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DECRETO N° 236/2013

Sumula:-

Regulamenta os dispositivos da Lei n°
085/2002, de 30 de dezembro de 2002 (C6digo
Tributario Municipal), Art. 31, S 1°, que dispoe
sobre a Baixa de Oficio da Inscriyao Municipal
pertencente ao Cadastro Mobiliario, e da outras
providencias.

o PREFEITO DO MUNICiPIO DE APUCARANA,
ESTADO DO PARANA, CARLOS ALBERTO GEBRIM
PRETO, NO USO DAS ATRIBill<;OES QUE LHE SAO
CONFERIDAS POR LEI;
E
CONSIDERANDO
A
NECESSIDADE
DE
REGULARIZAR E ATUALIZAR 0 CADASTRO
MOBILIARIO, APLICANDO 0 DISPOSTO DA LEI N°
085/2002 - CTM.
DECRETA:-

Fica 0 Executivo Municipal atraves do Departamento de Fiscalizayao Tributaria OFT autorizado a proceder a Baixa de Oficio da Inscriyao Municipal pertencente ao
Cadastro Mobiliario.
Art.r.

A baixa efetivada de oficio, sera precedida sempre das verificayoes necessarias a
resguardar os devidos direitos da Fazenda Municipal.

Art.3°.

Conforme disposto no art. 31, S 1°, da Lei Municipal n° 085/2002, de 30 de
dezembro de 2002, "em caso de deixar 0 contribuinte de recolher 0 Imposto por mais
de 2 (dois) anos consecutivos, e nao ser encontrado no domicilio tribumrio fomecido
para Tributayao, a inscriyao e 0 cadastro poderao ser baixados de oficio."

Paragrafo unico. A anotayao de encerramento da atividade no cadastro mobiliario, nao extingue
debitos existentes, ainda que venham a ser apurados posteriormente a solicitayao de
baixa do contribuinte ou a baixa de oficio, e nao implicara em exonerayao de
qualquer responsabilidade de natureza fiscal.
Sempre que encerrar suas atividades, devera 0 contribuinte ou seu representante legal
requerer ao Fisco Municipal, a baixa da inscriyao municipal no prazo de 30 (trinta)
dias, de acordo com 0 disposto no Art. 88, S 3°, da Lei nO085/2002, contados a partir
da data da ultima operayao.

o pedido

de baixa dos contribuintes prestadores de serviyos devera ser apresentado
por requerimento ao Departamento de Fiscalizayao Tribumria - OFT, e instrufdos
com os documentos definidos de acordo com 0 disposto do Decreto n° 095/2006, de

Prefeitura

do

Municipio de Apucarana

Centro Civico Jose de Oliveira Rosa. n° 25
CEP 86.800-280 I APUCARANA - PR I www.apucarana.pr.gov.br

PrefeitIn

do

CIdade

21 de manto de 2006, bern como a devolu9ao da Dec1ara9ao de Cadastro Mobiliario
- DCM e Cartao de Alvara de Licen9a para Funcionamento.
No ato da baixa da inscri9ao municipal, sera aberto 0 Procedimento Fiscal para
apura9ao do ISSQN e das obriga90es assessorias.
Sera indeferida a solicita9ao de baixa da inscri9ao municipal, quando houver 0
descumprimento dos dispositivos do Decreto n° 095/2006, sendo 0 contribuinte
notificado imediatamente para a regulariza9ao perante 0 Fisco Municipal.
Fica 0 contribuinte do Imposto Sobre Servi90s de Qualquer Natureza - ISSQN,
obrigado a apresentar e devolver todas as Notas Fiscais de Presta9ao de Servi90s nao
utilizadas em bloco (convencional) ou formulario continuo, ao Departamento de
Fiscaliza9ao Tributaria - DFT.
Art. 5°.

Nao havendo 0 cumprimento da obrigatoriedade do ~ 4°, do artigo 4°, 0 Fisco
Municipal de acordo com 0 Art. 224, incisos II e IV, da Lei n° 085/2002, fica
autorizado a proceder da seguinte forma:
a) Todas as numera90es das Notas Fiscais de Presta9ao de Servi90s e/ou Formulario
Continuo, NAo UTILIZADAS (OS), serao consideradas(os) como cancelada(os)
pelo Fisco Municipal, tomando-se sem efeito.
b) Sera efetuada a divulga9ao da Baixa de Oficio e 0 cancelamento das notas fiscais
de presta9ao de servi90s e/ou formulario continuo, nao utilizados, para conhecimento
dos interessados, atraves de publica9ao de edital.
c) 0 sujeito passivo sera notificado/intimado da baixa de oficio por meio de edital,
publicado no orgao de imprensa oficial do Municipio.
a sujeito passivo ficara sujeito a penalidade prevista na legisla9ao tributaria do
Municipio de Apucarana, caso nao seja cumprido 0 prazo estabelecido no Art. 4°,
deste Decreto.
Expirado 0 prazo do Art. 3°, deste Decreto, a inscri9ao da pessoa fisica ou jurfdica
sera baixada de oficio, por determina9ao do titular da Administra9ao Tributaria e
pelo Fisco Municipal, quando ficar constatado 0 encerramento das atividades sujeitas
aolSSQN ou demais atividades constantes no Cadastro Mobiliario.
A baixa de oficio referida no caput deste artigo importara na desabilita9ao do sujeito
passivo no sistema do ISS ON-LINE, 0 que nao 0 exonera dos creditos constituidos
pelo lan9amento, inscrito ou nao em Divida Ativa, ou daqueles passiveis de
constitui9ao.
as documentos fiscais da pessoa fisica ou jurfdica, cuja inscri9ao tenha sido baixada
de oficio, serao havidos por irregulares, para todos os fins de direito, apos 0 decurso
do prazo mencionado no Art. 4°, deste Decreto, e a sua utiliza9ao, a qualquer titulo,
implicara em infra9ao a Legisla9ao Fiscal vigente, e bern assim aquela que tr
os
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Este Decreto entrani em vigor na data de sua publicayao, revogadas as disposiyoes
em contnirio.

Municipio de Apucarana, em 22 de maio de 2013.

Dr.~reIO
(Beto Preto)

I~O:i~

Marcello Augusto Machado
Secrettirio de Gestiio Publica

