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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 535/2021, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a 
elaboração do PPA 2022/2025 e elaboração da Lei 
Orçamentária de 2022 e determina outras providências.”

O Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Tocantins, no interesse 
superior e predominante do Município e em cumprimento ao mandamento 
constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em 
combinação com a Lei Complementar Nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber 
a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sancionou a seguinte Lei Municipal:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Observar-se-ão, quando da feitura da Lei, de meios a viger 

a partir de 1º de janeiro de 2022 e para todo o exercício financeiro, as diretrizes 
orçamentárias instruídas na presente Lei, por mandamento do §2º do Art. 165 
da Constituição da República, bem assim da Lei Orgânica do Município, em 
combinação com a Lei Complementar Nº 101/2000, que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
compreendendo: 

 I - Orientação à elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 e Lei 
Orçamentária /2022;

II - Diretrizes das Receitas; e
III - Diretrizes das Despesas;

 Parágrafo Único - As estimativas das receitas e das despesas do 
Município, sua Administração Direta, obedecerão aos ditames contidos nas 
Constituições da República, do Estado do Tocantins, na Lei Complementar Nº 
101/2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal Nº 4.320/64 e alterações 
posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado e, ainda, aos princípios contábeis geralmente aceitos.

SEÇÃO I
DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DAS PEÇAS 

ORÇAMENTÁRIAS
 Art. 2º - A elaboração da proposta do PPA 2022/2025 e proposta 

orçamentária para o exercício de 2022 abrangerão os Poderes Legislativo e 
Executivo, suas autarquias, fundações, fundos e entidades da administração 
direta e indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes 
gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação 

federal, aplicável à espécie, com vassalagem às disposições contidas no Plano 
Plurianual de investimentos e as diretrizes estabelecidas na presente lei, de 
modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e avaliados 
segundo suas prioridades.

 
Parágrafo Único - É vedada, na elaboração do PPA 2022/2025 e 

Lei Orçamentária 2022, a existência de dispositivos estranhos à previsão da 
Receita e à fixação da Despesa, salvo se relativos à autorização para abertura 
de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito, ainda que 
por antecipação de receita.

 Art. 3º - A proposta de elaboração do PPA 2022/2025 e Lei 
orçamentária para o exercício de 2022 conterá as prioridades da Administração 
Municipal obedecendo aos princípios da universalidade, da unidade e da 
anuidade, bem como identificar o Programa de Trabalho a ser desenvolvimento 
pela Administração.

 
Parágrafo Único - O Programa de Trabalho, a que se refere o presente 

artigo, deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de função e subfunção, 
natureza da despesa, projeto atividades e elementos a que deverá acorrer na 
realização de sua execução, nos termos da alínea “c”, do inciso II, do art. 52, da 
Lei Complementar nº 101/2000, bem assim do Plano de Classificação Funcional 
Programática, conforme dispõe a Lei nº 4320/64.

 Art. 4º - A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal 
será encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a fim de ser compatibilizada 
no orçamento geral do município.

 Art. 5º - As propostas orçamentárias para o exercício de 2022 
compreenderá:

I - Demonstrativos e anexos a que se refere o art. 3º da presente lei;
II - Relação dos projetos e atividades, com detalhamento de 

prioridades e respectivos valores orçados, de acordo com a capacidade econômica 
- financeira do Município.

Art. 6º - O Poder Executivo, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964, a poderá abrir Créditos Adicionais, de natureza 
suplementar, até o limite de oitenta por cento do valor total da despesa fixada 
na própria Lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio 
orçamento, excesso de arrecadação do exercício, como também, em havendo, 
o superávit financeiro do exercício anterior.

 Parágrafo Único - A Lei Orçamentária autorizará o Chefe do Poder 
Executivo a abrir crédito especial, utilizando, como recursos, a anulação de 
dotações do próprio orçamento tendo como limite o mesmo percentual autorizado 
neste artigo, e de 100% (cem por cento) em virtude de superávit financeiro de 
exercícios anteriores, celebração de convênios, emendas parlamentares e afins 
destinadas ao município não previstas no orçamento.

 
Art. 7º - O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento), no 

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

 Art. 8º - O Município contribuirá com 20% (vinte por cento), das 
transferências provenientes do FPM, ICMS, ITR, IPI e o do IPVA, para formação 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, 
com aplicação, no mínimo, de 70% (setenta por cento) para remuneração 
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, profissionais estes 
definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de 
dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica, 
no máximo 30% (trinta por cento) para outras despesas.

 Art. 9º - O Município aplicara no mínimo 15% (quinze por cento) 
do total da Receita Corrente Liquida na área da saúde, em conformidade com 
ADCT 77 da CF.

Art. 10º - O Município repassará o mínimo de 2,5% (dois e meio 
por cento) do total do FPM para custeio das despesas administrativas do Fundo 
Municipal de Assistência Social.

Art. 11º - É vedada a aplicação da receita de capital derivada da 
alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para custear 
despesas correntes, excetuando as previstas em lei destinadas aos regimes de 
previdência social, geral e próprios dos servidores públicos, para realização de 
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investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida pública.

Art. 12º - Os ordenadores de despesas inclusive o Presidente da 
Câmara Municipal poderá abrir créditos adicionais, suplementares e especiais, 
com recursos provenientes de anulação nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 
nº 4.320/64.

 Parágrafo Único - O Presidente da Câmara Municipal, e demais 
ordenadores de despesa do município, deverão solicitar autorização ao Chefe 
do Poder Executivo, que autorize por meio de decreto do executivo as eventuais 
alterações do seu orçamento para que se proceda os ajustes no orçamento geral;

 
SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 13º - São receitas do Município:
I - Os Tributos de sua competência;
II - A quota de participação nos Tributos arrecadados pela União e 

pelo Estado do Tocantins;
III - O produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos 

de Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer título, 
pagos pelo Município, suas autarquias, fundos e fundações;

IV - As multas decorrentes de infrações de trânsito, cometidas nas 
vias urbanas e nas estradas municipais;

V - As rendas de seus próprios serviços;
VI - A resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado 

de capitais;
VII - As rendas decorrentes do seu Patrimônio;
VIII - A contribuição previdenciária de seus servidores; e 
IX - outras.

Art. 14º - Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas:
I - Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados 

dos ingressos em cada fonte;
II - As metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle 

da economia com reflexo no exercício monetário, em cortejo com os valores 
efetivamente arrecadados no exercício de 2021 e exercícios anteriores;

III - O incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual e 
Federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação;

IV - Os resultados das Políticas de fomento, incremento e apoio ao 
desenvolvimento Industrial, Agropastoril e Prestacional do Município, incluindo 
os Programas, Públicos e Privados, de formação e qualificação de mão de obra 
e geração de renda;

V - As isenções concedidas, observadas as normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei 
Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000, publicada no Diário Oficial da 
União em 05/05/2000.

VI – A evolução da massa salarial paga pelo Município, no que tange 
o Orçamento da Previdência;

VII - A inflação estimada, cientificamente, previsível para o exercício 
de 2022,

VIII - outras.

 Art. 15º - Na elaboração da Proposta Orçamentária, as previsões 
de receita observarão as normas técnicas legais, previstas no art.12 da Lei 
Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

 Parágrafo Único - A Lei orçamentária:
 I - Conterá reserva de contingência de no máximo 1,0% (um por 

cento) da Receita Corrente Líquida do exercício anterior, destinada ao:
a) Reforço de dotações orçamentárias que se revelarem insuficiente 

no decorrer do exercício de 2022, nos limites e formas legalmente estabelecidas.
b) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 

fiscais imprevistos, inclusive casos de calamidade pública, pandemias, epidemias, 
possíveis incertezas econômicas e frustração de receitas.

II - Autorizara a realização de operações de créditos por antecipação da 
receita ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da receita prevista, 
subtraindo-se deste montante o valor das operações de créditos classificados 
como receita. 

 Art. 16º - A receita devera estimar a arrecadação de todos os tributos 
de competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal.

 Art. 17º - Na proposta orçamentária a forma de apresentação da receita 
deverá obedecer à classificação estabelecida no MCASP e demais instruções 
normativas da Secretaria do Tesouro Nacional.

 Art. 18º - O orçamento municipal devera consignar como receitas 
orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo Município, inclusive 
os provenientes de transferências que lhe venham a ser feitas por outras pessoas 
de direito publico ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, 
auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra 
orçamentária, cujo produto não tenha destinação a atendimento de despesas 
publicas municipais.

 Art. 19º - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos 
das modificações na legislação tributária, que serão objetos de projetos de leis 
a serem enviados a Câmara Municipal, no prazo legal e constitucional.

 Parágrafo único - Os projetos de lei que promoverem alterações na 
legislação tributária observarão:

I - Revisão e adequação da Planta Genérica de Valores dos Imóveis 
Urbanos;

 II - Revisão das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, 
sem ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitados a capacidade 
econômica do contribuinte e a função social da propriedade.

III - Revisão e majoração das alíquotas do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza;

IV - Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos 
serviços prestados;

V - Instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre 
obras públicas.

SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS
Art. 20º - Constituem despesas obrigatórias do Município:
I - As relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento 

de seus objetivos;
II - As destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo;
III - As decorrentes da manutenção e modernização da Máquina 

Administrativa;
IV - Os compromissos de natureza social;
V - As decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço público, 

inclusive encargos;
VI - As decorrentes de concessão de vantagens e/ou aumento de 

remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem 
como admissão de pessoal, pelos poderes do Município, que, por força desta 
Lei, ficam prévia e especialmente autorizados, ressalvados as empresas Públicas 
e as Sociedades de Economia Mista;

VII - O serviço da Dívida Pública, fundada e flutuante;
VIII - A quitação dos Precatórios Judiciais e outros requisitórios;
IX - A contrapartida previdenciária do Município;
X - As relativas ao cumprimento de convênios;
XI - Os investimentos e inversões financeiras;
XII - Outras.

Art. 21º - Considerar-se-á, quando da estimativa das despesas;
I - Os reflexos da Política Econômica do Governo Federal;
II - As necessidades relativas à implantação e manutenção dos Projetos 

e Programas de Governo;
 III - As necessidades relativas à manutenção e implantação dos 

Serviços Públicos Municipais, inclusive da Máquina Administrativa;
IV - A evolução do quadro de pessoal dos Serviços Públicos; 
V - Os custos relativos ao serviço da Dívida Pública, no exercício 

corrente;
VI - As projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, 

com observância das metas e objetos constantes desta Lei;
VII - Outros.
 
 Art. 22º - As despesas com pessoal e encargos sociais, ou concessão 

de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos 
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, só poderá ter aumento real em relação 
ao crescimento efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o limite 
estabelecido no art. 71, da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

 Parágrafo Único: Com base no Art. 37, X, CF/88, os vereadores 
possuem direito à revisão geral anual, em virtude da perda do valor aquisitivo 
da moeda, desde que, obedeça o critério da generalidade, ou seja, deverá ser 
concedida tanto para os vereadores, quanto para os demais servidores da casa 
de leis, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

 Art. 23º - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não 
poderá ultrapassar 7 % (sete por cento) do somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no § 5º, do Art. 153 e nos Art. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior, conforme disposto na Emenda Constitucional 
Nº 58, de 23 de setembro de 2009 Inciso I:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 
(cem mil) habitantes; [grifo nosso]

Art. 24º - Os gastos com pessoal do Poder Legislativo devem 
obedecer ao fixado na Constituição Federal nos artigos 29 e 29-A bem como, a 
Lei complementar Nº 101/00 e a Legislação municipal não podendo ultrapassar 
os seguintes índices.

I - O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá 
ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município;

II - A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% (setenta por 
cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio 
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de seus vereadores e obrigações trabalhistas;

III - O subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 20% (vinte 
por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais.

IV - O Poder Legislativo e suas autarquias não poderão gastar com 
pessoal mais de 6% (seis por cento) da receita corrente liquida em cada período 
de apuração.

Art. 25º - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias 
destinadas ao Poder Legislativo, serão repassados pelo Poder Executivo em 
conformidade com a Legislação em vigor, nos limites da receita efetivamente 
arrecadada no exercício de 2021, ate o dia 20 de cada mês.

 Parágrafo único - O percentual destinado ao Poder Legislativo será 
definitivo obedecendo ao disposto na Legislação em vigor em especial o inciso 
I a IV do artigo 29-A da Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº 58, 
de 23 de setembro de 2009.

Art. 26º - As despesas com pagamento de precatórios judiciários 
correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações 
especiais e específicas, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis 
pelos débitos.

Art. 27º - Os projetos em fase de execução desde que revalidados à luz 
das prioridades estabelecidas nesta lei, terão preferência sobre os novos projetos.

Art. 28º - A Lei Orçamentária poderá consignar recursos para financiar 
serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito 
privado, mediante convênios e contratos, desde que sejam da conveniência do 
Governo Municipal, tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento 
dos objetivos determinados e obedeçam aos princípios da administração pública.

Art. 29º - O Município deverá investir prioritariamente em projetos 
e atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes 
buscando o atendimento universal à saúde, assistência social e educação, visando 
à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados a esta comunidade.

 Art. 30º - Os Ordenadores de Despesas poderão firmar convênios com 
outras esferas governamentais e não governamentais, para desenvolver programas 
nas áreas de educação, cultura, saúde, esportes, habitação, abastecimento, lazer, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento 
básico entre outros.

Art. 31º - A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a realização 
de programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no 
que se refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e 
atividades afins, bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, 
bolsas de estudo e estágios com escolas técnicas profissionais e universidades.

 
Art. 32º - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de 

autorização legislativa por meio de lei específica.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33º - A Secretaria Municipal de Administração fará publicar junto 
a Lei Orçamentária Anual, o Quadro de Detalhamento de Despesa por projeto, 
atividade, elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores bem 
como a Previsão Mensal de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso 
em até 60 (sessenta) dias após a sua aprovação.

 Parágrafo único - Caso o projeto da Lei Orçamentária - LOA não seja 
votado até 31 de dezembro de 2021, serão considerados como aprovados sem 
ressalvas, podendo o Chefe do Poder Executivo sancioná-los com fundamento 
no presente artigo.

Art. 34º - O projeto de lei orçamentária do município, para o exercício 
de 2022, será encaminhado a Câmara Municipal antes de encerramento do 
corrente exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento de 
sessão legislativa.

Art. 35º - Fica autorizado aos ordenadores de despesas inclusive os 
chefes do Executivo e Legislativo com base na Lei 10.028 no seu Art. 359-F, 
proceder no final de cada exercício financeiro o cancelamento dos Restos à 
Pagar não processados.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36º - Não poderão ter aumento real em relação aos créditos 

correspondentes ao orçamento de 2021, ressalvados os casos autorizados em 
Lei própria, os seguintes gastos:

I - De pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o 
limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) das receitas correntes liquida, no 
âmbito do Poder Executivo, nos termos da alínea “b”, do inciso III, do art. 20, 
da Lei Complementar nº 101/2000;

II - De pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar 
o limite de 6% (seis por cento) das receitas correntes liquida, no âmbito do 
Poder Legislativo, nos termos da alínea “a”, do inciso III, do art. 20, da Lei 
Complementar nº 101/2000;

III - Pagamento do serviço da dívida; 
IV - Transferências diversas.

Art. 37º - Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão 
ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos 
aos órgãos municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, serão 
respeitadas as prioridades e metas constantes desta Lei, bem como a manutenção 
e funcionamento dos serviços já implantados.

Art. 38º - Com vistas atingir, em sua plenitude, das diretrizes, objetivos 
e metas da Administração Municipal, previstas nesta Lei, fica autorizado o Chefe 
do Poder Executivo, a adotar as providências indispensáveis e necessárias à 
implementação das políticas aqui estabelecidas, podendo inclusive articular 
convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de Poder, inclusive contrair 
empréstimos observadas a capacidade de endividamento do Município, 
subscrever quotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas 
rodoviários, bem como promover a atualização monetária do Orçamento de 
2021, até o limite do índice acumulado da inflação no período que mediar o 
exercício de 2022, se por ventura se fizer necessários, observados os Princípios 
Constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgânica do 
Município, a Lei Orçamentária, a Lei Federal n.º 4.320/64, a lei que estabelece 
o Plano Plurianual e outras pertinentes a matéria posta, bem como a promover, 
durante a execução orçamentária, a abertura de créditos suplementares, até o 
limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de despesas 
com dotações insuficientes.

Art. 39º - Esta lei entrará em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 
2022, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus 
efeitos jurídicos e legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 22 de outubro de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 536/2021, 22 DE OUTUBRO DE 2021.  
LAJEADO/TO, 15 de dezembro de 2020.

“Altera e acrescenta à Lei Complementar n.º 222/2003, 
dispositivos estabelecidos na Lei Complementar Federal 
n.º 157/2016 e 175/2020 no que couber, e dá outras 
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO faz saber, em 
cumprimento às atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, especialmente 
em seu artigo 39, inciso I, que o Poder Legislativo aprovará e eu sancionarei 
a seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei Complementar nº 222, de 29 de dezembro de 2003, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 120. .......................................................................................
1 - ..................................................................................................

1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 
textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, 
entre outros formatos, e congêneres.

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o 
programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 

1.09 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, 
jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas Prestadoras de 
Serviço de Acesso Condicionado de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro 
de 2011, sujeita ao ICMS).

.......................................................................................................
6 - ..................................................................................................
.......................................................................................................

6.06 – Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.

7 - ..................................................................................................
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 

recuperação do solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, 
silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis 
da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins, e por 
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quaisquer meios.

.......................................................................................................
11 - .................................................................................................
.......................................................................................................
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas 

e semoventes.
.......................................................................................................
13 - ................................................................................................
.......................................................................................................
13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos 

gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto 
se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda 
que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto 
de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, 
embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

14 - ................................................................................................
.......................................................................................................
14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 
corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de 
objetos quaisquer.

.......................................................................................................
14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
.......................................................................................................
16 - ................................................................................................
16.01 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 

metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 
16.02 – Outros serviços de transporte de natureza municipal.
17 - .................................................................................................
.......................................................................................................
17.25 – Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda 

e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas 
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção 
livre e gratuita).

.......................................................................................................
25 - ................................................................................................
.......................................................................................................
25.02 – Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 

corpos cadavéricos.
.......................................................................................................
25.05 – Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
.......................................................................................................
“Art. 122 – O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no 

local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicilio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I ao XXV, 
quando o imposto será devido no local.

.......................................................................................................
XII – do Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 

recuperação do solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, 
silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis 
da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins, e por 
quaisquer meios;

.......................................................................................................
XVI – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas, 

vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 
11.02 da lista do art. 120 desta Lei;

.......................................................................................................
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso 

dos serviços descritos pelo item 16 do art. 120 desta Lei;
.......................................................................................................
XXIII – do domicilio do tomador de serviços dos subitens 4.22, 

4.23, 5.09 e 15.9;
XXIV – do domicilio do tomador do serviço no caso dos serviços 

prestados pelas administradoras de cartões de crédito ou débito e demais descritos 
no subitem 15.1;

XXV – do domicilio do tomador dos serviços do subitem 15.09;
 § 1º................................................................................................
.......................................................................................................
§ 6º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 

7º a 13 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos 
XXIII, XXIV e XXV do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso 
de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa 
jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo 
irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou qualquer outras 
que venham a ser utilizadas. (Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020) 

§ 7º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e 
congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a 
esta Lei Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária 
vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde 
individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 175, de 2020) 

§ 8º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do 
plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 
7º deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020) 

§ 9º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou 
débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta 
Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito 
ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 175, de 2020) 

§ 10. O local do estabelecimento credenciado é considerado o 
domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista 
de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas 
por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados 
ao tomador, direta ou indiretamente, por: 

I - bandeiras; 
II - credenciadoras; ou 
III - emissoras de cartões de crédito e débito. 
§ 11. No caso dos serviços de administração de carteira de valores 

mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de 
investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei 
Complementar, o tomador é o cotista. 

§ 12. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador 
de serviço é o consorciado 

§ 13. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador 
do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa 
jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, 
o tomador é o beneficiário do serviço no País. 

Art. 2º - Ficam alteradas as tabelas I, II, III, IV, V, VI e VII, constante 
da Lei Complementar nº 222, de 29 de dezembro de 2003, conforme Anexo 
Único da presente Lei Complementar, destacando que todas as tabelas passam 
a ser definidas pela Unidade Fiscal do Município de Lajeado.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 22 de outubro de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO
TABELA I
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES 
DE SERVIÇOS

Descrição 
Dos Serviços

Período de Incidência           Valor da Taxa em 
UFLA

1.Profissionais autônomos:
Com curso superior:
Sem curso superior:

Anual
Anual
Anual

60,00
30,00
20,00

2. Concessionárias ou Permissionárias de serviços 
em geral

Anual 500,00

3. Pequenos prestadores de serviços e 
Pequenos estabelecimentos comerciais ou industriais

Anual 50,00

4. Depósitos e reservatórios de combustíveis, materiais 
inflamáveis e explosivos

Anual 50,00

5. Postos de venda ao consumidor final de combustíveis, 
materiais inflamáveis e explosivos

Anual 100,00

6. Restaurantes, bares e similares e estabelecimentos 
que explorem diversões públicas 

Anual 50,00

7. Postos bancários para pagamentos ou recebimentos 
inclusive caixas automáticos, Agentes ou Representantes 
de Entidades vinculadas ao Sistema Financeiro

Anual 100,00

8. Bancos, Instituições Financeiras Corretores de Títulos 
em Geral

Anual 500,00

9. Bares Anual 50,00

10. Estabelecimentos de Ensino (Por sala de aula) Anual 10,00

11. Hotel Anual 50,00

12. Motéis, Pousadas, Pensões e Dormitórios Anual 50,00

13.Estabelecimentos Hospitalares, Clínicas de    
Internação

Anual 200,00
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14.Laboratórios de Análises Clinicas de Internação Anual 100,00

15.Vigilância, Segurança, Transporte Rodoviário, Limpeza 
e Conservação

Anual 100,00

16.Indústria em geral e Gráficas Anual 100,00

17.Estabelecimentos prestadores de serviços, acessórias 
e projetos técnicos em geral, cobrança de terceiros, 
propaganda, publicidade, produtoras ou gravadoras de 
áudio e vídeo

Anual 50,00

18.Supermercados Anual 100,00

19.Mercadinhos e Mercearias Anual 50,00

TABELA II
LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS, PRAÇAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS
 

Descrição Quantidade de Unidades em UFLA

1. Carros de Passeio, caminhões, ônibus, utilitários, reboques ou 
similares, por dia

10,00

2. Trailers, similares ou veículos motorizados destinados ao comércio 
informal, por ano

100,00

3. Assentamento de Posteamento para qualquer uso, por unidade ao ano 40,00

4. Instalação de máquinas nas vias e logradouros públicos por mês 40,00

5. Redes de Tubulações para fornecimento ou distribuição de esgotos, 
água, gases, líquidos químicos ou material tóxico, por Km, por ano 

40,00

TABELA III
ATOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À LIMPEZA PÚBLICA

DESCRIÇÃO Quantidade de Unidades de 
UFLA

Limpeza de entulhos do terreno por m² 5,00

Roçagem de terrenos por m² 0,40

Recomposição de capa asfáltica danificada por particular por m² 50,00

TABELA IV
ATOS E SERVIÇOS DIVERSOS

DESCRIÇÃO Quantidade de Unidades de 
UFLA

Fornecimento de declarações ou certidões (exceto Certidão Negativa de Débitos) 4,00

Fotocópias de documentos a serem fornecidos a particulares, por folha 0,30

Vistoria em Área de Preservação Ambiental – APA ou em área de contorno da 
APA por propriedade

50,00

Vistoria em área rural, por propriedade 30,00

Vistoria em área urbana, por imóvel 10,00

 
TABELA V
ATOS E SERVIÇOS RELACIONADOS A URBANISMO E 

POSTURAS

CEMITÉRIOS VALOR EM UFLA

Inumação ou reinumação 7,00

Exumação 10,00

Ocupação de ossuário, por cinco anos 10,00

Depósito, retirada ou remoção de ossada 7,00

Título de concessão de sepultura, jazigo, carneira, mausoléu ou ossuário 7,00

LOTEAMENTO VALOR EM UFLA

Consulta técnica, por hectare de área ou fração 7,00

Vistoria para liberação 15,00

DIVERSOS VALOR EM UFLA

Alvará de licença para construção, reconstrução, reforma e demolição 0,90

Certificação de uso do solo na área urbana, por lote. 5,00

Concessão, Permissão e Vistoria de serviço de Trânsito 5,00

Demarcação ou redemarcação de lote, por m2 0,50

Expedição de “HABITE-SE”, por m2 de área construída (incluindo vistoria) 0,50

Levantamento planialtimétrico de área, por m2 0,50

Liberação de bens apreendidos ou depositados, por dia ou fração 2,50

Registro de marcas para animais, por ano 5,00

Remanejamento de lotes (remembramento ou desmembramento), por m2 0,05

Renovação de Alvará de Licença para construção, reconstrução, reforma e demolição por m2 0,50

TABELA VI
ATOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL

INSCRIÇÕES, BAIXAS, ALTERAÇÕES E REATIVAÇÕES VALOREM UFLA

2ª Via de Inscrição Cadastral 0,06

Baixa no Cadastro de Atividades Econônicas e Sociais 0,90

Baixa no Cadastro Imobiliário 0,90

Inscrição no Cadastro de Atividades Econônicas e Sociais 0,70

Reativação Cadastral 0,90

DIVERSOS VALOREM UFLA

Expedição de Alvará de Licença para Localização e para funcionamento 0,45

Expedição de Alvará e Atestados não especificados. 0,45

Expedição de ato declaratório de isenção, imunidade ou não incidência do 
imposto

0,90

Expedição de Certificado de Registro Cadastral para Habilitação em processo 
licitatório

0,90

Expedição de Nota Fiscal Avulsa 0,50

Expedições de via de Jogos de Documentos de Arrecadação 0,02

Laudos de Avaliaçao de bens, imóveis ou móveis 5,00

Pela autenticação de formulário contínuo, por 50 notas 0,50

Pela autenticação de Livros fiscais, por livro 0,50

Pela autenticação de Talonário, por talão 0,50

TABELA VII
LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS

CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, POR M2 DE ÁREA 
CONSTRUÍDA

VALOR EM UFLA

Até 03 (três) pavimentos 0,02

Mais de 03 (três) pavimentos 0,01

RECONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFICAÇÃO, POR M2 DE ÁREA 
CONSTRUÍDA

VALOR EM UFLA

Até 03 (três) pavimentos 0,02

Mais de 03 (três) pavimentos 0,01

OUTRAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A MEDIDA 
APLICÁVEL

VALOR EM UFLA

Por m2 0,03

Por metro linear 0,03

DEMOLIÇÃO VALOR EM UFLA

Por m2 de área construída a ser demolida 0,03

EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO VALOR EM UFLA

or m2 de área total de lotes particulares 0,03
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AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO - TO, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que fará realizar licitação, conforme;

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - Abertura 

dia 10/11/2021, ás 08:00 horas, tipo, menor preço por item, que será realizado 
no Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC (www.bnc.org.br), com o objeto: 
AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEU, VEICULO UTILITÁRIO TIPO 
PICAPE E GRADE ARADORA, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NA 
PROPOSTA 016100/2020.

O Edital completo se encontra à disposição, na sede da Prefeitura 
Municipal de Lajeado- TO, site da Prefeitura (https://www.lajeado.to.gov.br/) e 
no Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC   www.bnc.org.br.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 063- 3519-
1235 ou e-mail. licita.lajeado@gmail.com.

Lajeado –TO, 25 de outubro de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAJEADO – TO
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