
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

LEI Nº 019, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA, Estado do Maranhão, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAZ 

SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ELE sanciona e promulga a 

seguinte LEI: 

 

 

Art. 1º O Código Tributário Municipal, passa a vigorar com as seguintes altera-

ções: 

 

“Art. 

13º .......................................................................................................... 

 

§  1º. - A critério do Poder Executivo Municipal, o imposto poderá ser 

dividido em até 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, beneficiando todo 

o universo de contribuintes, sendo que a parcela não deve ser menor que 

1 (um) VRM (Valor de Referência Municipal);     

 

§ 7
O
. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto 

de até 80% (oitenta por centro) para os pagamentos realizados até a data 

do vencimento e de até 100% (cem por cento) sobre o valor das multas e 

juros dos lançamentos anteriores, para pagamento à vista, quando a 

conjuntura econômico-social indicar forte dificuldade para a fluência do 

recolhimento espontâneo do imposto.” (NR) 

 

“Art. 

27º ...............................................................................................................

.. 

 

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre serviços de 

qualquer natureza: 

 

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos 

nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art. 28 desta Lei.” (NR) 

 

“Art. 

91º................................................................................................................

.. 

 

§ 2º A Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento 

será devida ao número de 1 (um) ano a partir da data de início do 

exercício da atividade.” (NR) 

 

 

“Art. 

94º ...............................................................................................................

. 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Página 2 de 4 

 

 

§ 1º O sujeito passivo e obrigado a comunicar a repartição própria do 

município, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, 

quaisquer ocorrências relativas ao ramo de atividade, ou alterações 

fiscais do estabelecimento. 

 

§ 2º - O lançamento ou pagamento da Taxa de Licença para Localização, 

Fiscalização e Funcionamento não importa em reconhecimento da 

regularidade da atividade; 

 

§ 3º - É obrigatória a afixação do alvará de licença de localização e 

funcionamento no interior do estabelecimento licenciado, em local 

visível e acessível à fiscalização.  

 

§ 4º - Do alvará de licença para localização e funcionamento deverão 

constar as restrições relativas ao exercício da atividade, em especial 

quanto ao horário de funcionamento.  

 

§ 5º - O lançamento do imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de 

janeiro, ressalvados a hipótese do § 2º do Art. 91.” (NR) 

 

“Art. 

95 ................................................................................................................

.. 

 

§ 3º - A critério do Poder Executivo Municipal, o imposto poderá ser 

dividido em até 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, beneficiando todo 

o universo de contribuintes, sendo que a parcela não deve ser menor que 

1 (um) VRM (Valor de Referência Municipal); 

 

Art. 2º - Os anexos II, VI, e VII passa vigorar as seguintes alterações. 

 

ANEXO II 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A 

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS. 

 

Alíquota Sobre o V.R.M., ao ano 

 

02 - Comércio: 

02.1 - Supermercado, loja conveniência e padarias, por m²   

       4% 

02.2 -

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

..... 

02.3 - Farmácias e Drogarias, por m²            

5% 

02.4 -

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

..... 

02.5 - Quaisquer outros ramos de atividades comerciais não constantes neste 

item, por m²     3% 
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04 - Hotéis, motéis, pensões e similares: 

04.1 -

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

..... 

04.2 -

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

..... 

04.3 -

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

..... 

04.4 - por apartamento       

     50% 

 

 

17 - Diversões públicas: 

17.1 -

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

..... 

17.2 - Bilhares e quaisquer outros jogos p/mesa                    

200% 

17.3 -

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

..... 

 

 

24 - Companhia Telefônica, provedores de internet e respectivas torres  

              3.000% 

 

 

 

ANEXO VI 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A 

OCUPAÇAO EM AREAS DE TERRENOS OU VIAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS 

 

 

10 - Demais pessoas ou atividades que ocupem área em terrenos ou vias e logradouros 

públicos 

10.1 - por dia, por m²                   3,33% do 

V.R.M. 

10.2 -

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

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

10.3 -

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

................... 
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ANEXO VII 

TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS 
- Valores Multiplicados pelo V.R.M 

 

 ATIVIDADE DESCRIÇÃO VLR 

 Habite-se Termo de Habite-se 2 

 

Art. 3º - Fica revogado o Anexo VIII do Código Tributário Municipal. 

 

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

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, aos 

quatorze dias do mês de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

ITAMAR NUNES VIEIRA 

Prefeito Municipal 

 


