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INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE TRIBUTOS. 

 

 
 
 
 
I – FINALIDADE 

 

Dispõe sobre critérios nos procedimentos de efetivação dos tributos de competência do 

Município, estabelece as normas complementares de Direito Tributário relativas a ele e 

disciplina a atividade tributaria dos agentes públicos e dos sujeitos passivos e demais  

obrigados do Município de Itaúba-MT. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria Municipal de Planejamento Fazenda e 

Administração especificamente a Secretaria Adjunta de Fazenda. 

 

III - BASE LEGAL 

A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes Legislações 

Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Código, Lei 

734/2007, Código Tributário Municipal e Lei Orgânica Municipal. 

 

IV – CONCEITO 

A expressão Legislação Tributária compreende as leis, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a 

eles pertinentes. 
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V – PROCEDIMENTOS ABERTURA E REGULARIZAÇÃO 

 

 As pessoas físicas ou jurídicas com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual 

ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, serviços de qualquer natureza, 

ficam obrigadas à inscrição no Cadastro Fiscal, mesmo nos casos de não incidência, 

imunidade ou isenção fiscal (art. 173 da Lei 1.929/175 – CTMB). 

Conforme enquadramento efetuado poderão ser lançados os seguintes tributos: Taxa de 

Licença Anual, Taxa de Publicidade Anual; Taxa de Publicidade Trimestral (Outdoor), 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto Sobre Serviços Trimestral, 

Imposto Sobre Serviços Estimado, calçadão. 

 

VI - ATIVIDADE PESSOAL: Atividade exercida individualmente pela pessoa física. A 

pessoa exerce a atividade pessoalmente  

 

VII - ATIVIDADE NÃO PESSOAL: possui caráter empresarial (vínculo empregatício , 

negócio próprio). (A pessoa não exerce a atividade sozinha – outros influenciam 

diretamente no trabalho dela, o recolhimento será mensal)  

 
VIII - PESSOA JURÍDICA: poderá ser exercida na forma de ME, LTDA, EPP, constituída 

ou não de sociedade. 

 
 

1 - Taxa de Licença: Tem como fato gerador a prestação de serviço relacionado com o 

poder de polícia do Município ou a outorga de permissão para o exercício de atividades 

ou para prática de atos dependentes, por natureza, de prévia autorização pelas 

autoridades municipais ( art. ??? da Lei nº 734/2007 – CTM). Como é cobrada: Localizar o 

valor na tabela da taxa de licença, tabela para cálculo de Taxa de Licença de Localização, 

Instalação e Funcionamento: tabela do ISSQN ou tabela da Taxa de Licença, se for outros 

meses será proporcional. 

Todos os imóveis edificados ou não, situados nas áreas urbanas, urbanizáveis ou de 

expansão urbana do Município em quaisquer situações e que incide o lançamento do 

IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano deverão ser inscritos no cadastro Fiscal 
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Imobiliário pelo órgão competente, conforme capitulo II do Código Tributário do Município 

de Itaúba-MT. 

 

1.1 - O Cadastro de contribuintes do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano será de 

responsabilidade do Departamento de Cadastro da Secretaria Adjunta de Fazenda, que 

manterá um Boletim Cadastral Imobiliário – BCI para cada unidade imobiliária contendo 

todos os dados e características físicas do imóvel necessário ao calculo e apuração do 

IPTU Imposto Predial Territorial Urbano. 

 

1.2 - Além da manutenção do Boletim Cadastral Imobiliário, contendo todos os dados do 

imóvel referido, serão também atualizados os dados cadastrais do responsável tributário 

do imóvel, que  deverá apresentar  cópia   do documento  do imóvel para fins de prova e 

anexação junto ao BCI Boletim de Cadastro Imobiliário. 

 

 

1.3 - A documentação exigida para efetivação do Cadastro Imobiliário 

é: 

a) RG e CPF do solicitante; 

b) Contrato de compra e venda (sem firma reconhecida), ou escritura pública ou 

declaração de posse mansa e pacifica, com firma reconhecida e assinada por pelo menos 

mais duas testemunhas; 

c) Comprovante de endereço para correspondência quando for o caso; 

d) Procuração se o ato for feito por terceiro. 

 

 

1.4 - Serão também cadastrados os imóveis, sem matricula em cartório independente de 

possuem área construída ou não, desde que a falta da matricula seja fato de 

conhecimento do município, ou caso contrário, mediante prova e que possua o imóvel 

mapeamento adequado,tornando possível sua individualização. 

 

1.5 - A documentação exigida para alteração no Cadastro Imobiliário é: 

a) RG e CPF do solicitante; 
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b) Contrato de compra e venda (com firma reconhecida) ou escritura publica, ou 

declaração de posse mansa e pacifica, (com firma reconhecida) e assinado por pelo 

menos mais duas testemunha; 

c) Comprovante de endereço para correspondência quando for o caso; 

d) Procuração se o ato for feito por terceiro. 

 

1.6 - Não serão cadastrados, ou não terão os cadastros alterados aqueles que: 

a) Deixarem de apresentar qualquer dos documentos citados, quando solicitado; 

 

b) Quando o imóvel não possuir matriculas e o solicitante não apresentar croqui de 

localização adequado. 

 

2- Da Inscrição no Cadastro Fiscal de Atividades Econômicas. 

 

2.1 - A inscrição no cadastro fiscal das atividades econômicas exercidas no município 

será feita pelo responsável do estabelecimento seu representante legal que preencherá e 

entregará a repartição competente ficha própria para cada estabelecimento, conforme 

capitulo IX - do Código Tributário do Município de Itaúba-MT. 

 

3 - A documentação exigida para efetivação do Cadastro Fiscal de Atividades Econômicas 

é: 

a) Requerimento; 

b) Contrato Social, ou declaração de Empresário, registrado na Junta comercial; 

c) Cartão do CNPJ; 

d) RG e CPF dos Sócios; 

e) RG e CPF do representante legal, se o requerimento for assinado por este; 

f) Termo de vistoria do Corpo de Bombeiro, conforme atividade exercida; 

g) Procuração, quando o ato feito por terceiro. 

 

4 - A documentação exigida para efetivação do Cadastro Fiscal para Profissionais 

autônomos é: 

a) Requerimento; 
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b) Certificado de registro do órgão de classe, conforme o caso; 

c) RG e CPF do solicitante; 

d) Comprovante de residência; 

e) Termo de vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme atividade a ser desenvolvida; 

f) Procuração quando o ato for feito por terceiro. 

 

X - DAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS 

A obrigação tributária compreende as seguintes modalidades: 

a) Obrigação tributária principal; 

b) Obrigação tributária acessória; 

c) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, juntamente com o 

credito dela decorrente; 

d) A obrigação tributária acessória decorrente da legislação tributaria e tem por objeto 

as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse do lançamento, da 

cobrança, fiscalização e da arrecadação dos tributos; 

e) A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em 

obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária; 

 

XI - DO FATO GERADOR 

a) Fato gerador da obrigação principal é a situação definida no Código Tributário 

Municipal como necessária e suficiente para justificar o lançamento e a cobrança 

de cada um dos tributos de competência do município. 

 

XII – DO SUJEITO ATIVO 

a) - Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o Município de Itaúba, é a 

pessoa jurídica de direito publico titular da competência para lançar, cobrar, 

fiscalizar e arrecadar os tributos específicos neste Código e nas leis a eles 

subseqüentes. 

XIII – DO SUJEITO PASIVO 

I - O sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa física ou jurídica obrigada, 

nos termos desde Código, ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e será 

considerado: 
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a) - Contribuinte: quando, tiver relação pessoal e direta com a situação que constitua 

o respectivo fato gerador; 

b) - Responsável: quando, sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação 

decorrer de disposições expressas no Código Tributário. 

   

XIV – DA SOLIDARIEDADE 

São solidariamente obrigadas: 

a) – as pessoas expressamente designadas no Código Tributário do Município de 

Itaúba; 

b)  As pessoas que, ainda que não designadas no Código Tributário, tenham 

interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 

c) A solidariedade não comporta benefícios de ordem. 

d) Salvo os casos expressamente previstos em lei. 

 

XV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1 - O Departamento de Cadastro poderá quando necessário instituir outras modalidades 

acessórias de cadastro a fim de atender a organização fazendária dos tributos e sua 

competência. 

Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

ROZIMERY PEREIRA BATTISTI 

CONTROLADORA INTERNA 

PORTARIA Nº. 139/2009 
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RAIMUNDO ZANON 

PREFEITO MUNICIPAL 


