


REPUBLICADOS POR
INCORREÇÃO

DECRETO N° 2009, DE 
18/12/2020

Dispõe sobre os procedimentos 

de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

                                                                     

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II
                                                Do 

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 
documentos de terceiros 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 



de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III
                    Dos Documentos 

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 
                                                       

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 



de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

                                                                     

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 
                                                       Do 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 
decorrente de descumprimento 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 
                                                     Do 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 



de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 



de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 
imposto por meio de 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 



de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 



de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 3.716, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
 

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009
 

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.
    

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI

LEI MUNICIPAL Nº 3.717, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

             

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 

  

ANEXO I – TABELA SALARIAL EM VIGOR (LEI N.º 3.569/2019) 

ONDE: 

- AGENTE ADMINISTRATIVO: nível VI 

- AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO: nível II; 

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO: nível VII; 

- ATENDENTE: nível V 

 

PADRÕES 

NIVEL A B C D E F G H I J L M N O P 

I 
       

1.012,83  
       

1.012,83  
      

1.060,17  
        

1.113,20  
      

1.168,85  
       

1.227,30  
      

1.288,67  
    

1.353,09  
     

1.420,77  
      

1.491,80  
      

1.566,40  
      

1.644,71  
     

1.726,94  1813,31  1903,95  

II 
       

1.012,83  
       

1.060,13  
        

1.113,16  
       

1.168,80  
     

1.227,25  
        

1.288,61  
      

1.353,03  
    

1.420,68  
      

1.491,74  
     

1.566,33  
      

1.644,64  
     

1.726,87  
       

1.813,19  1903,89  1999,07  

III 
      

1.080,33  
       

1.134,28  
       

1.191,02  
      

1.250,57  
        

1.313,11  
       

1.378,77  
      

1.447,70  
     

1.520,10  
     

1.596,09  
     

1.675,88  
      

1.759,58  
     

1.847,69  
     

1.940,09  2037,08  2138,93  

IV 
       

1.166,84  
       

1.225,12  
     

1.286,37  
      

1.350,68  
       

1.418,21  
        

1.489,12  
       

1.563,61  
     

1.641,77  
     

1.723,86  
      

1.810,04  
      

1.900,59  
     

1.995,59  
    

2.095,36  2200,14  2310,14  

V 
       

1.271,84  
      

1.335,37  
      

1.402,13  
      

1.472,27  
     

1.545,88  
        

1.623,15  
       

1.704,31  
    

1.789,54  
      

1.879,01  
     

1.972,93  
      

2.071,60  
      

2.175,19  
    

2.283,94  2398,16  2518,04  

VI 
      

1.399,03  
      

1.468,94  
     

1.542,36  
       

1.619,48  
     

1.700,85  
       

1.785,47  
      

1.874,79  
    

1.963,44  
    

2.066,95  
     

2.170,30  
     

2.289,29  
    

2.392,74  
     

2.512,38  2638,01  2769,92  

VII 
      

1.538,95  
       

1.615,85  
     

1.696,63  
       

1.781,46  
      

1.870,51  
       

1.964,07  
     

2.062,27  
    

2.165,38  
    

2.273,66  
    

2.387,34  
      

2.505,91  
    

2.632,06  
    

2.763,65  2901,83  3046,92  

VIII 
      

1.708,29  
      

1.793,64  
     

1.883,34  
      

1.977,52  
      

2.076,11  
        

2.180,19  
     

2.289,22  
   

2.403,68  
    

2.523,84  
    

2.650,05  
     

2.782,57  
     

2.921,68  
    

3.067,76  3221,18  3382,18  



de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 
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de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020

Página 10Ano 4 • Edição 455 • 23 de dezembro de 2020

da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 

DECRETO

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO CONFORME A LEI
MUNICIPAL No. 3.640/2019 de 12 de
Dezembro de 2019, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº.: 2.016/2020

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação na
importância de R$1.158.738,15 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e
trinta e oito reais e quinze centavos), nas dotações orçamentárias elencadas no Anexo I. 
 
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do Excesso de
Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso IV da Lei
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 23 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
Art. 4o. Inciso IV da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019.
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de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 

A N E X O   I

DECRETO Nº.: 2.016/2020 DE: 23/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas

1803.3.90.39.00.00.00 1.158.738,15002

1.158.738,15Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 1.158.738,15

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

002 1.158.738,15

0,00TOTAL: 1.158.738,15

A N E X O  II

Fonte Valor Previsto Valor Arrecadado Valor Decretado Saldo

Excesso de Arrecadação   2020   até mês de  DEZEMBRO

Descrição

2 ROYALTIES 3.809.000,00 11.140.287,15 5.408.639,99 1.922.647,16

TOTAL 3.809.000,00 11.140.287,15 5.408.639,99 1.922.647,16



de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR
SUPERÁVIT FINANCEIRO, CONFORME A
LEI MUNICIPAL No. 3.640/2019 de 12 de
Dezembro de 2019, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº.: 2.017/2020

Art. 1° - Fica revogado o crédito adicional suplementar por superávit financeiro na
importância de R$1.158.738,15 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e
trinta e oito reais e quinze centavos), nas dotações orçamentárias elencadas em Anexo I. 
 
Art. 2° - A revogação descrita no Art.1°, se faz necessária porque no Decreto 1.885/2020,
foi considerado como recursos da Fonte 002 - Royalties os recursos da Fonte 1990 -
CESSÃO ONEROSA, que estavam depositados na Conta Corrente 73.065-3, da Ag.
2393-0 do Banco do Brasil, e devidamente corrigidos pelos Decretos 1.998/2020 e
2.016/2020. 
 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 23 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na
Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019.

                                                                                      D    E    C    R    E    T    A:
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de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 
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de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020

Página 14Ano 4 • Edição 455 • 23 de dezembro de 2020

da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO CONFORME A LEI
MUNICIPAL No. 3.640/2019 de 12 de
Dezembro de 2019, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº.: 2.018/2020

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação na
importância de R$472.383,05 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e três
reais e cinco centavos), nas dotações orçamentárias elencadas no Anexo I. 
 
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do Excesso de
Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso IV da Lei
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 23 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
Art. 4o. Inciso IV da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019.

                                                                                      D    E    C    R    E    T    A:
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de fiscalização relativos aos 
tributos municipais 
administrativos pela Secretaria 
Municipal de Fazenda (SEFAZ).
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 67, Inciso 1, da Lei 
Orgânica do Município, e o artigo 
508 da Lei Complementar nº 
2.182 - Código Tributário do 
Município de Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 

Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 
deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 

Seção II

Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 

armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 
artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 

Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 

                                          Da Ação 
Fiscal Pedagógica
Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 

tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 

destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 
legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito

e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas 
dos fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de 
prova, infrações a normas de 
outros tributos, estas deverão 
ser comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de 
nova OS. 

Subseção IV  
                                        Do Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, 
exclusão ou substituição de 
autoridade fiscalizadora 
responsável pela sua execução, e 
de inclusão ou exclusão de 
períodos de apuração, serão 
comunicadas ao contribuinte por 
meio de Termo de Alteração de 
Ordem de Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 

Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 

Subseção VI 

Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado pela 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 

de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 

para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 
ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII 

Auto de Apreensão 
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores 
do sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da 
documentação apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII 
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 
de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de 
Procedimento Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do 
procedimento fiscal, se for o 
caso;
VII – a data do término do 

procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar 
no TVF a expressa indicação 
desta circunstância, observando 
que o levantamento fiscal 
poderá ser renovado sempre que 
sejam apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento 
de procedimento de fiscalização 
por decurso do prazo previsto 
no art. 5° deste Decreto, a 
autoridade fiscalizadora lavrará 
o TVF descrevendo os motivos 
desse cancelamento 

Subseção IX 
         Das Disposições Gerais 
sobre Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 

Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais documentos 
reunidos durante a ação fiscal, 
enviando-o à autoridade 
competente. 
§ 3° No caso de cancelamento de 
Ordem de Serviço, nos termos 
do parágrafo primeiro do art. 13° 
deste Decreto, será adotado o 
mesmo procedimento do §2° 
deste artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV 
                                         Da 
Constituição de Créditos 
Tributários

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de 
Lançamento de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 

que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de 
infração, fazendo constar todos 
os elementos acima;
VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração 
deverá ser lavrado, 
individualmente, por tributo e 
por infração verificada em 
procedimento fiscal interno ou 
externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas 
e impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores 

do sujeito passivo destinatário 
da ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;
XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no 
inciso XV, o auto de infração 
emitido por processamento 
eletrônico de dados poderá 
apresentar assinatura do agente 
responsável em forma 
digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o 
prazo para o pagamento do 
crédito lançado ou para a sua 
impugnação.

§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, 
quando dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração 
Mensal de Serviço-DMS, não 
recolhidos no respectivo 
vencimento e inscritos em Dívida 
Ativa, serão comunicados aos 
sujeitos passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 

desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal, 
com o objetivo de determinar se 
há alguma diferença de imposto 
a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto próprio 
como de terceiros, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração com o valor apurado, 
aplicando a multa devida, 
conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 
acessória descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado no 
procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa da 
Ordem de Serviço e comunicar à 
Secretaria de Fazenda e a Seção 
de Divisão de Tributos a 
ocorrência do fato apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 

fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo 
e seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 

elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 
outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento 
fiscal e de AI deverá ser 
acompanhada de cópia do 
relatório de análise e verificação 
fiscal, bem como dos mapas de 
apuração que serviram de base 
para as atuações realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 

mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 
de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo
Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito passivo 
ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 

lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via postal, 
com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 
deverão ser postados até a data 
limite estabelecida para a ciência 
de cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, a 
autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 
os princípios da impessoalidade 
e imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito 
passivo estiver entre os 
100(cem) maiores contribuintes 
de determinado tributo, nos 
últimos 06 (seis) meses 
anteriores à abertura da ação 
fiscal ou a complexidade do 
trabalho a ser realizado, bem 
como, os documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 
Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o 
planejamento fiscal realizado por 
equipes designadas para este 
fim. 

Seção VII
   Dos Prazos

Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui 
a do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 

dezembro de 2000 é 07 (sete) dias.
Art. 44 Os Termos de que trata este Decreto serão emitidos em 03 
(três) vias, que terão as seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, quando instaurado;
III – arquivo da autoridade responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul,  18 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009

              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de auxiliar de apoio administrativo, que antes se 
enquadrava no nível II, enquadrado no nível V salarial, conforme tabela em 
anexo, a partir da data da publicação desta lei.

                 Art. 2º. As descrições dos cargos de agente administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio administrativo serão mantidas conforme lei 
que os criou.

    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.       

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

ALTERA A LEI Nº. 3.495 DE 2018 QUE VERSA SOBRE A CÉDULA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DOS 
MEMBROS ATIVOS E INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:     

Art 1º - O artigo 3º, em seu parágrafo único, passa a viger com novo 
modelo de cédula de identidade funcional, conforme abaixo:

Art.3º (....)
PARÁGRAFO ÚNICO – Modelo abaixo:

Art 2º - Ao artigo 4º da Lei nº. 3.495 de 2018, acrescentasse o seguinte:
§1º Todas as cédulas de identidade funcional que não estiverem de 
acordo com o novo modelo criado por esta lei, deverão ser recolhidas 
pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e substituídas pelas 
novas.

Art. 3º.   Esta Lei entrará em vigor imediatamente a contar da sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL
2017/2020
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da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva
Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 

tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

  Da Competência para 
Realização de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 
responsável para comparecer às 
repartições da Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III

Relativos aos Procedimentos 
Fiscais 

Subseção I
                     Das Ordens de Serviço 
ou Ordem de Ação Fiscal
Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação 
e controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e

VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente 
fiscal tomar ciência em até 7 
(sete) dias corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do 
período de competência a ser 
fiscalizado, não implica dispensa 
do exame de livros, documentos 
e arquivos físicos e/ou digitais, 
referentes a outros períodos 
passados e futuros, com a 
finalidade de verificar os atos e 
fatos que guardem relação com 
os do período fixado, ou dele 
sejam decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.
Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 

A N E X O   I

DECRETO Nº.: 2.018/2020 DE: 23/12/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.15.452.0009.1.028 Locação de Veiculos e Máquinas Pesadas

1903.3.90.39.00.00.00 72.383,05002
2.12.26.782.0040.2.063 Manutenção e Conservação da Frota Municipal

2033.3.90.30.00.00.00 400.000,00002

472.383,05Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 472.383,05

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

002 472.383,05

0,00TOTAL: 472.383,05

A N E X O  II

Fonte Valor Previsto Valor Arrecadado Valor Decretado Saldo

Excesso de Arrecadação   2020   até mês de  DEZEMBRO

Descrição

2 ROYALTIES 3.809.000,00 11.140.287,15 5.408.639,99 1.922.647,16

TOTAL 3.809.000,00 11.140.287,15 5.408.639,99 1.922.647,16


