
ESTADO DO CEARÁ
MUNiCípIO DE SOBRAL

lEI COMPLEMENTAR N° 39 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013

..
Institui o Novo Código Tributário do

Município de Sobral e dá outras

providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Complementar:

TíTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

CAPíTULO ÚNICO
DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1° :=sta Lei institui o Código Tributário do Município de Sobral, dispondo sobre os fatos

geréJdore��, alíquotas, contribuintes, lançamentos, arrecadação, base de cálculo de cada

tributo devido ao Município, disciplinando a aplicação de penalidades, concessão de

isenção, as reclamações, os recursos e definindo as obrigações principal e acessórias e a

responsabilidade dos contribuintes.

Art. 2° O Sistema Tributário do Município de Sobral compõe-se de:

I - IMPOSTOS:

- sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- sobre a transmissão "inter vivos" de bens imóveis;

- sobre serviços de qualquer natureza.

II - TAXAS:

- as decorrentes do poder de polícia;

- as de utilização efetiva ou potencial de servíços públicos específicos e divisíveis. prestados

ao contribuinte ou postos à sua disposição.

111- CONTRIBUIÇÕES:-

- decorrentes de obras públicas, e;

- destinadas ao custeio do serviço de iluminação pública

Parágrafo único. Além dos tributos constantes deste Código, constitui ainda receita do

Município de Sobral as transferências constitucionais e legais, e outros recursos recebidos

de pessoas de Direito Público ou Privado, os preços públicos, dentre outros, conforme

definido na legislação.
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TíTULO II
DOS IMPOSTOS

CAPíTULO I
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

SEÇÃO I

Do Fato Gerador

Art. 3° O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como fato

gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, por natureza ou acessão

física, conforme definido na Lei Civil, localizado na Zona Urbana do Município.

9 1 ° Para efeito deste Imposto, entende-se como Zona Urbana do Município aquela

compreendida dentro do perímetro urbano definido pela Lei Complementar N° 037/2013, e

no qual se observe o requisito mínimo da existência de, pelo menos, dois dos seguintes

melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

1- meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

11- abastecimento de água;

111- sistema de esgoto sanitário;

IV- rede de iluminação pública, com posteamento para distribuição domiciliar;

V- escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 03 (três) quilómetros

do imóvel considerado.

,. 9 2° Considera-se também Zona Urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana,

constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à

indústria ou ao comércio, desde que localizados dentro da zona urbana definida no

parágrafo anterior.

Art. 4 ° O fato gerador do IPTU ocorre, anualmente, no dia primeiro de janeiro de cada

exercício financeiro.

Art. 5° A incidência do Imposto independe:

I - da legitimidade dos títulos de aquisição de propriedade, do domínio útil ou de posse do

bem imóvel;

II - do resultado financeiro da exploração económica do bem imóvel;

III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas,

relativas ao bem imóvel.

Art. 6° O IPTU constitui ónus real, acompanhando o imóvel em todas as transferências de

titularidade.

Art. 7° O bem imóvel, para os efeitos deste imposto, será classificado como terreno ou

prédio.

9 1° Considera-se terreno o bem imóvel:

a) sem área construída ou edificada;

b) em que houver construção paralisada ou em andamento;
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c) em que houver edificação interditada, condenada, em ruína ou em demolição;

d) cuja construção seja de natureza temporária ou provisória ou possa ser removida sem

destruição, alteração ou modificação.

9 2° Considera-se prédio o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou

para exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino,

desde que não compreendida nas situações do parágrafo anterior.

SEÇÃO II

Do Contribuinte e do Responsável

Art. 8° O contribuinte deste imposto é o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor

do imóvel, a qualquer título, que contenha ou não construção.

9 10 Para os fins deste artigo, equiparam-se a contribuinte, o promitente comprador

imitido na posse, o titular de direito real sobre imóvel alheio ou fideicomissário.

9 2° Conhecido o proprietário ou o titular do domínio útil ou o possuidor, para efeito de

determinação do sujeito passivo, dar-se-á preferência ao titular do domínio.

Art. 9° Além do contribuinte definido nesta lei, são responsáveis pelo pagamento do

imposto:

1- o adquirente do imóvel, quando não liquidado pelo vendedor cedente;

11- o espólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" na data da abertura da sucessão;

111- os sucessores a qualquer título;

IV- a pessoa jurídica de direito privado que resultar da fusão, transformação ou

incorporação, pelos tributos devidos.

SEÇÃO III

Da Base de Cálculo e das Alíquotas

Art. 10. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ao qual se aplica alíquota de

0,5% (meio por cento) para os imóveis construídos, 1,0% (um por cento) para os terrenos

murados e 1,5% (um e meio por cento) para os terrenos não murados.

9 1° A alíquota para terrenos não utilizados, murados ou não, aumentará meio por cento ao

ano, até o limite máximo de 5% (cinco por cento), tendo por objetivo dar cumprimento ao

princípio constitucional da Função Social da Propriedade Urbana.

9 2° Considera-se como murado o imóvel territorial que possui muro de alvenaria em todo o

seu perímetro.

9 3° Tratando-se de imóvel cuja área edificada seja inferior a 20% (vinte por cento) do índice

de aproveitamento do terreno, conforme o zoneamento, aplicar-se-á a alíquota prevista

para terrenos.

Art. 11. A avaliação dos imóveis, para efeitos fiscais, poderá ser feita com base nos

indicadores técnicos das tabelas e plantas de valores aprovados por ato do Poder Executivo
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(Planta Genérica de Valores), ou por arbitramento, no caso de o contribuinte impedir o

levantamento dos elementos integrantes dos imóveis, se o imóvel se encontrar fechado ou

inabitado e não ocorrer a localização do seu proprietário ou responsável.

Parágrafo único. As omissões que forem verificadas nas plantas de valores a que se refere

este artigo serão sanadas pela adoção dos valores estabelecidos para áreas limítrofes que

guardem entre si semelhanças, podendo, quando for o caso, adotar-se a proporcionalidade,

respeitando-se, em todo caso, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

SEÇÃOIV

Da Inscrição no Cadastro Imobiliário

Art. 12. Serão obrigatoriamente inscritos no Cadastro Imobiliário os imóveis existentes no

Município como unidades autônomas e os que venham a surgir por

desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que pertencentes a pessoas físicas

ou jurídicas isentas ou imunes do imposto, com indicação do proprietário, titular do domínio

útil ou possuidor, área do imóvel, testada, profundidade e área construída.

9 1° Unidade autônoma é aquela que permite uma ocupação ou utilização privativa, a

que se tenha acesso independentemente das demais.

9 2° A inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário e o registro de alteração deverão ser

promovidos:

1- pelo proprietário, pelo titular do domínio útil ou seu representante legal;

11- por qualquer dos condôminos, seja o condomínio pró diviso ou indiviso;

111- pelo adquirente ou alienante, a qualquer título de venda;

IV- pelo compromissário vendedor ou comprador, no caso de compromisso de

compra e venda;

V- pelo inventariante, síndico, liquidante ou sucessor, quando se tratar de imóvel

pertencente a espólio, massa falida ou à sociedade em liquidação ou sucessão;

VI- pelo possuidor a legítimo título;

VII- pelo senhorio ou enfiteuta, no caso de imóveis sob o regime de enfiteuse;

VIII- de ofício, pelo agente fazendário.

9 3° As pessoas citadas no parágrafo anterior ficam obrigadas a apresentar a

documentação solicitada pelo Fisco, importando sua recusa em embaraço à ação fiscal,

passível de multa pecuniária, na forma desta Lei.

Art. 13. O Cadastro Imobiliário será atualizado, de forma individual, sempre que

ocorrerem alterações relativas à propriedade, ao domínio útil, à posse, ao uso, ou às

características físicas do imóvel, edificado ou não.

9 1° A atualização deverá ser requerida por qualquer dos indicados no artigo anterior,

mediante apresentação de documentação hábil, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

ocorrência da alteração.

9 2° Os oficiais de registro de imóveis e os titulares de cartórios de notas da Comarca de

Sobral, mensalmente, deverão remeter ao órgão arrecadador municipal relatório mensal
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com as operações e os registras de mudança de proprietário ou titular de domínio útil e

averbação de área construída, preenchido com todos os elementos exigidos, de imóveis

situados no território do Município, conforme o modelo aprovado pelo Poder Executivo e no

prazo por ele estabelecido.

9 3° Não serão lavrados, autenticados ou registrados pelos tabeliães, escrivães e oficiais de

Registro Geral de Imóveis e de Cartórios de Notas os atas e termos sem a prova da

inexistência de débito referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

incidente sobre o imóvel.

9 4° Quando do parcelamento do débito pertinente ao Imposto Predial e Territorial Urbano 

IPTU, somente será lavrado ou registrado o instrumento, termo ou escritura pelas pessoas

previstas no parágrafo anterior, conforme o caso, após a quitação integral do parcelamento,

ressalvada a hipótese de reconhecimento expresso do adquirente ou cessionário,

declarado no respectivo instrumento, termo ou escritura, da existência do débito e seu

parcelamento.

Art. 14. O contribuinte deverá declarar junto ao Fisco Municipal, dentro de 3 O (trinta)

dias contados da respectiva ocorrência:

1- a aquisição do imóvel construído ou não;

11- a mudança de endereço para entrega da notificação ou substituição do

responsável ou procurador;

111- outros atas ou circunstâncias que possam afetar a incidência, o cálculo ou a

administração do Imposto.

Art. 15. Far-se-á inscrição:

1- por iniciativa do contribuinte, até 30 (trinta) dias contados da data de concessão do

"habite-se", ou da aquisição do imóvel, o que ocorrer primeiro;

11- pela fiscalização, de ofício, nos seguintes casos:

a) na falta da inscrição do imóvel, pelo contribuinte, após o prazo estabelecido no inciso

anterior;

b) nos casos de revlsao fiscal não motivada por denúncia espontânea do contribuinte,

quando for constatada majoração do valor venal em face de alterações procedidas no

imóvel e não declaradas à repartição fiscal no prazo estabelecido nesta Lei;

III - SUPRIMIDO.

Art. 16. Os responsáveis por loteamentos fechados ou abertos, condominios, inclusive os

urbanísticos, ficam obrigados a fornecer, mensalmente, à Fazenda Municipal, relação dos

lotes que, no mês anterior, tenham sido alienados definitivamente ou mediante compromisso

de compra e venda, mencionando o adquirente, sua qualificação e seu endereço, a quadra

e o valor do negócio juridico.

9 1° Os proprietários (senhorios) de imóveis sob regime de enfiteuse ficam obrigados a

fornecer, mensalmente, à Fazenda Municipal, relação dos imóveis que no mês anterior
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tiveram alterados os titulares do domínio útil, mediante compra e venda, ou mediante

compromisso de compra e venda, mencionando o imóvel, adquirente e seu endereço.

� 2° As empresas construtoras, incorporadoras e imobiliárias ficam obrigadas a fornecer,

mensalmente, á Fazenda Municipal, relação dos imóveis por elas construídos ou que, sob

sua intermediação, no mês anterior tiveram alterados os titulares do domínio útil, mediante

compra e venda ou mediante compromisso de compra e venda, mencionando o imóvel, o

adquirente, sua qualificação e seu endereço.

Art. 17. Qualquer pessoa física ou jurídica que promover empreendimento de

desmembramento, incorporação imobiliária ou construção de prédio, também fica obrigada a

enviar mensalmente, ao Fisco Municipal, a relação dos imóveis adquiridos ou alienados na

forma do artigo anterior.

Art. 18. As construções ou edificações realizadas sem a devida licença, ou em desacordo

com as normas técnicas, serão mesmo assim inscritas e lançadas para os efeitos tributários,

não gerando essa inscrição direitos para o contribuinte, e nem excluindo a municipalidade

do direito de promover a adaptação da construção às normas e prescrições legais.

Art. 19. A inscrição no Cadastro Imobiliário, o lançamento e o consequente pagamento dos

tributos municipais não dão ao contribuinte o direito de se investir na condição de

proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do bem imóvel, para os efeitos do direito

privado .
...

Art. 20. A concessão do "habite-se" ou licença municipal para ocupação de unidade

imobiliária dar-se-á mediante prova do pagamento dos tributos devidos ou do cumprimento

de qualquer outra obrigação tributária municipal, pelo proprietário, construtor ou

incorporador do prédio.

Parágrafo único. O órgão competente pela concessão do "habite-se" deverá remeter ao

Fisco Municipal, mensalmente, as informações ou dados relativos à construção ou reforma

de prédios, para o fim de inscrição do imóvel, lançamento e fiscalização dos tributos

devidos.

Art. 21. O cancelamento da inscrição de imóvel poderá ocorrer de oficio ou por

iniciativa do contribuinte, nas seguintes situações:

I - cancelamento de ofício, em decorrência de remembramento e incorporação de imóvel ao

patrimônio público para o fim de constituir leito de via ou logradouro público;

II - por iniciativa do contribuinte, em decorrência de remembramento, demolição de edificio

com mais de uma unidade imobiliária, ou em consequência de fenômeno físico, tal como

avulsão ou erosão, casos em que, quando do pedido, deverá o contribuinte declarar a

unidade porventura remanescente.

SEÇÃO V

Do Lançamento

Art. 22. O lançamento do IPTU será realizado no início de cada exercício financeiro a que

se refere, sendo formalizado para cada imóvel ou unidade imobiliária autônoma, ainda que
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contí�u�, com base nos elementos constantes do Cadastro Imobiliário, declarados pelo
contribuinte ou lançados de ofício pelo Fisco Municipal, observando-se o estado do imóvel,
no ato de ocorrência do fato gerador.

� 1° Quando tratar-se de condomínio, o lançamento deverá ser:

I - no caso de indiviso, no nome de qualquer um dos coproprietários, titulares do condomínio
útil ou de possuidores;

II - no caso de diviso, em nome do proprietário, do titular do domínio útil ou do possuidor da

unidade autônoma.

� 2° Após exauridas as tentativas de identificação do proprietário não sendo conhecido o

mesmo, o lançamento será efetuado em nome de quem esteja fazendo uso de imóvel.

Art. 23. O lançamento será feito em nome do proprietário, titular do domínio útil ou

possuidor do imóvel, este último ainda que promitente comprador, não tendo o efeito jurídico

de legitimar ou reconhecer civilmente a situação do contribuinte ou responsável para com o

bem.

Art. 24. O aviso de lançamento do imposto será entregue no domicílio fiscal do contribuinte,

de acordo com o endereço fornecido na inscrição do Cadastro Fiscal Imobiliário.

� 1° O eventual não recebimento do aviso de lançamento não desobriga o contribuinte do

pagamento do ímposto, devendo o mesmo, quando não receber o aviso, contactar o setor

de arrecadação do Município a fim de obter o referido documento.

� 2° Na hipótese do contribuinte não haver recebido a notificação do lançamento do

imposto, deverá comparecer à repartição fiscal municipal até 05 (cinco) dias antes de seu

vencimento, sob pena de o eventual recolhimento fora dos prazos previstos em regulamento

importar em perda do desconto concedido para o pagamento à vista, além da aplicação dos

encargos moratórios.

� 3° Fica a Fazenda Municipal obrigada a dar ampla publicidade às datas de vencimento do

imposto.

Art. 25. O contribuinte poderá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificação

do lançamento fiscal ou de alteração que implique em aumento da base de cálculo,

requerer revisão de cálculo do IPTU, através de petição devidamente fundamentada ao

Fisco Municipal.

SEÇÃO VI

Da Arrecadação, das Isenções e das Penalidades

Art. 26. O pagamento do imposto será feito de uma vez ou parcelado, de acordo com o que

estabelecer a regulamentação deste Código, nas épocas e locais indicados nos avisos de

lançamento.
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Parágrafo único. Ao contribuinte que optar pelo pagamento integral do imposto poderá ser

concedido desconto de 10% (dez por cento), se pago até a data do vencimento,

estabelecida no aviso de lançamento.

Art. 27. São isentos do pagamento do IPTU os contribuintes, proprietários de um só imóvel

cujo valor venal não ultrapasse R$ 30.000,00 (trinta mil reais), respeitado o disposto no art.

117 da Lei Orgânica do Município de Sobral.

Art. 28. O pagamento do imposto fora dos prazos regulamentares e antes de qualquer

procedimento do Fisco, seja qual for o motivo determinante para o atraso, ficará sujeito aos

encargos moratórios previstos no artigo 135 desta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se inclusive às hipóteses de pagamento

parcelado do imposto.

Art. 29. As infrações a este capítulo, quando verificadas pelo Fisco de ofício, sujeitam o

infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo, quando for o caso, do pagamento do tributo

devido e seus acréscimos moratórias:

I - deixar de declarar a propriedade, o domínio útil, ou a posse de bem imóvel situado no

Município, em até de 30 (trinta) dias da sua ocorrência: multa equivalente a 30% (trinta por

cento) do valor do imposto devido no exercício fiscal em curso;

II - deixar de comunicar ao Fisco Municipal a realização de reforma, ampliação ou

modificação na edificação do imóvel, em até de 30 (trinta) dias da sua ocorrência: multa

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido no exercício fiscal em curso;

III - instruir pedido de isenção, imunidade ou de simples redução do imposto com documento

falso ou declaração inverídica, com o objetivo de se eximir do pagamento do imposto: multa

equivalente a 100% (cem por cento) do valor do referido imposto;

IV- embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscal, por qualquer meio ou forma: multa de 50

(cinquenta) UFIRCE's, podendo ser aplicada em dobro a cada reincidência, até o limite de

200 (duzentas) UFIRCE's, situação em que o Município adotará as medidas judiciais que se

fizerem necessárias, sem prejuízo do arbitramento da base de cálculo do IPTU;

v - lavrar, registrar, inscrever ou averbar atos, termos, escrituras ou contratos concernentes

a bens imóveis, sem a prova de isenção, imunidade ou da quitação do imposto: multa

equivalente a 200 (duzentas) UFIRCE's ou a 02 (duas) vezes o valor do imposto devido, por

cada ato, a que for maior;

VI - os responsáveis por loteamentos e condomínios fechados, incorporação,

desmembramento ou qualquer outro empreendimento imobiliário que deixarem de cumprir a

exigência prevista neste Capítulo: multa equivalente a 50 (cinquenta) UFIRCE's por cada

período omitido;

VII - quem de qualquer forma infringir obrigação acessona não prevista nos incisos

anteriores e relativamente à administração tributária do IPTU: multa de 50 (cinquenta)

UFIRCE's por ato infracional.

Parágrafo único. As multas previstas neste artigo, exceto a descrita no inciso IV, quando
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pagas à vista, poderão ser objeto de desconto no seu valor, conforme o caso:

I - 50% (cinqüenta por cento), se confessadas e pagas no prazo para contestar ou impugnar;

II - 30% (trinta por cento), se confessadas e pagas dentro do prazo para recorrer de eventual

decisão de primeira instância administrativa que lhe seja desfavorável.

SEÇÃO VII

Da Planta Genérica de Valores

Art. 30. A apuração do valor venal, para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial

Urbano, será feita conforme Tabela I, integrante deste Código.

Art. 31. Os valores unitários de metro quadrado de construção e de terreno serão

determinados em função dos seguintes elementos, tomados em conjunto ou

separadamente:

1- preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário;

11- custos de produção;

111- locações correntes;

IV- características da região em que se situa o imóvel;

V- outros dados informativos tecnicamente reconhecidos.

Parágrafo único. Os valores unitários, definidos como valores médios para locais e

construções, serão atribuídos:

I - a quadra, ao quarteirão, ao logradouro;

II - a cada um dos padrões previstos para os tipos de edificações indicados na Tabela I,

relativamente às construções.

Art. 32. Na determinação do valor venal não serão considerados:

I - o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para

efeito de sua utilização, exploração, embelezamento ou comodidade;

II - as vinculações restritivas do direito de propriedade e o estado de comunhão.

Art. 33. No cálculo do valor de terreno, no qual exista prédio em condomínio, além dos fatos

de correção aplicáveis, será utilizada, como fator, a fração ideal correspondente a cada

unidade autônoma.

Art. 34. O valor do imóvel construído será apurado pela soma do valor do terreno com o

valor da construção.

Art. 35. As disposições constantes desta Seção são extensivas aos imóveis localizados nas

áreas urbanizáveis e de expansão urbana, de conformidade com o que preceitua o Art. 3° e

seus parágrafos.

CAPíTULO II
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS

t
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SEÇÃO I

Do Fato Gerador

Art. 36. O Imposto sobre a Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre

imóveis, tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da posse com "animus" definitivo, da propriedade ou do

domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de

garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores.

SEÇÃO II

Da Não Incidência e das Isenções

Art. 37. O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos, quando:

I - realizado para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital

nela subscrito;

II - decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas;

III - decorrente de desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos,

na forma do inciso I deste artígo, relativamente aos mesmos alienantes.

9 1° O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como

atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais e a locação

de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.

9 2° Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50% (cinqüenta

por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, decorrer das transações

mencionadas no parágrafo anterior.

9 3° O disposto no parágrafo primeiro não se aplica à transmissão de bens ou direitos

quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. Ficam isentos de ITBI os adquirentes de imóveis contemplados diretamente por

programas destinados a construção de habitações de interesse social, relativamente à

parcela efetivamente financiada, desde que a renda mensal bruta familiar não ultrapasse o

equivalente a 01 (um) salário mínimo em vigência.

Paragrafo Único. Sobre a parcela não financiada, aplicar-se-á a alíquota prevista no artigo
42, inciso II, desta lei.
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SEÇÃO III

Dos Contribuintes e Responsáveis

Art. 39. São contribuintes do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Direitos a

ele relativos:

I - os adquirentes de bens ou direitos transmitidos;

II - os cessionários, nas cessões de direitos relativos a compromissos de compra e venda;

III - os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de bens

imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses

bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil;

IV - os superficiários e os cedentes, nas instituições e nas cessões do direito de superfície.

V - nas permutas, cada um dos permutantes.

Parágrafo único. Nas situações em que o Poder Público, inclusive suas autarquias, seja

um dos permutantes, não haverá incidência do imposto relativamente ao imóvel por ele

transmitido.

Art. 40. Respondem, solidariamente, pelo pagamento do imposto:

1- o transmitente;

11- o cedente;

111- os notários, oficiais de registro de imóveis e seus prepostos, relativamente aos atos

por eles praticados, em razão de suas atividades ou pelas omissões de que forem

responsáveis;

IV - o permutante em face do outro, observada a não incidência prevista no parágrafo único

do artigo anterior.

SEÇÃOIV

Da Base de Cálculo e das Alíquotas

Art. 41. A base de cálculo do ITBI é:

I - nas transmissões em geral, por ato "inter vivos" a título oneroso, o valor venal dos bens

ou direitos transmitidos, respeitando, para tanto o valor de mercado do referido imóvel;

II - em arrematação judicial ou administrativa, adjudicação, remissão ou leilão, o preço do

maior lance, quando a transferência do domínio se fizer para o próprio arrematante;

III - nas transferências de domínio em ação judicial, inclusive declaratórias de usucapião que

tenham sido precedidas por instrumento particular que caracterize uma alienação onerosa, o

valor venal apurado;

IV - nas dações em pagamento, o valor de mercado do imóvel dado para solver os débitos,

não importando o montante destes;
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