
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Prefeito do Município de Amapá, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

observando os princípios e as normas da Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do 

Município, as normas gerais de direito tributário veiculadas pela Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 

de 2003 - Normas Gerais do ISSQN, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da 

Cidade, e demais leis tributárias, bem como os posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais atuais do segmento, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, sanciona 

e promulga a seguinte Lei: 

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Esta Lei institui o novo Código Tributário do Município de AMAPÁ, abrangendo 

as normas gerais de direito tributário do Município, assim como as normas particulares 

aplicáveis aos tributos municipais em espécie. 

Parágrafo único. Aplicam-se às relações entre a Fazenda Municipal e os contribuintes as 

normas gerais de direito tributário constantes deste Código e do Código Tributário 

Nacional. 

a) Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, 

assim caracterizados por legislação pertinente federal e estadual, obedecerão a regime 

tributário específico. 

b) Incentivos financeiros e tributários, genericamente considerados, em atendimento ao 

§ 6º do artigo 150, da Constituição Federal, só poderão ser concedidos mediante lei 
específica, fazendo parte do cenário institucional tributário do município. 

LIVRO PRIMEIRO 
DAS NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

TÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

Art. 2º. Integram o Sistema Tributário do Município os seguintes tributos: 
I - Os Impostos sobre: 

a) a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; 

b) os Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; 

c) a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis e de direitos a eles relativos - ITBI. 

II - As Taxas: 

a) em razão de atividades decorrentes do poder de polícia do Município 

b) em razão da prestação de serviços públicos municipais específicos e divisíveis ao 

contribuinte, ou postos a sua disposição. 

LEI Nº 258/2017, DE 03 DE ABRIL DE 2018. 

INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO D0 
MUNICÍPIO DE AMAPÁ- CTMA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 


