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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: FISCAL MUNICIPAL 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Tendências contemporâneas da literatura 
portuguesa 

 
Texto 2 

 
01 Noutros tempos, para João Eduardo, o 
dinheiro tinha o valor do esforço, sabia-lhe a 
uma tradução imediata da 
02 sua perseverança. Media-o ainda pelos 
sacrifícios de quem lhe entregava e por uma 
crescente se- 
03 gurança no caminho do futuro. Libertava-o 
de uma espécie de terror. Mas o dinheiro por 
fim, deixa- 
04 ra de lhe importar, precisamente porque não 
era obrigado a pensar nele. O motivo de sua 
sofregui- 
05 dão era outro. Continuava ___________ de 
tarefas, de clientes, por lhe ser muito mais 
difícil recuar do  
06 que manter essa _______. Sabia que o 
cercava uma gulosa espionagem: não lhe 
poupariam o mais  
07 breve sinal de renúncia ou de fracasso. O 
triunfo escravizava. O triunfo tinha um preço. 
Era o seu  
08 crime perante todos os que rodeavam-no. 
Os que haviam acompanhado desde o primeiro 
dia,  
09 dantes generosos e solidários, espreitavam-
no agora de caninos arreganhados: estamos à 
espera  
10 que tropeces. Os vitoriosos não podem 
tropeçar. 
11 Era justamente por isso que andava ..... 
nervos tensos. (...) A tal luta cobarde ..... que as 
embosca- 
12 das, se sucedem. Era isso que odiava na sua 
profissão! Todos os dias se pisava um terreno 
___________  
13 por debaixo do qual poderia ocultar-se 
indiferentemente um pântano ou rocha firme. 
De cada vez  
14 que deixava um imprevisto arrumado, um 
maçador convencido, um doente salvo do 
perigo, à vasta  
15 sensação de alívio juntava-se sempre ..... 
convicção de que nunca mais esses dissabores 
ou angústias  

16 se repetiriam. Como se, enfim, fosse dormir 
e trabalhar tranquilamente o resto da vida, com 
horas 
17 livres, sedimentadas, sem aqueles 
sobressaltos que lhe revolviam todos os 
instantes da existência.  
18 Mas logo se levantava uma surpresa ainda 
mais desgastadora. (...) 
 

Fernando Namora. O homem disfarçado. In Massaud Moisés, 29ª 

edição.  

A literatura portuguesa através de textos. São Paulo, Cultrix, 2004. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) cobiçozo – ajitação – arrenozo. 
b) cobiçoso – agitação – arenoso. 
c) cobisozo – ajitação – arrenoso.  
d) cobissoso – agitassão – arenozo. 
 
02 - Analise a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada 
no texto: 
a) de – em – a. 
b) com – de – à. 
c) a – a – com. 
d) em – à – em. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o 
pronome está empregado incorretamente: 
a) sabia-lhe a uma tradução. (1ª linha) 
b) quem lhe entregava. (2ª linha) 
c) sabia que o cercava. (6ª linha) 
d) todos os que rodeavam-no. (8ª linha). 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica está correta: 
a) i-me-dia-ta /// di-nhe-i-ro. 
b) es-pi-o-na-gem /// de-ba-i-xo. 
c) vi-to-ri-o-so /// i-me-di-a-ta. 
d) de-bai-xo /// an-gus-ti-as. 
 
05 - O elemento coesivo (mas) destacado na 
3ª linha introduz uma ideia de: 
a) causa. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) condição. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - João Eduardo triunfou na vida, mas 
continua escravizado no espírito de luta e 
competição. 
II - João Eduardo mudou sua relação com o 
dinheiro porque não era obrigado a pensar 
nele. 
III - O texto é uma descrição que procura 
representar e questionar a realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 
5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros 
simples, quanto paguei? 
a) R$ 550,00. 
b) R$ 600,00. 
c) R$ 650,00. 
d) R$ 750,00. 
 
08 - Em uma estrada de 30 km, Felipe andou 
12 km. Qual porcentagem de toda a estrada 
que Felipe andou? 
a) 30%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 45%. 
 
09 - De uma placa retangular foi diminuído 
5 cm no seu comprimento, obtendo assim 
um quadrado cuja área é 16 cm2. Qual era a 
área desta placa? 
a) 36 cm 2. 
b) 38 cm 2. 
c) 40 cm 2. 
d) 42 cm 2. 
 
10 - Se  e  então a 

soma de x com y vale: 
a) x + y = 6. 
b) x + y = 9. 
c) x + y = 10. 
d) x + y = 12. 
 

11 - Levando-se em consideração o Censo 
2010, de acordo com estimativas do IBGE, 
atualmente a população de Quarto 
Centenário: 
a) Cresceu na mesma proporção que a 
Microrregião de Goioerê. 
b) Cresceu na mesma proporção que o Estado 
do Paraná. 
c) Diminuiu. 
d) Não sofreu nenhuma alteração, continua a 
mesma. 
 
12 - O Estado do Paraná é representado no 
Senado Federal por três congressistas. No 
ano que vem haverá eleições para o Senado, 
nesta oportunidade os eleitores poderão 
votar em quantos candidatos para renovar 
esta casa legislativa? 
a) 1 (um) Senador. 
b) 2 (dois) Senadores. 
c) 3 (três) Senadores. 
d) 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes. 
 
13 - O Próximo Feriado Cívico Nacional 
será comemorado em: 
a) 07 de Setembro – Independência do Brasil. 
b) 12 de Outubro – Dia das Crianças. 
c) 19 de Novembro – Dia da Bandeira. 
d) 25 de Agosto – Dia do Soldado. 
 
14 - Que nome abaixo foi escolhido pelo 
Presidente Michel Temer para ocupar o 
cargo de Procurador Geral da República a 
partir de setembro deste ano? 
a) Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
b) Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 
c) Nicolao Dino de Castro e Costa Neto.  
d) Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
15 - A constituição Federal do Brasil destaca 
as normas gerais que devem ser seguidas 
por todas as administrações tributárias dos 
Entes Federados. Dentre estas normas, 
destacam-se os princípios gerais e as 
limitações ao poder de tributar. Sobre estes 
temas, assinale a única alternativa correta: 
a) É permitido aos Municípios utilizar tributos 
com efeito de confisco. 
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b) Tributos municipais somente poderão ser 
cobrado sessenta dias após a publicação da lei 
que os criou ou aumentou. 
c) Os Municípios poderão instituir contribuição 
para custeio de iluminação pública, que poderá 
ser cobrada na fatura de energia elétrica. 
d) É vedado cobrar qualquer tributo dos 
partidos políticos, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social sem fins lucrativos. 
 
16 - Os tributos municipais estão 
expressamente previstos na Constituição 
Federal do Brasil, servindo de base para sua 
criação, majoração e casos de incidência. 
Analise as afirmativas abaixo que tratam 
dos dispositivos constitucionais que versam 
sobre tributos municipais: 
I - O imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana poderá ser progressivo 
em razão do valor do imóvel e ter alíquotas 
diferentes de acordo com a localização e o 
uso do imóvel. 
II - Pertencem aos Municípios cinquenta por 
cento do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre a propriedade territorial 
rural, relativamente aos imóveis neles 
situados, cabendo a totalidade na hipótese 
da fiscalização ser realizada pelo Município. 
III - O Fundo de participação dos 
Municípios será composto, entre outros 
tributos, por uma parcela do imposto 
estadual sobre a propriedade de veículos 
automotores e do imposto sobre circulação 
de mercadorias. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
17 - O Código Tributário Nacional (CTN) 
estabelece normas específicas para a União, 
Estados e Municípios atuarem no campo do 
direito tributário. As disposições do CTN 
vão desde a instituição de tributos até a 
forma de fiscalização do cumprimento das 
obrigações. Analise as afirmativas abaixo 
que tratam de dispositivos do Código 
Tributário Nacional: 

I - Os impostos têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a 
utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. 
II - As multas aplicadas em decorrência do 
descumprimento de obrigação tributária são 
consideradas tributos indiretos.  
III - As taxas tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade 
estatal específica, relativa ao contribuinte. 
Estão incorretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
18 - A obrigação prevista na legislação 
tributária e que tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização 
dos tributos, como a entrega de uma 
declaração, recebe o nome de: 
a) Obrigação vinculada. 
b) Obrigação complementar. 
c) Obrigação acessória. 
d) Obrigação periódica. 
 
19 - Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário 
pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo 
e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. Sobre o crédito 
tributário, assinale a única alternativa 
correta: 
a) No que se refere às alíquotas e bases de 
cálculo, o lançamento deve ser realizado 
segundo a legislação vigente no momento da 
constituição do crédito tributário. 
b) O lançamento é efetuado do ofício quando o 
sujeito passivo ou terceiro, na forma da 
legislação tributária, presta à autoridade 
administrativa informações sobre matéria de 
fato, indispensáveis à sua efetivação. 
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c) O lançamento por declaração ocorre quanto 
aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito 
passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa. 
d) Impugnação do sujeito passivo e recurso de 
ofício são algumas das hipóteses que podem 
alterar o lançamento regularmente notificado 
ao sujeito passivo. 
 
20 - O crédito tributário regularmente 
constituído somente se modifica ou extingue, 
ou tem sua exigibilidade suspensa ou 
excluída, nos casos previstos no Código 
Tributário Nacional, fora dos quais não 
podem ser dispensadas, sob pena de 
responsabilidade funcional. Assinale a única 
alternativa correta sobre a modificação ou 
extinção do crédito tributário: 
a) O parcelamento, assim como o depósito do 
montante integral são causas de extinção do 
crédito tributário constituído. 
b) O direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 
anos, contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado. 
c) O ingresso de ação judicial contra a 
cobrança de tributos e o pedido de 
compensação são causas de suspensão da 
obrigação tributária. 
d) Prescrição e decadência ocorrem quando, 
mediante despacho emitido pela autoridade 
competente, o valor do crédito tributário é 
inferior ao valor mínimo previsto na legislação 
tributária ou devido a situação econômica do 
sujeito passivo. 
 
21 - O Código Tributário Nacional 
estabelece regras para fiscalização a ser 
realizada por parte das Administrações 
Tributárias, prevendo que esta atividade 
aplica-se inclusive às pessoas naturais ou 
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às 
que gozem de imunidade tributária ou de 
isenção de caráter pessoal. Assinale a única 
alternativa Incorreta no que diz respeito aos 
dispositivos do CTN que tratam da 
Fiscalização Tributária: 
a) É vedada a divulgação de informações 
relativas a inscrições na Dívida Ativa da 

Fazenda Pública e representações fiscais para 
fins penais. 
b) Mediante intimação escrita os tabeliães, 
escrivães, bancos e demais instituições 
financeiras são obrigados a prestar à autoridade 
administrativa todas as informações de que 
disponham com relação aos bens, negócios ou 
atividades de terceiros. 
c) Para os efeitos da legislação tributária, não 
têm aplicação quaisquer disposições legais 
excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, 
documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes industriais ou 
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 
d) O intercâmbio de informação sigilosa, no 
âmbito da Administração Pública, será 
realizado mediante processo regularmente 
instaurado, e a entrega será feita pessoalmente 
à autoridade solicitante, mediante recibo, que 
formalize a transferência e assegure a 
preservação do sigilo. 
 
22 - A norma legal para o domicílio 
tributário é que este seja eleito pelo 
Contribuinte ou Responsável, mas no caso 
em que não houver eleição por parte das 
pessoas jurídicas de direito privado ou às 
firmas individuais será considerado o lugar 
da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos 
que derem origem à obrigação, o de cada 
estabelecimento. A autoridade 
administrativa somente poderá recusar o 
domicílio eleito quando: 
a) Ficar constatado que a eleição do domicílio 
foi realizada com a finalidade de centralizar as 
informações. 
b) Impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a 
fiscalização do tributo. 
c) Os tributos devidos não sejam pagos ou 
parcelados no prazo legal de vencimento. 
d) O local escolhido estiver fora do perímetro 
urbano. 
 
23 - A Lei Municipal nº 34/1997 instituiu o 
Regime Jurídico Único dos Servidores de 
Quarto Centenário e definiu servidor como 
a pessoa legalmente investida em cargo 
público. Sobre os adicionais, assinale a única 
alternativa que está em Desacordo com o 
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Estatuto dos Servidores Públicos de Quarto 
Centenário: 
a) O adicional por tempo de serviço é devido à 
razão de um por cento ao ano de serviço 
público efetivo incidente sobre o vencimento, 
sendo incorporado ao provento da inatividade.  
b) O adicional de produtividade fiscal será 
atribuído aos servidores em efetivo exercício 
de funções de lançamento e fiscalização de 
tributos municipais e não integrará o provento 
ou pensão. 
c) Ao servidor nomeado para cargo de 
provimento em comissão e que opte pelo 
vencimento do seu cargo efetivo é devida uma 
gratificação no valor correspondente a vinte 
por cento do cargo exercido em comissão. 
d) O serviço extraordinário, quando não 
compensado, será remunerado com o 
acréscimo, incidente sobre a hora normal de 
trabalho, de trinta por cento nos dias úteis e de 
sessenta por cento nos dias destinados ao 
repouso. 
 
24 - O contribuinte que não concordar com 
o lançamento poderá impugná-lo, devendo 
apresentar petição, instruída com os 
documentos necessários à sua 
fundamentação, preenchidos os requisitos 
do Código Tributário Municipal (CTM) de 
Quarto Centenário. Sobre as normas de 
impugnação do CTM, assinale a única 
correta: 
a) Proferida a decisão final sobre a 
impugnação, terá o contribuinte o prazo de 10 
(dez) dias para pagamento do débito resultante, 
devidamente atualizado. 
b) O prazo para impugnação será de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do lançamento do 
crédito tributário. 
c) A apresentação da impugnação contra 
lançamento não suspende e nem extingue a 
exigibilidade do crédito tributário. 
d) A impugnação somente será recebida e 
apreciada quando às alegações trouxerem 
novos elementos não conhecidos no momento 
do lançamento. 
 
25 - O Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) mediante ato oneroso "Inter-
Vivos" faz parte do rol de tributos dos 

Municípios e constam no Código Tributário 
Municipal de Quarto Centenário todas as 
normas do referido tributo. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam do ITBI: 
I - O Contribuinte do imposto será o 
vendedor ou aquele que cede os direitos 
relativos ao imóvel. 
II - Nas transmissões compreendidas no 
sistema financeiro da habitação, em relação 
à parcela financiada a alíquota será de 0,5% 
(meio por cento). 
III - Na arrematação ou leilão e na 
adjudicação de bens imóveis, a base de 
cálculo será o valor estabelecido pela 
avaliação judicial ou administrativa, ou o 
preço pago se este for maior. 
Estão de acordo com o Código Tributário 
Municipal de Quarto Centenário as 
afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
26 - Assinale a única alternativa que, 
segundo o Código Tributário Municipal de 
Quarto Centenário, apresenta uma hipótese 
em que será emanado despacho do Prefeito 
para cancelamento: 
a) Débito fiscal incidente sobre imóvel que 
esteja em nome do antigo proprietário. 
b) Débito fiscal de contribuintes que hajam 
falecido sem deixar bens que exprimam valor. 
c) Débito fiscal proveniente de atividade social 
ou de lazer para o Município. 
d) Débito fiscal cujo valor possa ocasionar 
insolvência da pessoa física ou jurídica. 
 
27 - O Código Tributário Municipal de 
Quarto Centenário prevê penalidades para 
os casos de infração, ressalvando que a 
aplicação de penalidade de qualquer 
natureza, e o seu cumprimento, em caso 
algum dispensam o pagamento do tributo 
devido, das multas, dos juros de mora, e da 
correção monetária. Sobre os temas 
infrações e penalidade, assinale a única que 
não está de acordo com o Código Tributário 
Municipal de Quarto Centenário: 
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a) A sanção às infrações das normas 
estabelecidas no Código Tributário Municipal 
de Quarto Centenário será, no caso de 
reincidência, agravada por multa equivalente a 
100% (cem por cento). 
b) Suspensão ou cancelamento de isenções de 
tributos e proibição de transacionar com órgãos 
integrantes da administração direta e indireta 
do Município são penalidades previstas no 
Código Tributário Municipal de Quarto 
Centenário. 
c) Não se procederá contra servidor ou 
contribuinte que tenha agido ou pago tributo de 
acordo com interpretação fiscal, constante de 
decisão de qualquer instância administrativa, 
mesmo que, posteriormente, venha a ser 
modificada essa interpretação. 
d) O não pagamento de tributo, 
tempestivamente, quando o contribuinte o deva 
recolher a seu próprio requerimento não 
caracteriza fraude ou infração do Código 
Tributário Municipal de Quarto Centenário. 
  
28 - As multas previstas no Código 
Tributário Municipal de Quarto Centenário 
serão aplicadas sem prejuízo de outras 
penalidades, por motivo de fraude ou 
sonegação fiscal. Assinale a única infração e, 
consequentemente, a penalidade de multa 
que não apresenta a quantidade de UFIR’s 
correta: 
a) Multa de 10 UFIR`s a 50 UFIR`s para os que 
instruírem pedidos de isenção ou de redução do 
imposto, taxas ou contribuição de melhoria, 
com documentos falsos ou que contenham 
falsidade. 
b) Multa de importância igual ao valor do 
tributo, nunca inferior porém, a 50 UFIR`s, os 
que cometerem infração capaz de ilidir o 
pagamento do tributo, no todo ou em parte, 
uma vez regularmente apurada a falta e se não 
ficar provada a existência de artifício ou intuito 
de fraude. 
c) Multa de 50 UFIR`s a 100 UFIR`s para 
aqueles que viciarem ou falsificarem 
documentos ou escrituração de seus livros 
fiscais e comerciais para ilidir a fiscalização ou 
fugir ao pagamento do tributo. 
d) Multa de importância igual a duas vezes o 
valor do tributo, mas nunca inferior a 100. 

29 - Verificando-se omissão não dolosa de 
pagamento de tributo, ou qualquer infração 
de lei ou regulamento, de que possa resultar 
evasão de receita, será expedida contra o 
infrator notificação preliminar para que, no 
prazo de 10 (dez) dias, regularize a situação. 
Não caberá notificação preliminar, devendo 
o contribuinte ser imediatamente autuado 
quando: 
a) Se recusar a assinar ou não for encontrado 
para ciência pessoal. 
b) Se verificar que a mercadoria foi entregue 
ou o serviço prestado. 
c) For encontrado no exercício da atividade 
tributável sem prévia inscrição. 
d) For constatado que possui outra atividade 
econômica. 
 
30 - O Cadastro Fiscal do Município de 
Quarto Centenário compreende o cadastro 
imobiliário e o cadastro das atividades 
econômicas. Sobre o Cadastro Fiscal, 
assinale a única alternativa incorreta: 
a) O cadastro imobiliário compreende os lotes 
de terreno, edificados ou não, existentes ou que 
venham a existir nas áreas urbanas ou 
destinadas à urbanização e os imóveis de uso 
urbano, ainda que localizado na área rural. 
b) A inscrição do cadastro imobiliário dos 
imóveis urbanos será realizada pelo 
proprietário ou seu representante legal, ou o 
respectivo possuidor a qualquer título, vedada a 
realização de ofício. 
c) Constituem estabelecimentos distintos, para 
efeito de inscrição no cadastro das atividades 
econômicas os que embora no mesmo local, 
ainda que com idêntico ramo de atividade, 
pertençam a diferentes pessoas físicas ou 
jurídicas. 
d) O cadastro das atividades econômicas 
compreende os estabelecimentos de produção, 
inclusive agropecuários, de indústria, de 
comércio e os prestadores de serviços, 
habituais e lucrativos, existentes no âmbito do 
Município. 
 


