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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 
 

DECRETO Nº 30, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 
 

ESTABELECE O CALENDÁRIO FISCAL DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS 
MUNICIPAIS, O VALOR DA UNIDADE FISCAL PADRÃO DE CANTAGALO ( 
UFPC) PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, usando de atribuições legais, que são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, 
 
CONSIDERANDO, a necessidade de fixar as datas e os prazos para o pagamento dos tributos municipais constantes no 
Código Tributário Municipal e leis correlatas; 
 
CONSIDERANDO, a importância da instituição do Calendário Fiscal de Arrecadação dos Tributos Municipais, tornando 
possível o contribuinte tomar conhecimento, antecipadamente das datas para o cumprimento de suas obrigações 
tributárias para com o município; 
 
CONSIDERANDO, o programa de modernização da administração fazendária do município, cujo objetivo é melhorar a 
relação fisco-contribuinte através da transparência e ampla divulgação da legislação tributária.  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º – Fica estabelecida a arrecadação dos tributos municipais para o exercício de 2023, conforme as condições e prazos 
estipulados neste Decreto. 
 
Art. 2º – Os créditos da Fazenda Municipal não pagos até a data assinalada para o seu vencimento serão acrescidos de juros 
e multa de mora, nos termos do Código Tributário Municipal, Lei n°039, de 13 de fevereiro de 1998. 
 
Art. 3º – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e as Taxas de Coleta de Lixo, Conservação de 
Vias e Limpeza, Contribuição de Iluminação Pública, embutidas numa mesma cota, referentes à carga geral do exercício de 
2023 terão, no dia 31 de julho do ano de 2023, o vencimento dos seus prazos para pagamento e serão arrecadados: 
 
I - em parcela única, com desconto de 20% (vinte por cento), com prazo para pagamento até 31 de julho de 2023, conforme 
o disposto no art. 29 e no § 1º da Lei nº 039/1998; 
II - em até 02 (duas) parcelas mensais e consecutivas, sem ônus, observado o disposto no art. 29 da Lei nº 039/1998, com as 
seguintes datas de vencimento no exercício de 2023: 
 
a) 31 de julho; 
 
b) 31 de agosto; 
 
§ 1º Na hipótese do inc. II do caput deste artigo, o pagamento da primeira parcela até a data do vencimento implica adesão 
ao parcelamento oferecido. 
§ 2º Após adesão ao parcelamento referido no § 1º deste artigo, o não pagamento: 
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III - de qualquer parcela até o último dia para pagamento da parcela seguinte, ou o não pagamento da última parcela até o 
final do mês do prazo para pagamento desta, implica imediata revogação do parcelamento e inscrição do saldo devedor do 
crédito na Dívida Ativa, com a incidência de multa e juros; e 
 
VI - de qualquer parcela que não configure a hipótese de revogação do parcelamento prevista no inc. I deste parágrafo 
implica incidência de multa e, sendo o caso, de multa e juros. 
 
§ 3º O não pagamento do crédito na forma e prazo dos incs. I e II do caput deste artigo implica imediata inscrição do crédito 
na Dívida Ativa após o decurso do último prazo referido, com a incidência de multa e juros. 
 
V- Dívida Ativa de IPTU (exercício financeiros anteriores) se dará: 
 
a) em parcela única, com desconto de 80% (oitenta por cento) sob juros e multas, com prazo para pagamento em 2023. 
 
Art. 4º – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) será arrecadado: 
 
I - nos casos relativos à prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte (profissionais 
autônomos): 
a) em parcela única, com prazo para pagamento até 28 de fevereiro de 2023; e 
II - com vencimento no dia 20 (vinte) do mês seguinte ao do efetivo pagamento do serviço tomado, nas hipóteses previstas 
na Lei Complementar nº 039, de 13 de fevereiro de 1998; 
 
Art. 6º – A Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) será recolhida em 1 (uma) única parcela, com vencimento nas 
seguintes datas: 
I - na hipótese de alvará de táxi e moto-táxi: 
a) Anualmente, contado do ano da expedição do alvará, no último dia do mês indicado pelo sujeito passivo para 

lançamento; 

b) A taxa de alvará embutido o ISSQN anual relativo às atividades de moto-táxi e táxi se dará na forma da Lei 

Complementar n°039 de 13 de fevereiro de 1998, e terá vencimento em conta única 28 de fevereiro de 2023; 

c) Em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, com vencimentos da primeira parcela em 28 de fevereiro de 2023 

e as demais no último dia útil do mês. 

 
§1º - O contribuinte que optar pelo parcelamento receberá o Alvará Provisório com a primeira guia quitada, findado o 
parcelamento receberá o Alvará Definitivo.  
 
II- na hipótese de alvará de estabelecimento com localização fixa: 
 

a) no ato de licenciamento, por ocasião do fornecimento do alvará de localização e funcionamento; 

III - na hipótese de alvará de comércio ou prestação de serviços ambulante, fixa:  
a) O valor de 2 UFPC, por ocasião do fornecimento do alvará e a cada 1 (um) ano, contado da expedição do primeiro alvará, 
em cada renovação; e 
b) na hipótese de autorização especial para instalação e funcionamento de equipamentos de diversões públicas ou de 
eventos temporários e para o exercício de atividade ambulante eventual, diária ou mensalmente, nos termos da 
autorização; 
§2º A taxa de alvará das demais atividades terá vencimento em cota única 28 de fevereiro de 2023; 
c) o não pagamento da TLF no prazo estipulado do caput deste artigo implicará a inscrição do débito na Dívida Ativa, para 
efeitos de cobrança administrativa ou judicial. 
Art. 7º – Os valores da terra nua serão atualizados via Decreto até o dia 30 de abril de 2023 para cálculo do ITR – Imposto 
Territorial Rural. 
Art. 8º – O valor da UNIDADE FISCAL PADRÃO DE CANTAGALO (UFPC) para o exercício de 2023 não sofrerá reajuste, tendo o 
seu valor fixado em R$ 116,43 (cento e dezesseis reais e quarenta e três centavos); 
Art. 9º – O IPTU para o exercício de 2023 não sofrerá reajuste, apenas será reajustado o valor do CIP; 
Art. 10 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   
 

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/ MG, 31 de dezembro de 2022. 
 

 
 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 
Prefeito Municipal 
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TABELA IGP-M 2022 

Índice Geral de Preços do Mercado 

Data Variação em % Variação no Ano Acumulado 12 meses 

outubro/2022 -0,97 5,58 6,52 

setembro/2022 -0,95 6,61 8,25 

agosto/2022 -0,70 7,63 8,59 

julho/2022 0,21 8,39 10,07 

junho/2022 0,59 8,17 10,70 

maio/2022 0,52 7,53 10,71 

abril/2022 1,41 6,97 14,65 

março/2022 1,74 5,49 14,77 

fevereiro/2022 1,83 3,68 16,12 

janeiro/2022 1,82 1,82 16,92 

dezembro/2021 0,87 17,79 17,79 

novembro/2021 0,02 16,78 17,90 

 

TABELA INPC 2022 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
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Data Variação em % Variação no Ano Acumulado 12 meses 

outubro/2022 0,47 4,81 6,46 

setembro/2022 -0,32 4,32 7,19 

agosto/2022 -0,31 4,65 8,83 

julho/2022 -0,60 4,98 10,12 

junho/2022 0,62 5,61 11,92 

maio/2022 0,45 4,96 11,90 

abril/2022 1,04 4,49 12,47 

março/2022 1,71 3,42 11,73 

fevereiro/2022 1,00 1,68 10,80 

janeiro/2022 0,67 0,67 10,60 

dezembro/2021 0,73 10,16 10,16 

novembro/2021 0,84 9,36 10,96 

 
 

 

 

 
 

SABADO , 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 

Não houve expediente 

 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

Não houve expediente 

 
Documento assinado digitalmente com fundamento no art. 14 da Lei Municipal nº 293, de 15 de abril de 2020 
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