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LEI COMPLEMENTAR N° 065/2017 

 

ALTERA E CRIA TABELAS, DÁ NOVA REDAÇÃO E 

CRIA OS ART. 76-A E 104-A DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº. 039/2014 DE 01 DE 

DEZEMBRO DE 2014. 

 

 O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas 

Gerais. Faço saber que povo do Município de Visconde do Rio Branco, por 

seus representantes, os vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

 Art. 1º. – A letra “a”, item III, do Parágrafo Único da Tabela I, 

constante do art. 13, da Lei Complementar nº. 039 de 01 de dezembro de 

2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

   

“III - gleba com área acima de 5.000m²: 

a) 0,2% (zero vírgula dois por cento) para terrenos abertos;”  

 

 Art.2º. Fica estabelecido o Art. 76-A na Lei Complementar nº. 039 

de 01 de dezembro de 2014, com a seguinte redação: 

“Art. 76-A – Na aquisição de imóvel pronto para entrega futura, em 

construção, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel 

como se pronto estivesse, apurado na forma prevista no art. 76 desta Lei. 

§ 1º - No caso de aquisição de terreno, ou sua fração ideal, de imóvel 

construído ou em construção, deverá o contribuinte comprovar que assumiu 

o ônus da construção, por conta própria ou de terceiros, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

I - contrato particular de promessa de compra e venda do terreno ou de 

sua fração ideal, com firmas reconhecidas; 

II - contrato de prestação de serviços de construção civil, celebrado 

entre o adquirente e o incorporador ou construtor, com firmas 

reconhecidas; 
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III - documentos fiscais ou registros contábeis de compra de serviços e 

de materiais de construção; 

IV - quaisquer outros documentos que, a critério do fisco municipal, 

possam comprovar que o adquirente assumiu o ônus da construção. 

§ 2º - Na hipótese do § 1º deste artigo, a base de cálculo do imposto 

será o valor venal do terreno acrescido do valor venal da construção 

existente no momento em que o adquirente comprovar que assumiu o ônus da 

construção.” 

Art.3º.  – O art. 98 da Lei complementar nº. 039 de 01 de dezembro 

de 2014, fica acrescido do item III, com a seguinte redação: 

“III - Decorrentes da utilização efetiva ou potencial de serviços 

públicos vinculados ao Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMA:  

a) Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

da Construção Civil, incluído atividades de aterro, desaterro, limpeza de 

lotes e glebas, reformas e reparos e demolição; 

b) Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos de 

Saúde, de empreendimentos privados e particulares observadas às normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) 

e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); 

c) Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos não 

perigosos, dispostos incorretamente no ambiente; 

d) Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos não 

perigosos, provenientes de saneamento básico, gerados nessas atividades, 

quando comprovado a não geração de riscos ambientais e a saúde pública; 

e) Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos 

Industriais não perigosos, quando comprovado a não geração de riscos 

ambientais e a saúde pública; 

f) Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos 

Agrossilvopastoris, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

g) Taxa de Serviços Administrativos e Vistoria Técnica em 

empreendimentos, quando solicitados por este ou afim de comprovação de 
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dados para a emissão de laudos, pareceres, certidões, declarações ou outro 

ato da Municipalidade; 

h) Taxa de Serviços Administrativos quanto à abertura de processos junto 

à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Obras e Serviços 

Públicos; 

i) Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Produtos Perigosos – 

Classe 1 (lâmpadas e eletroeletrônicos);” 

Art. 4º. – Fica estabelecido o art. 104-A na Lei Complementar nº. 

039 de 01 de dezembro de 2014, com a seguinte redação: 

“Art. 104-A - As taxas de licença (Alvará de Localização e Funcionamento) 

e de Fiscalização sanitária referente ao primeiro ano de funcionamento de 

novos contribuintes, inclusive os contribuintes do ISSQN abrangidos pelos 

art. 37, item I e art. 41, item I, letras a e b, serão cobradas de 

maneira fracionada, da seguinte forma: 

I – Início das atividades de 1º. de janeiro a 31 de março – 100% (cem por 

cento) do valor das taxas; 

II – Início das atividades de 1º. de abril a 30 de junho – 75% (setenta e 

cinco por cento) do valor das taxas; 

III – Início das atividades de 1º. de julho a 30 de setembro – 50% 

(cinquenta por cento) do valor das taxas; 

IV – Início das atividades de 1º. De outubro a 31 de dezembro – 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor das taxas;” 

 

Art. 5º. - O art. 108 da Lei Complementar nº. 039 de 01 de dezembro 

de 2014, fica acrescido da TABELA IV-A, com a seguinte redação: 
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TABELA IV-A 

VALORES DA TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR (UFM) 

01 

Vistoria e fiscalização sanitária e higiênica em hotéis, motéis 

pensões e similares, por ano em: 

1.0 - Até 20 apartamentos 50 

1.1 - Acima de 20 apartamentos 70 

02 

  

Vistoria e fiscalização sanitária e higiênica, por ano em: 

2.0 – Dormitórios 50 

2.1 – Farmácias e Drogarias 50 

2.2 – Consultórios 50 

2.3 – Hospitais e Clínicas 200 

2.4 – Supermercados 200 

2.5 – Distribuidoras de gêneros alimentícios e bebidas 200 

2.6 – Boates e similares 150 

2.7 – Feirantes 10 

2.8 – Ambulantes 10 

2.9 – Institutos de Beleza (estéticas e dermatológicas) 50 

2.10 – Salões de barbeiros ou cabeleireiros 15 

2.11 – Restaurantes, por ano 50 

2.12 – Lanchonetes, bares, botequins e 

hortifrutigranjeiros 
20 

2.13 – Armazéns, padarias e similares 40 

2.14 – Mercearias, por ano 30 

2.15 – Minimercados, Mercados 25 

2.16 – Indústrias de gêneros alimentícios 50 

2.17 – Indústrias de beneficiamentos de gêneros 

alimentícios, por ano 
50 

2.18 – Abatedouros, açougues, frigoríficos, peixarias e 

similares 
40 

2.19 – Laticínios e congêneres  40 
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Art. 6º. – A Tabela VIII, constante do art. 136, da Lei 

Complementar nº. 039 de 01 de dezembro de 2014, fica alterada e crescida 

dos seguintes itens: 

 

 UFM 
14 - Serviços de terraplanagem e congêneres   

15.1 - Serviços de alinhamento, por metro linear  2,00 

15.2 - Serviços de nivelamento, por metro linear  2,00 

15.3 - Aterros de terreno, por metro cúbico (m³)  0,50 

15.4 - Desaterros, por metro cúbico (m³) 0,50 

19 – Serviços do Sistema Municipal de Meio Ambiente  

19.1 – Resíduos sólidos (art. 98, item III, Letra a) por m³   0,30 

19.2 – Resíduos da saúde (art. 98, item III, Letra b) por m³   0,20 

19.3 – Resíduos não perigosos (art. 98, item III, Letra c) 

por m³   
0,35 

19.4 – Resíduos saneamento básico (art. 98, item III, Letra 

d) por m³   
0,30 

19.5 – Resíduos Industriais não perigosos (art. 98, item III, 

Letra e) por m³   
0,20 

19.6 – Resíduos Agrossilvopastoris (art. 98, item III, Letra 

f) por m³   
0,30 

19.7 – Laudos/Pareceres de Vistoria Técnica 12,00 

19.8 – Serviços Adm. de Abertura de Processos (art. 98, item 

III, Letra h) 
18,00 

19.9 – Resíduos perigosos (art. 98, item III, Letra i) 18,00 

20    -  Desarquivamento de documentos para cópias 12,00 

21    – Poda de árvores por unidade (exceto em situações de 

risco)  
17,50 

    Art. 7º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Visconde do Rio Branco, 17 de maio de 2017. 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


