, inclusive sobre os 

bens móveis.” 

 

Art. 24 - Acrescenta os incisos XXIX e XXX, ao artigo 241, da Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 241 - ... 

... 

XXIX - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital, quando o valor do bem for superior ao valor do capital 

integralizado, na parte que exceder, independente da atividade preponderante da empresa; 

XXX - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital, nos casos em que a atividade preponderante do adquirente 

for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 

mercantil.” 

 

Art. 25 - Acrescenta a Seção II-A (após artigo 242), ao Capítulo II, do Título III, 

do Livro Segundo, da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Seção II-A 

Da não-incidência, da imunidade e da isenção” 

 

Art. 26 - Altera o caput e os incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, renumera o 

parágrafo 1º para parágrafo único, tudo do artigo 243, da Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 243 - O imposto não incide: 

I - na desincorporação dos bens ou dos direitos anteriormente transmitidos ao 

patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando reverterem aos primitivos 

alienantes; 

II - na transmissão ao alienante anterior, em razão do desfazimento da alienação 

condicional ou com pacto comissório, pelo não-cumprimento da condição ou pela falta de 

pagamento do preço; 
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III - na retrovenda e na volta dos bens ao domínio do alienante em razão de 

compra e venda com pacto de melhor comprador; 

IV - no usucapião; 

V - na extinção de condomínio, sobre o valor que não exceder ao da quota-parte 

de cada condômino; 

VI - no contrato particular de promessa de compra e venda ou de promessa de 

cessão de direitos; 

VII - na transmissão de bens ou direitos, quando a aquisição for feita por 

instituições de educação e assistência social, devendo para tanto atender aos seguintes 

requisitos: 

a) Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a 

título de lucro ou participação no seu resultado; 

b) Aplicarem integralmente, no município, seus recursos na manutenção e no 

desenvolvimento dos objetivos institucionais; 

c) Manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua perfeita exatidão; 

d) Se encontrarem inscritas no Cadastro Imobiliário, aceitarem e cooperarem 

com as diretrizes desenvolvimentistas do executivo a serem declaradas pelo legislativo, como 

entidade de utilidade pública. 

Parágrafo Único. O disposto no inciso I deste artigo somente tem aplicação se os 

primitivos alienantes receberem os mesmos bens ou direitos em pagamento de sua 

participação, total ou parcial, no capital social da pessoa jurídica.” 

 

Art. 27 - Acrescenta o artigo 243-A, seus incisos I, II, III, IV e parágrafos 1º, 2º, 

3º e suas alíneas “a”, “b” e seus itens 1 e 2, parágrafos 4º, 5º e 6º, à Lei Complementar nº 074, 

de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 243-A - São imunes ao Imposto: 

 

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas 

autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere aos 

imóveis vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes; 

II - os templos de qualquer culto; 

III - os partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos 

trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 

observados os requisitos da Lei; 

IV - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital, e a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, 

incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 

imóveis ou arrendamento mercantil. 

§ 1º - A imunidade prevista no inciso I não se aplica aos imóveis relacionados 

com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 

empreendimentos privados, ou em que haja contra prestação ou pagamento de preços ou 

tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto 

relativo ao bem imóvel. 
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§ 2º - A imunidade prevista nos incisos II e III, compreende somente os imóveis 

relacionados com as finalidades essenciais das entidades neles mencionadas. 

§ 3º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no inciso 

IV: 

a) se mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente dos bens 

ou direitos decorrer da compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil, e 

b) se a preponderância ocorrer: 

1. nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à data do título hábil a 

operar a transmissão, considerando um só período de apuração de quatro anos; 

2. nos três primeiros anos seguintes ao da data da referida transmissão, caso a 

pessoa jurídica adquirente inicie suas atividades após a data do título hábil a operar a 

referida transmissão ou a menos de dois anos antes dela, considerando um só período de 

apuração de três anos. 

 

§ 4º - A pessoa jurídica adquirente de imóveis ou de direitos a eles relativos, nos 

termos do inciso IV deste artigo, deverá apresentar à Fiscalização da Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, demonstrativo de sua receita operacional, no prazo de 60 dias, 

contados do primeiro dia útil subsequente ao do término do período que serviu de base para 

a apuração da preponderância. 

§ 5º - Verificada a preponderância referida no inciso IV ou não apresentada a 

documentação prevista no § 4º deste artigo, tornar-se-á devido o imposto, monetariamente 

corrigido com os acréscimos legais desde a data da integralização. 

§ 6º - O disposto neste artigo não dispensa as entidades nele referidas da prática 

de atos assecuratórios do cumprimento, por terceiros, das obrigações tributárias decorrentes 

deste Código. 

 

Art. 28 - Acrescenta o artigo 243-B à Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 243-B - É isenta do imposto, a transmissão em que sejam contribuintes os 

serviços sociais autônomos, considerados como tal os instituídos por lei com personalidade 

jurídica de direito privado, para fins de prestar assistência social ou ministrar ensino 

profissionalizante a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, 

sendo mantidos por dotações orçamentárias, e/ou contribuições parafiscais ou privadas.” 

 

Art. 29 - Acrescenta o artigo 243-C e seu parágrafo único, à Lei Complementar nº 

074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 243-C - Para a lavratura de escritura pública e/ou registro no ofício 

competente, as exonerações tributárias por imunidade, não-incidência e isenção ficam 

condicionadas ao seu reconhecimento pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças 

e Planejamento. 

Parágrafo único - O reconhecimento da exoneração tributária não gera direito 

adquirido, tornando-se devido o imposto respectivo corrigido monetariamente e com 

acréscimos legais desde a data da transmissão, se apurado que o beneficiado prestou falsa 
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declaração ou, quando for o caso, deixou de utilizar o imóvel para os fins que lhe 

asseguraram o benefício.” 

 

Art. 30 - Altera o inciso I e sua respectiva alínea “a”, e acrescenta os parágrafos 

1º e 2º, tudo ao artigo 244, da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 244 - ... 

I - Nas transmissões de imóveis financiados, através da rede bancária ou de 

cooperativas de crédito: 

a) 1,3% (uma vírgula três por cento) sobre o valor da parte financiada, desde que 

o imóvel não tenha valor venal superior a 70.000,00 UFM; 

b) ... 

... 

§ 1º A adjudicação do imóvel pelo credor hipotecário ou a sua arrematação por 

terceiros estão sujeitas a alíquotas de 2% (dois por cento), mesmo que o bem tenha sido 

adquirido antes da adjudicação com financiamentos através da rede bancária ou de 

cooperativas de crédito. 

 

§ 2º Todos os valores estabelecidos em moeda corrente serão atualizados pela 

mesma forma e quantia que atualiza os tributos em geral.” 

 

Art. 31 - Altera o caput e acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º, ao artigo 247, da 

Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 247 - O valor da base de cálculo de que trata esta Seção é o valor do imóvel 

transmitido em condições normais de mercado. 

§ 1º - O valor da base de cálculo será o valor da transação declarado pelo sujeito 

passivo.  

§ 2º - A administração fazendária, considerando o valor declarado da transação 

baixo para os padrões do mercado, promoverá avaliação com base nos elementos aferidos no 

mercado imobiliário. 

§ 3º - Os parâmetros para avaliação serão definidos em regulamento.” 

 

Art. 32 - Acrescenta o artigo 249-A à Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 249-A - O lançamento do imposto será por declaração do contribuinte, 

podendo ser convalidado ou impugnado pelo sujeito ativo.” 

 

Art. 33 - Acrescenta o artigo 249-B e seus incisos I, II e III e parágrafos 1º, 2º, 3º, 

4º e 5º, tudo à Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 249-B - Serão lançados de ofício: 
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I - o valor do imposto e dos acréscimos legais devidos, quando não houver 

recolhimento ou em caso de pagamento a menor; 

II - o valor do imposto e dos acréscimos legais devidos será apurado pela 

Fiscalização Tributária Municipal, por meio de processo de arbitramento, nos termos da 

legislação tributária municipal, quando as declarações, os documentos ou esclarecimentos 

prestados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, forem omissos ou não 

merecerem fé; 

III - a diferença entre o valor apurado e o pretendido pelo contribuinte, quando 

não houver concordância com o valor da base de cálculo revisada por meio de processo 

administrativo. 

§ 1º - Ocorrendo a hipótese dos incisos I e II deste artigo, o contribuinte será 

notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher o imposto ou apresentar reclamação. 

§ 2º - Na hipótese do inciso III, o valor lançado de ofício será imediatamente 

suspenso e o processo de revisão será convertido em reclamação.  

§ 3º - Discordando do valor mínimo utilizado para a base de cálculo do imposto, 

previsto nesta Lei, o contribuinte poderá encaminhar, por escrito, pedido de revisão à 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no qual caberá ao sujeito passivo 

comprovar a exatidão da base de cálculo por ele utilizada. 

§ 4º - Mantido o valor e/ou continuando a discordar do valor mínimo utilizado 

para a base de cálculo do imposto, previsto nesta Lei, é facultado ao contribuinte encaminhar 

reclamação, na forma disciplinada neste Código. 

§ 5º - Ao recurso, nas transmissões formalizadas mediante procedimento judicial, 

aplicam-se as disposições do Código de Processo Civil. 

 

Art. 34 - Acrescenta a Seção V-A (após artigo 249-B), ao Capítulo II, do Título 

III, do Livro Segundo, da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Seção V-A 

Do pagamento” 

 

Art. 35 - Acrescenta o artigo 249-C e seus incisos I, II, III, IV, V, VI e suas 

alíneas “a” e “b”, VII, VIII, IX, X e alíneas “a” e “b” e inciso XI, tudo à Lei Complementar nº 

074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 249-C - O imposto será pago: 

I - na transmissão de bens imóveis ou na cessão de direitos reais a eles relativos, 

que se formalizar por escritura pública, antes de sua lavratura. 

II - na transmissão de bens imóveis ou na cessão de direitos reais a eles relativos 

que se formalizar por instrumento particular a que se refere o § 5º, do Art. 61, da Lei Federal 

nº 4830, de 21 de agosto de 1964, ou por escrito particular, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da assinatura dos respectivos instrumentos e antes de sua transcrição no 

ofício competente. 

III - na arrematação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 

assinatura do auto e antes da expedição da respectiva carta; 
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IV - na adjudicação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 

assinatura do auto ou, havendo licitação, do trânsito em julgado da sentença de adjudicação 

e antes da expedição da respectiva carta; 

V - na adjudicação compulsória, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data 

em que transitar em julgado a sentença de adjudicação e antes de sua transcrição no ofício 

competente; 

VI - na extinção do usufruto, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado do fato 

ou ato jurídico determinante da extinção e: 

a) antes da lavratura, se por escritura pública; 

b) antes do cancelamento da averbação no ofício competente, nos demais casos; 

VII - na dissolução da sociedade conjugal, relativamente ao valor que exceder à 

meação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data em que transitar em julgado a 

sentença homologatória do cálculo; 

VIII - na remição, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do depósito e 

antes da expedição da respectiva carta; 

IX - se verificada a preponderância de que trata o § 3º, do Art. 258, deste Código, 

ou não apresentados os documentos mencionados no § 4º, do mesmo artigo, no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do primeiro dia útil subsequente ao do término do período que 

serviu de base para a apuração da citada preponderância. 

X - nas cessões de direitos hereditários: 

a) antes de lavrada a escritura pública, se o contrato tiver por objeto bem imóvel 

certo e determinado; 

b) no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que transitar em julgado a 

sentença homologatória do cálculo, nos casos em que somente com a partilha se puder 

constatar que a cessão implica a transmissão de imóvel; 

XI - nas transmissões de bens imóveis ou de direitos reais a eles relativos não 

referidos nos incisos anteriores, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência do fato 

gerador e antes do registro do ato no ofício competente.” 

 

Art. 36 - Acrescenta o artigo 249-D e seu parágrafo único, à Lei Complementar nº 

074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 249-D - Facultado o pagamento antecipado do imposto correspondente à 

extinção do usufruto, quando da alienação do imóvel com reserva daquele direito na pessoa 

do alienante, ou com a sua concomitante instituição em favor de terceiro. 

 

Parágrafo Único. O pagamento antecipado nos moldes deste artigo suprime a 

exigibilidade do imposto quando da ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação 

tributária.” 

 

Art. 37 - Acrescenta a seção V-A e o art. 264-D na Lei Complementar nº 074, de 

13 de dezembro de 2005, com a seguinte redação: 

 

“Seção V-A 

Dos escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional” 
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Art. 38 - Acrescenta o art. 264-D e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, à Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, com a seguinte redação: 

 

“Art. 264-D - Os escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional 

recolherão o ISSQN em valor fixo mensal, em atendimento ao disposto no art. 18, § 21-A, da 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, na seguinte forma: 

 

Faixa Número de sócios e funcionários ISSQN Fixo em UFM 

1 1 a 2 50 

2 3 95 

 

§ 1º - Os escritórios contábeis em que atuem mais de 3 (três) sócios e 

funcionários, pagarão o ISSQN na razão de 20 UMF’s para cada excedente do número 

estabelecido na faixa 2 da tabela constante do caput deste artigo. 

§ 2º - A forma utilizada para enquadrar os escritórios contábeis na tabela acima 

referida, se opera pelo somatório de sócios e funcionários, excluindo-se faxineiras, diaristas 

e funcionários que porventura esteja em auxílio doença durante todo o período da 

competência. 

§ 3º - As declarações serão promovidas mensalmente, sendo que caso ocorra o 

desligamento de qualquer funcionário no curso do mês o mesmo será computado. 

§ 4º - Sem prejuízo do disposto no § 3º deste artigo, sujeitam-se os escritórios 

contábeis, a verificação por parte dos agentes fiscais municipais, para fim de apurar a 

veracidade das informações prestadas no que se refere ao quadro de sócios e funcionários. 

 

Art. 39 - Altera o caput, renumera o parágrafo único para parágrafo 1º e 

acrescenta os parágrafos 2º e 3º, ao artigo 271, da Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 271 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido nas obras 

enquadradas nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, tendo como proprietários pessoas 

físicas ou jurídicas, estas que não apresente os registros contábeis e fiscais da obra, deverão 

recolher o imposto por arbitramento, calculado de acordo com a tabela de valores unitários 

de construção, abaixo relacionada: 

ITEM TABELA DE VALORES PARA CONTRUÇÃO CIVIL UFMS 

01 Construção em alvenaria por m2 1,50 

02 Construção em madeira por m2 1,00 
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03 Galpão de Alvenaria por m2. 0,75 

 

§ 1º - O proprietário da obra é o responsável pelo pagamento do imposto ao final 

da obra e antes da emissão do habite-se. 

§ 2º - Poderá deduzir do montante imposto arbitrado o tributo comprovadamente 

recolhido relacionada a obra. 

§ 3º - Reformas terão redução de 50% (cinquenta por cento) dos valores 

constantes da tabela.” 

 

Art. 40 - Acrescenta o artigo 271-A e tabela respectiva à Lei Complementar nº 

074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 271-A - Os profissionais liberais regulamentados, não munícipes, atuantes 

na área da construção civil que prestarem serviços de execução, assessoria ou administração 

de obras no Município de Dona Emma, deverão recolher o ISSQN pelo valor apurado nas 

ART´s e Notas de Serviços, não podendo este ser inferior ao previsto na tabela abaixo: 

 

EDIFICAÇÃO UFMs 

De até 100,00m² 25 

De 100,01 m² a 250,00 m² 50 

De 250,01 m² a 500,00 m² 150 

A partir de 500,01 m² 200 

” 

 

Art. 41 - Altera o caput do artigo 273 da Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 273 - Sempre que os serviços forem prestados por Sociedade Simples, não 

optante do Simples Nacional, esta ficará sujeita ao imposto calculado em relação a cada 

profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, 

embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável; podendo o 

contribuinte optar, se de interesse for o pagamento através do sistema de homologação. 

...” 

 

Art. 42 - Altera o caput do artigo 273 da Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 277 - O sujeito passivo será notificado do lançamento do imposto sobre 

serviços de qualquer natureza - ISSQN por meio de uma única publicação no Diário Oficial 

dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC). 
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Parágrafo único. Para todos os efeitos de direito, considera-se regularmente 

notificado o lançamento ao sujeito passivo e constituído o crédito tributário correspondente, 

no primeiro dia após o término do prazo da publicação a que se refere o caput deste artigo.”. 

 

Art. 43 - Altera a Seção XI, do Capítulo III, do Título III, do Livro Segundo, da 

Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Seção XI 

Da escrita fiscal” 

 

Art. 44 - Altera o caput, acrescenta os incisos I e II, renumera o parágrafo único 

para parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º, tudo ao artigo 281, da Lei Complementar nº 

074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 281 - Os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, prestadores de serviços 

sujeitos ao pagamento do Imposto Sobre Serviços, estão obrigados ao cumprimento das 

obrigações acessórias previstas neste Lei e em legislação complementar, atendendo ao 

seguinte:  

I - Os contribuintes Pessoas Jurídicas deverão apresentar declaração dos serviços 

prestados e tomados através da ferramenta eletrônica disponibilizada pela municipalidade 

até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos fatos geradores;  

II - Os contribuintes pessoas físicas prestadoras de serviços optantes pelo ISS Fixo 

estão desobrigadas a apresentar a declaração de serviços tomados e prestados;  

§ 1º - A obrigação prevista no caput deste artigo é extensiva às pessoas jurídicas 

tomadoras de serviços, cujo imposto é devido no município de Dona Emma - SC, 

independentemente do local da sede do prestador.   

§ 2° - Os serviços tomados de prestadores de serviços sediados em outros municípios, 

relativamente aos serviços descritos nos incisos I a XXV do Art. 258 desta norma, deverão 

ser informados por todas as pessoas jurídicas, profissionais liberais e contribuintes do ISS 

variável do município de Dona Emma-SC.” 

 

Art. 45 - Altera o caput do artigo 282 da Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 282 - Os documentos fiscais não poderão ser retirados do estabelecimento 

e/ou serem inacessíveis, se eletrônicos, sob pretexto algum, a não ser nos casos 

expressamente previstos, presumindo-se retirado aquele que não for exibido ao Fisco, 

quando solicitado.” 

 

Art. 46 - Altera o caput do artigo 284 da Lei Complementar nº 074, de 13 de 

dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 284 - Os documentos fiscais, contábeis e afins são de exibição obrigatória 

ao Fisco, devendo ser conservados e/ou armazenados, por quem deles tiver feito uso, até que 

ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.” 

 

Art. 47 - Altera as alíneas “a”, “b” e “c” e acrescenta a alínea “d” do inciso II do 

artigo 289, acrescenta o parágrafo único e seus incisos I e II e suas alíneas “a” e “b”, também 

ao artigo 289, tudo da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 289 - ... 

... 

II - ... 

a) 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no 

caso de falta de pagamento ou recolhimento;  

b) 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, 

no caso de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses de sonegação, fraude e 

conluio, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis;  

c) 112,50% (cento e doze e meio por cento) sobre a totalidade ou diferença do 

tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses de não atendimento 

pelo sujeito passivo, no prazo fixado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para 

apresentar arquivos ou documentação técnica referentes aos sistemas eletrônicos de 

processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou 

financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal; ou 

d) 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do 

tributo, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses de sonegação, fraude 

e conluio, e caso se trate ainda de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo fixado, de 

intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar arquivos ou documentação 

técnica referentes aos sistemas eletrônicos de processamento de dados utilizados para 

registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar 

documentos de natureza contábil ou fiscal, independentemente de outras penalidades 

administrativas ou criminais cabíveis.  

Parágrafo único. Aplicam-se às multas de que trata o inciso II deste artigo as 

seguintes reduções: 

I - 50% (cinquenta por cento), na hipótese de o contribuinte efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que tiver sido notificado do 

lançamento; ou  

II - 30% (trinta por cento), na hipótese de o contribuinte efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que tiver sido notificado: 

a) da decisão administrativa de primeira instância à impugnação tempestiva; ou  

b) da decisão do recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de 

primeira instância.”  

 

Art. 48 - Altera o Anexo II – Tabela para Cobrança da Taxa de Licença Relativa a 

Localização e Funcionamento de Estabelecimentos, exclusivamente nos itens 1 e 7 da Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005 que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
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TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A LOCALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

 

E S P E C I F I C A Ç Ã O 

VALOR AO ANO OU 

FRAÇÃO AO MÊS EM 

UFM 

01 - Indústrias: * 

01.1 - Até 50 metros quadrados 120 

01.2 - De 50,01 a 150 metros quadrados 130 

01.3 - De 250,01 a 500 metros quadrados 140 

01.4 - De 500,01 a 1000 metros quadrados 150 

01.5 - De 1000,01 a 2000 metros quadrados 200 

01.6 - Acima 2000,01 metros quadrados 350 

08 - Oficinas de consertos em geral: 110 

 

Art. 49 - Acrescenta o tipo de edificação “garagem” e seu respectivo valor em 

UFM por m² à tabela “VALORES VENAIS DAS EDIFICAÇÕES URBANAS” do anexo 

VIII da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005 que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“ANEXO VIII 

VALORES VENAIS DAS EDIFICAÇÕES URBANAS 

... 

 

TIPOS DE EDIFICAÇÃO VALORES EM UFM 

POR M² 

... ... 

Garagem  144 

... ” 
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Art. 50 - Altera o Anexo IX - PLANTA GENÉRICA DE VALORES à Lei 

Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005 que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“ANEXO IX 

PLANTA GENÉRICA DE VALORES 

  

CODIGO TIPO NOME_LOGRADOURO TRECHO 

VALOR_M2 

em UFM 

4 R 1º. DE MAIO Toda extensão 65,6058 

5 R 25 DE JULHO Toda extensão 56,2336 

13 R ADOLFO WEIDMANN Toda extensão 21,0876 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Início até a Rua Floriano Guesser – 

ambos lados 21,1200 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Floriano Guesser até a Rua 

Antonio Frare lado direito 46,4600 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Floriano Guesser até a Rua 

Tecla Frare lado esquerdo 46,4600 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Antonio Frare até a Rua 

Padre Siegfried Muller lado direito 63,3500 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Tecla Frare até a Rua 25 de 

Julho lado esquerdo 63,3500 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Padre Siegfried Muller até 

a Rua Dona Anna lado direito 76,0200 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua 25 de Julho até a Rua Pref. 

Sido Schroeder lado esquerdo 76,0200 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Dona Anna até final do 

imóvel do Colégio lado direito 87,4230 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Pref. Sido Schroeder até a 

servidão ao lado Posto de 

Combustível lado esquerdo 

(excluído o Posto) 87,4230 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Do imóvel após o Colégio até a Rua 

Raulino Leite lado direito 76,0200 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da servidão ao lado Posto de 

Combustível (incluído este) até a 

Rua Julio Rizzieri lado esquerdo 76,0200 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Raulino Leite até a Rua 

Caminho dos Imigrantes lado 

direito 46,4600 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Da Rua Julio Rizzieri até o imóvel 

da Compensados NM (incluso este) 

defronte ao Caminho dos Imigrantes 

lado esquerdo 46,4600 

2 R ALBERTO KOGLIN Do Caminho dos Imigrantes até o 21,1200 
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final do logradouro lado direito 

2 R ALBERTO KOGLIN 

Após imóvel da Compensados NM 

defronte ao Caminho dos Imigrantes 

até o final do logradouro lado 

esquerdo 21,1200 

143 R ALBERTO VOIGT Toda extensão 28,1168 

303 R ALEXANDER DRUDE Toda extensão 25,7737 

14 R ALEXANDER LENARD Toda extensão 25,7737 

304 R ALFONSO EHLERT Toda extensão 25,7737 

308 R ALFRED FRIEDRICH DAHM Toda extensão 23,4307 

10 R ANDREAS KINAS 

Da Rua Martha Esther até Emil 

Erich Etzold – lado direito 
25,3400 

10 R ANDREAS KINAS 

Da Rua Martha Esther até Rua 

Regina Nusshauer Walter – lado 

esquerdo 25,3400 

10 R ANDREAS KINAS 

Da Rua Emil Erich Etzold até Rua 

Andreas Schwarz – lado direito 21,1200 

10 R ANDREAS KINAS 

Da Rua Regina Nusshauer Walter 

até Rua Andreas Schwarz – lado 

esquerdo 21,1200 

20 R ANDREAS SCHWARZ Toda extensão 18,7445 

309 R ANNA GESSER Toda extensão 30,4599 

22 R ANTONIO FRARE 

Do início da Rua até Rua Projetada 

19 – ambos lados  35,9000 

22 R ANTONIO FRARE 

Da Rua Projetada 19 até Rua 

Projetada 17 – ambos lados 27,4500 

23 R BERTOLDO PETRY Toda extensão 23,4307 

430 R CAMINHO PINHAL Toda extensão 18,7445 

305 R CARLOS HASCKEL Toda extensão 23,4307 

450 R CELESTINO FRARE Toda extensão 37,5606 

6 R DONA ANNA 

Do início até Rua Karl Kulhemann 

– ambos lados 42,2300 

6 R DONA ANNA 

Da Rua Karl Kulhemann até o final 

da via – ambos lados 31,6700 

17 R DONA HELENA Toda extensão 25,7737 

1 R ELIZEO SCHMITT Toda extensão 72,1664 

447 R EMIL ERICH ETZOLD Toda extensão 30,9285 

449 R EMÍLIO FEY Toda extensão 38,6606 

26 R 

ESTRADA GERAL CAMINHO 

PINHAL 

Toda extensão 

18,7445 

41 R 

ESTRADA GERAL SERRA DO 

URU 

Toda extensão 

28,1168 

27 R 

ESTRADA GERAL URU 

BAIXO 

Toda extensão 

28,1168 
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16 R FREDERICO GEMBALLA Toda extensão 21,0876 

12 R JOAO HAMM 

Do início até Rua Frederico 

Guemballa – ambos lados 27,4500 

12 R JOAO HAMM 

Da Rua Frederico Guemballa até o 

final da via – ambos lados 31,6700 

25 R JULIO RIZZIERI Toda extensão 39,8321 

8 R KARL KULHEMANN Toda extensão 30,4599 

18 R OLGA PRIER Toda extensão 21,0876 

36 R PADRE SIEGFRIED MULLER Toda extensão 56,2336 

3 R PREF. SIDO SCHROEDER Toda extensão 77,3212 

7 R 

PROFESSOR JOHANN 

SPORRER 

Toda extensão 

30,4599 

451 R PROJETADA 09 Toda extensão 28,1168 

452 R PROJETADA 18 Toda extensão 28,1168 

77 R 

PROJETADA GABRIEL 

VENDOLINO HOEPERS 

Toda extensão 

28,1168 

24 R RAULINO LEITE 

Do início até Rua Projetada B – 

ambos lados 46,4530 

24 R RAULINO LEITE 

Da Rua Projetada B até o final da 

via – ambos lados 34,8370 

255 R REGINA NUSSHAER WALTER Toda extensão 28,1168 

33 R RIBEIRAO SERRINHA Toda extensão 23,4307 

139 R 

RUA SEM DENOMINAÇÃO 

(ELIMAR ELTERMANN) 

Toda extensão 

84,3504 

138 R RUA SEM DENOMINAÇÃO II Toda extensão 84,3504 

21 R SABINO VENTURI Toda extensão 35,1460 

9 R SERRA DO URU Toda extensão 28,1168 

76 R TECLA FRARE Toda extensão 35,1460 

11302 R 

VALDEVINO ALVES DE 

SOUSA 

Toda extensão 

28,1168 

307 R VENDELINO HOEPERS Toda extensão 23,4307 

254 R WILHELM NUSSHAER Toda extensão 28,1168 

Obs.: 1 – Sendo o logradouro de referência e não haja especificação de lado da via o mesmo 

se reporta ao outro lado da via, e caso o imóvel neste caso seja atingido por dois valores o 

mesmo será computado pelo de maior preponderância da testada e caso haja equivalência o 

de menor valor. 

 

Art. 51 - Acrescenta o Anexo XX - IPTU VERDE à Lei Complementar nº 074, de 

13 de dezembro de 2005 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“ANEXO XX  

IPTU VERDE 

 

Edificação Percentual de acréscimo no desconto à vista 

Sistema de aquecimento hidráulico solar 2% 

Sistema para captação e reuso da água da 

chuva 

2% 

Sistema solar elétrico 2% 

” 

 

Art. 52 - Acrescenta o Anexo XXI - FATOR DE REDUÇÃO DE GLEBA (FG) à 

Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005 que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“ANEXO XXI  

FATOR DE REDUÇÃO DE GLEBA (FG) 

Área do lote (em m²) Índice Área do lote (em m²) Índice 

Até 50,00 3,5 De 15.000,01 a 20.000 0,82 

De 50,01 a 150 2,0 De 20.000,01 a 30.000 0,81 

De 150,01 a 250 1,5 De 30.000,01 a 40.000 0,80 

De 250,01 a 370 1,15 De 40.000,01 a 60.000 0,79 

De 370,01 e 600 1,00 De 60.000,01 a 90.000 0,78 

De 600,01 e 1200 0,95 De 90.000,01 a 120.000 0,77 

De 1200,01 e 2000 0,90 De 120.000,01 a 150.000 0,76 

De 2000,01 e 4000 0,87 De 150.000,01 a 200.000 0,75 

De 4.000,01 a 6000 0,85 De 200.000,01 a 250.000 0,74 

De 6.000,01 a 10.000 0,84 De 250.000,01 a 300.000 0,73 
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De 10.000,01 a 15.000 0,83 Acima de 300.000,01 0,72 

” 

 

Art. 53- Revoga o artigo 133, art. 231-C, os incisos I, II, III e IV e parágrafos 2º, 

3º e 4º do artigo 232, os incisos I e II e o parágrafo 3º do artigo 235, os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º 

e 6º e suas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 243, os incisos II a X do art. 248, o parágrafo 

2º e sua respectiva tabela, do artigo 267, o parágrafo único do artigo 282, art. 283 e parágrafo 

único do artigo 299 da Lei Complementar nº 074, de 13 de dezembro de 2005, o artigo 9º da 

Lei nº. 1294/2008, de 8 de abril de 2008, revogadas demais as disposições em contrário.  

 

Art. 54 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

§1º - A presente norma vigorará para o prazo disposto no caput do art. 238-A a 

partir do IPTU de 2024. 

 

 §2º - Os novos percentuais estabelecidos no parágrafo 1º do art. 235 entrarão em 

vigor somente para o IPTU do exercício de 2025. 

 

 

Dona Emma, 13 de dezembro de 2022. 

 

 

NERCI BARP 

Prefeito Municipal 

 

 

Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação 

no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 1540/2017, de 19 de setembro de 2017. 

 

 

 

RUBENS STANKE 

Contabilista, respondendo pelo expediente da Secretaria de 

Administração, Finanças e Planejamento 
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