
PREFEITURA DA VITORIA DE SANTo erurÃo
Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho

LEI COMPLEMENTAR N' O17 12017,

Altera dispositivos da Lei no 3.270, de i9 de
dezembro dê 2007 - Código Tributário do
Município da Vitória de SantoAntão,êm
decorrência das modificaçÕes produzidas pela
Lei Complementar n.o 157, de 29 de dezembro
dê 20'16, na Lei Complementar n.o í 16, de 3í de
julho de 2003, que dispÕe sobre o lmposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - lSSeN,
institui a DeclaÍação mensal de OpeÍações de
Crédito e Débito de Administradoras de
caÉôês de crédito, débitos ou congêneres -
DECRED, a Declaração mensal de Serviços de
lnstituições Financeiras - OESIF e dá outras
providências.

O PREFEITO DO i,luilrcíPlo DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO USO dAS
atribuiçoes que lhe são conferidas, faz saber que o poder Legislativo aprovou e este
sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 10 - ALei n.o 3.270, de'Í9 de dezembro de 2OO7 - Código Tributário do Municipio da
Vitória de Santo Antáo, passa a vigorar com as seguintesalteraçóes:

"Art. 66..............

1-.

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, lextos,
imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informaçáo, entre
outros formatos, e congêneres.

1.04 - Elaboraçáo de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos,
independentemente da arquitetura conslrutava da máquina em que o programa \
será executado, incluindo tablets, smartphones e mngêneres.

1.09 - Disponibilizaçáo, sem cessáo definitiva, de conteúdos de áudio, video,
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jomais e
periódicos (exceto a distribuiçáo de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de
Acesso Condicionado, de que lrata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011,
sujeita ao ICMS).

§"
§-
s

6
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7-

11 -...

7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubaÉo, reparaÉo de solo,
plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura,
exploraÉo florestal e dos serviços congêneres indissociáveisda formaÉo,
manutençáo e colheita de florestas, para quaisquerfins e por quaisquer meios.

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramenÍo de bens, pessoas e semoventes.

13-

'13.04 - Composiçáo gráÍica, inclusive confecÉo de impÍessos gráficos,
fotocomposiçáo, clicheria, zincografia,litografia e fotolitografia, exceto se
destinados a posterior operaÉo de comercialização ou industrialização,ainda que
incorporados, de qualquer forma, a oulra mercadoria que deva ser objeto de
posterior circulaÉo,tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos,
embalagens e manuais técnicos e de instruçáo, quandoÍicaráo sujeitos ao ICMS.

14 -..

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
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6.06 - Aplicaçao de tatuagens, piercingse congêneres.

14.05 - Restauraçáo, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem,tingimento, galvanoplastia, anodizaçáo, corte,
recorte, plastificaçáo, costura, acabamento, polimento econgêneres de objetos
quaisquer.
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í6 -.

16.01 - Serviços de transporte mletivo municipal rodoviário, metroviário,
ferroviário e aquaviário depassageiros.

'16.02 - Outros seruiços de transporte de natureza municipal.

17 -....................

17 .24 - lnseçáo de textos, desenhos e outÍos materiais de propaganda e
publicidade, em qualquer meio(exceto em livros, jornais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusáo sonora e de sons eimagens de recepção
livre e gratuita).

25 - ...

25.02 - Translado intramunicipal e cremaçáo de corpos e partes de corpos
cadavéricos.

25.05 - Cessáo de uso de espaços em cemitérios para sepultamento

"Á.t1.71

§1o A alíquota mínima do lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2o/o

(dois por cento).

§ 20 A alíquota máxima do lmposto sobre Serviço de Qualquer Natureza é de 5%
(cinco por cênto).

§ 3'O lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - lSS náo será objelo de
concessáo de isenções, incentivos ou beneÍicios tributários ou financeiros,
inclusive de reduÉo de base de cálculo ou de credito presumido ou outorgado, ou
sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em c€lrga tributária
menor que a decorrente da aplicaçáo da alíquota mínima estabelecida no
parágraÍo anterior deste artigo, exceto paÍa os serviços a que se referem os
subitens 7.O2,7.O5 e 16,01 da lista de serviços do art. 66 desta Lei."
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"Art. 90 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 la XXlll, quando o
imposto será devido no local:

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na Íalta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do s ío do aÍt. 66 desta
Lei;

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados
ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.O2 da lista anexa;

XVll - do Município onde está sendo executado o transpoÍte, no caso dos serviços
descritos pelo item 16 da lista anexa;

XXlll - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens ',l0.04 e 15.09

§ 5' Na hipótese de descumprimento do disposto nos ss 1o e 20 do art. 71 desta
Lei, o ISS será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do
serviço ou, na faha de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado."

'Art. 95

e) Nas hipóteses definidas no art. 90, inciso la XXlll, o município da Vitória de
Santo Antáo for o local dos serviços e o estabelecimento ou domicílio tributário do
prestador do serviço se localizar em outÍo município;
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X - do florêstamento, reflorestamento, semeadura, adubaçáo, reparaçáo de solo,
plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura,
exploraçáo florestal e serviços congêneres indissociáveis da formaçáo,
manutenÉo e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.14 da lista de serviços;

XXf - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22,4.23 e 5.O9;

XXll - do domicílio do tomador do seruiço no caso dos serviços prestados pelas
administradoras de cartáo de crédito ou débito e demais descritos no subitem
15.0í ;

ô^
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h) a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou
isenta, na hipótese prevista no § 50 do artigo g0 desta Lei;

l) à pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora, intermediária ou
responsável pelo pagamento dos serviços descritos nos subitens 3.O4,1.O2,7.O4,
7.05, 7.09, 7.10,7.12,7.14,7.15,7.16,7.17,7.19 11.01,.t1.O2, 11.O3, 11.O4,
16-01, 16.02, 17.O5,17.O9,17.10 e no item 20 da Lista de Serviços.

§ 4o No caso dos serviços descritos nos subitens 'l O.O4 e 1 5.09, o valor do
imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa
jurídica ou física tomadora do seÍviço, conforme informaçáo prestada por este.

§ 50 No caso dos serviços prestados pelas administradora de c€rtão de crédito e
débito descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das
operaçóes efetivadas deveÉo ser registrados no local do domicílio do tomador do
serviço.

§ 60 Ficam obrigados, os tomadores ou intermediários de seÍviÇos elencados
neste artigo, a consultar, observando o prazo determinado para o recolhimenlo do
lSS, no Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, a regularidade das Notas
Fiscais de Servlços que foram emitidas contra os mesmos.

§ 70. Os tomadores de serviços, a que se refere o § 60 deste artigo, teráo o prazo
de 30 (trinta) dias, contados do prazo determinado para o recolhimento do lSS,
para contestar administrativamente quaisquer irregularidades relacionadas às
Notas Fiscais de Serviços emitidas contra os mesmos."

AÍ1.20 - No âmbito de suas competências e na titularidade da aÉo Íiscal ou tributária,
ou na apreciação de matéria correlata diante de processo administÍativo fiscal ou
tributário, a Autoridade Fiscal, desde que inexista outro fundamento relevante, mediante
despacho fundamentado, sem prejuízo da ulterior apÍeciaÉo, ratmcaÉo, reforma ou
nulidade do ato pelo titular da unidade responsável pela fiscalizaÉo tributária ou pelos
órgáos da administraÉo tributária de instruçáo e julgamento, fica autorizada a náo
constituir os crédilos tributários relativos às matérias que versem sobre:

| - matérias sumuladas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF ou do
Superior Tribunal de Justiça - STJ;

ll - matérias decididas de modo desfavoÉvel à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543-8 e 543-C da Leí no 5.869, de 1 'l de janeiro de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041, da Lei no '13.105, de 16 de março de 20'15 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal.

Art. 30 - Sem prejuízo de outras obrigaçóes previstas na legislaÉo tributária, os
pÍestadores de serviços de ensino regular pré-escolar, fundamental, médio, supenor e
de cursos livÍes, estes compreendidos entre os que ministram aulas de conhecimentos
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gerais, profissionalizantes e de idiomas, Íicam obrigados a apresenlar declaraçáo
mensal de serviços prestados, contendo:

l- os dados de todas as turmas, incluindo as informaçôes de grau, série e turno;

ll - os dados de todos os alunos, incluindo número do contrato, número do documento
de identificação do rêsponsável, valor da mensalidade com e sem desconto, motivo do
desconto e valor total de taxas eíras;

lll - quantitativo de alunos que pratiquem apenas atividades extracurriculares ê o valor
total desses serviços por atividade e por competência.

Art. 4o -Fica instituída declaraÉo mensal de operaçôes de crédito e débito de
Administradoras de carlóes de crédito, débito ou congêneres - DECRED, que deverá
ser enviada à secretaria de Finanças da prefeitura Municipal da Vitória de santo Antão.

§ 1o As Administradoras de cartóes de crédito, débito ou congêneres ficam obrigadas a
remeter à secretaria de Finanças a DECRED dos estabelecimentos fornecedóres de
bens e serviços credenciados localizados no Município da Vitória de Santo Antáo.

§ 20 As administradoras de cartôes de crédito ou débito prestaráo inÍormaçôes sobre as
operaçóes efetuadas com cartóes de crédito, debito ou congêneres em
estabelecimentos credenciados, foÍnecedores de bens ou serviços, pessoas Íísicâs ou
juridicas, estabelecidas no Município da Vitória de Santo Antáo, compreendendo os
montantes globais por estabelecimento credenciado, Íicando proibida a identificaçáo do
tomador de serviço, salvo por decisáo judicial, quando se tratar de pessoas fisicas.

§ 30 A Fiscalização Tributária do Município da Vitória de Santo Antáo poderá eigir, a
qualquer momento, a entrega de declaraçáo impressa em papel timbradó da
administradora de cartóes de crédito, debilo ou congêneres, numerado
sequencialmente, com registros de até 60 (sessenta) meses anteriores à data da
exigência, onde seráo informados:

| - a Êzáo social do estabelecimento, pessoa física ou jurídica, credenciado junto à
administradora de cartões de crédito, débito ou congêneres;

ll - CNPJ do estabelecimento credenciado ou CpF da pessoa físicâ credenciada;

lll - o número do estabelecimento, pessoa Íisica ou jurídica, cadastrada na
administradora de cartôes de crédito, débito ou congêneres;

lV - a data de emissáo do relatório;

V - a data das operaçóes;

Vl - identificador lógico do equipamento onde foi processada;

Vll - o valor da transaçáo de crédito, débito ou similares;

Vlll - o valor/percentual cobrado de taxa de administraÉo em cada operaçáo realizada.

§ 4o A náo apresentaÉo ou apresentaÉo inexata ou incorreta da declaração de
operaçóes de crédito e débito, é passível das seguintes multas:
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| - multa de R$ 600,00 (seiscentos reais), por mês em atraso, às pessoas jurídicas
administÍadoras de cartáo de crédito ou débito e congêneres que deixarem de
apresentar DECRED, inclusive quando exigida pela fiscalizaçáo tributária na forma
prevista no § 30 deste artigo;

ll - muha de R$300,00 (trezentos reais), por mês em que constem dados inexatos ou
incrrretos na DECRED, às pessoas jurídicas administradoras de cartão de crédito ou
débito e congêneres, responsáveis pela referida declaraçáo.

§ 5o Entende-se por cartóes congêneres aos de débito e de crédito, entre outros, os
seguintes:

| - moeda eletrônica ("ê-money"): cartáo com determinado valor monetário armazenado,
registrado eletronicamente, que é debitado à medida que o seu porlador o utiliza para
pagamento de bens e serviços;

§ 6o Fica facultada à Secretaria de Finanças a obtençáo dos dados relativos às
operaçóes de cartões de crédito ou débito, por meio de convênio Íirmado com a
Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco e Receita Federal do Brasil.

§ 70 O modelo de formulário para o preenchimento e a apresentaçáo da DECRED será
disciplinado pela Secretaria de Finanças, sendo permitida sua impressáo por meio de
pÍocessamento eletrônico de dados, desde que observado o referido modelo.

§ 8'A DECRED poderá ser apresentada em papel impresso ou, caso tenha sido
elaborada por meio de processamento eletrônico de dados, em arquivo magnético.

§ 9" A DECRED deverá conter, ainda, o nome por êxtenso, CPF, assinatura, data de
preenchimento da declaraçáo e telefone de conlato do responúvel pelo preenchimento
cla DECRED, que deverá ser pessoa legalmente habilitada para o ato.

§ 10. Em todas as folhas que compõem a DECRED, no rodaÉ da folha e de forma
centralizada, deverá constar o número de cada página em ordem sequencial crescente
e, ao lado, precedida do sinal "/" (barra), o total de páginas.

§ 11. A critério da Secretaria de Finanças, a DECRED poderá ser gerada e enviada por
meio de recursos e dispositivos eletÍônicos, através de software a ser disponibilizado
pela Secretaria de Finanças, ficando o Secretário de Finanças autorizado a disciplinará
o uso do aplicativo.

§ 13. Ficâ o Poder Executivo autoÍizado a disciplinar a forma, os prêvos e demais
condições necessárias ao cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
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ll - cartão pre.pago: aquele destinado ao pagamento de bens e serviços específicos,
com uma caÍga de crédito prêdeÍinida.

§ 12. Ficam obrigadas a apresenlação da DECRED as administradoras de cartáo de
crédito e débito e demais pessoas juridicas, estabelecidas ou náo no Município da
Vitória de Santo Antáo, que executem a prestaÉo dos serviços descritos no subitem
15.01 da Lista de Serviços prevista no art. 60 desta Lei, nos casos em que o local do
domicílio do tomador dos serviços seja o Município da Vitória de Santo Antáo.
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Art. 5o - Fica instituída declaração mensal de serviços de instituiçóes Íinanceiras -
DESIF, que deverá ser enviada à Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal da
Vitória de Santo Antão, pelas instituiçóes financeiras e equiparadas.

l- balancete analítico mensal com as contas de receitas movimentadas no período,
incluindo código das rubricas, bem como os valores lançados a débito, a crédito e o
saldo de cada conta no final de cada mês;

ll - plano de contas analítico, com o código, a denomanaçáo e a descriÉo da função das
contas, que conterá a relaÉo completa das crntas de receitas e despesas com seus
títulos e respectivos ódigos contábeis, e ainda, obrigatoriamente, o detalhamento até o
nível máximo de desdobramentos em subcontas e subtítulos;

§ 3o Sáo consideradas instituiçóes Íinanceiras e equiparadas as pessoas jurídicas que
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediaÉo, a aplicação ou
a administraçáo de recursos financeiros ou valores mobiliários próprios ou de terceiros,
especialmente, os bancos múltiplos, os bancos cpmerciais, os bancos de
desenvolvimento, as caixas econômicas, os bancos de investimento, as sociedades de
crédito, financiamento e investimento, as sociedades de crédito imobiliário e
associações de poupança e empréstimo, as sociedades de arrendamento mercantil, as
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e câmbio, as sociêdades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as cooperativas de crédito, as companhias
hipotecáías, as agências de fomento e desenvolvimento e as administradoras de
consórcio.

§ 4o Deverá ser elaborada e apresentada uma DESIF para cada estabelecimento sujeito
à inscrição no Cadastro de Mercantil de Contribuintes como prestadora de serviços.

§ 5o O modelo de formulário para o preenchimento e a apresentaÉo da DESIF será
disciplinado pêla Secretaía de Finanças, sendo permitida sua impressáo por meio de
processamento eletrônico de dados, desde que observado o referido modelo.

§ 6" A DESIF poderá ser apresentada em papel impresso ou, caso tenha sido elaborada
por meio de processamento eletrônico de dados, em arquivo magnético.

§ 8o Em todas as folhas que compóem a DESIF, no rodaÉ da folha e de forma
centralizada, deverá constar o número de cada página em ordem sequencial crescente
e, ao lado, precedida do sinal "/" (baÍra), o total de páginas.
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§ 1o As instituições Íinanceiras e equiparadas, que possuam estabelecimento no
Municipio da Vitória de Santo Antáo, ficam obrigadas ao preenchimento e à
apresentaÉo da declaraçáo mensal de serviços de instituiçôes financeiras - DESIF,
sem prejuízo de outras obrigaÉes previías na legislaçáo tributária, contendo, no
mínimo, os seguintes documentos:

§ 20 O balancete analitico mensal deverá conter o nome do estabelecimento, o número
de ordem, o mês e o ano de competência, o número de inscriÉo municipal, a
discriminação dos serviços e os valores mensais de receitas correspondentes.

§ 70 A DESIF deverá conter, ainda, o nome por extenso, CPF, assinatura, data de
preenchimento da declaraçáo e telefone de contato do responúvel pelo preenchimento
da DESIF, que deverá ser pessoa legalmentê habilitada para o ato.



§ 9o A critério da secrelaria de Finanças, a DESIF poderá ser gerada e enviada por
mêio-de recuÍsos e dispositivos eletrônicos, através de softwarJa ser disponibilizaaá
pela Secretaria de Finanças, ficando o secretário de Finanças autorizado a'arcipinàiá
o uso do aplicativo.

§ 10- As instituiçóes Íinanceiras e equiparadas deveráo manter cópia, impÍessa ou êm
arquivo eletrônico, da DESIF no estabelecimento prestador de serviços à iisposição clo
Fisco Municipal, até que tenham trans@,ido os prazos decadencial ou piescricional
referenles ao lmposto declarado.

§ 11. A não apresentação ou apresentaçáo inexata ou incorreta da DESIF é passível
das seguintes multas:

| - multa de R$ 600,00 (seiscentos reais), por mês em atraso, às instituiçóes Íinanceiras
e equiparadas que deixarem de apresentar a DESIF no prazo estabelecião;

PREFEITURA DA VITORIA DE SANTO ANTÃO
Palácio Municipal José Joaquim da Sitva Filho

Lei Municipal n.o 3.27O12OO7 passa a vigorar

de 19 de dezembro de 2OO7 passa a vigoraÍ

ll - multa de R$300,00 (trezentos reais), por mês em que constem dados inexatos ou
inconetos na DESIF, às instituiçóes financeiras e equiparadas.

§,12. Ficam obrigadas a apresentaçáo da DESIF as pessoas jurídicas, estabelecidas ou
náo no Município da vitória de santo Antáo, que executem a prestaçáo dos serviços
descritos nos subitens 10.04 e 15.09 da Lista de serviços prevista no árt. oo aesta [ei,
nos casos em que o local do domicilio do tomador dos serviços seja o Município da
Vitória de Santo Antáo.

§ 1 3. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar a forma, os prazos e demais
condições necessárias ao cumpdmento da obrigaçáo de que lrata este artigo."

Art. 60 - Ficam revogadosos s 60 do artigo 72, parágraÍo único do artigo 73 e oartigo 92,
da Lei n.o 3.270, de í9 de dezembro de 2oo7 - codigo Tributário do Município oa úitória
de santo Antáo, bem como as demais disposiçôes dã bgislação municipal em contrário.

Art. 70 o Poder Executivo fará expedir todas as instruÉes que se fizerem necessárias à
execuçáo desta Lei.

Art. 8o - No que couber, as disposições modificadas pela presente Lei estáo sujeitas aos
princípios da anterioridade anual e nonagesimal, na iorma disposta no art. tso, t, b e c,
da Constituiçáo da República Federativa do Brasil.

Art. 90 - O inciso I do § 10 do artigo Bo da
com a seguinte redaçáo:

"Art. 8o...............

§ 1'...................

I em 'lo de janeiro de cada exercício;"

Art. 10 - O anexo 2 da Lei n.o 3.213t20O7,
como a seguinte redação:
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ANEXO 02

ALiQUOTA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
Prevista na Lista dê Serviços do Artigo 66 desta Lei.

ITEM ESPECTFTCAÇÃO DO SERVrçO ALÍQUOTA

1.0 SERVIçOS DE INFORMATICA E CONGENERES

1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas

7.O2

Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens,

vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros
formatos, e congêneres.

2o/o

t.04 2o/o

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação 2o/o

1.06 Assessoria e consultoria em informática 2o/o

7.O7
Suporte tecnico em informática, inclusive instalação, configuação e manutenção

de programas de computação e banco de dados.
2o/o

Planejamento, confecção, manutenção e atualizações de páginas eletrônicas 2o/o

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, video, imagem e

texto por meio da intemet, respeitada a imunidade de liwos, jomais e periódicos
(exceto a distribüção de conteúdos pelas prestadoÍâs de Serviço de Acesso

Condicionado, de que trata a Lei n' 12.485, de l2 de setembro de 2011, sujeita ao
ICMS).

2o/o

2.0 SERVIÇOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQI,]ER NATUREZA.

2.O7 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza 5o/o

3.0
SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇ O, CESS O DE DIREITO DE USO E

CONGÊNERES

3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda 5o/o

salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands,
quadras esportivas, esLidios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de
diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de
qualquer natureza.

Exploração de

3.03

Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza.

5o/o

2o/o

Programaçâo. 2o/o

Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos,
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o progÍama

será executado, inclündo tablets, smartphones e congêneres.

1,08

3.02 5o/o
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4.07

4.79

3.O4 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 5o/o

4.O SERVIÇOS DE SA ASSIS ICA E CONCIA
4.0L Medicina e biomedicina. 2o/o

4.O2
Análises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia,
ultra-sonograÍia, ressonância magnetica, radiologia, tomografia e congêneres.

2o/o

4.03
Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-

socorros, ambulatórios e congêneres.
2o/o

4.04 2o/o

4.05 Acupuntura. 2o/o

4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares 2o/o

Serviços farmacêuticos 2o/o

Terapia ocupacional, fi sioterapia e fonoaudiologia. 2o/o

4.09 Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, orgânico e mental. 2o/o

4.10 Nutrição 2o/o

4.17 Obstetúcia. 2o/o

4.12 Odontologia. 2o/o

4.73 Ortóptica. 2o/o

4.1.4 Próteses sob encomenda 2o/o

4.1,5 Psicanálise. 2o/o

4.16 Psicologia. 2o/o

4.L7 2o/o

4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 2o/o

Bancos de sangue, leite, pele, olhos, ówlos, sêmen e congêneres. 2o/o

4.20
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
especre

2o/o

4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres 2o/o

4.22
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de
assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres_

2o/o

4.23
saúde que se cumpÍam através de serviços de terceiros

contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano
mediante indicação do benefi ciário.

Outros planos de

2o/o

5.0 SERVIÇOS DE MEDICINA E ASSIS CIA VETERIN E CON

5.01 Medicina veteri niíria e zootecnia. 5o/o

5.02
Hospitaís, clínicas,
veterinária.

ambulatórios, prontos-socorros e congêneÍes, na área
5o/o

5.03 Laboratórios de análise na área veteriúria. 5o/o
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6.02

6.03

7.02

5o/o

5.04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres 5o/o

5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 5o/o

5.06
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
especie.

5o/o

5.O7 Unidade de atendimento, assistôncia ou tratamento móvel e congêneres 5o/o

5.08 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres 5o/o

5.09 Planos de atendimento e âssistência médico-veterinária 5o/o

6.0
SERVrÇOS DE CT.TTDADOS PESSOAIS, SSÉÍcÀ,ÀrrVnAD-S FÍsrCAS E

CONGÊNERES.

6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres 5o/o

5o/o

5o/o

6.04 Ginástica, dança, esportes, nataçâo, artes marciais e demais atividades fisicas 5o/o

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres 5o/o

6.O6 Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres

7.0

SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA ARQTNTETURA, GEOLOGIA, URBANISMO,
CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LTMPEZA9 MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E

CONGENERES.

7.01.
Engeúaria, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, uÍbanismo,
paisagismo e congêneres.

5o/o

Execução, por administração, empÍeitada ou subempreitada, de obras de

construção civil, hidráulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concÍetagem e a instalação e montagem de produtos, peças e

equipamentos (exceto o fomecimento de mercadorias produzidas pelo prestador

de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

5o/o

7.03

Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e

outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de

anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

5o/o

(
7.O4 Demolição 5o/o

7.05

Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e

congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestadoÍ dos

serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
5o/o

7.06
Coloca@o e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fomecido
pelo tomador do serviço.

5o/o

7.07 5o/o
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7.14

7.79

7.20

7.08 Calafetação 5o/o

7.O9
Varrição, coleta, remoção, incineração, tÍatamento, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

5o/o

7.10
Limpeza, manutenção e consewação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chamines, piscinas, parques, jardins e congêneres.

5o/o

7.L\ Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores 5o/o

7.12
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos,
químicos e biológicos.

5o/o

7.73
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização,
pulverização e congêneres.

5o/o

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, repaft4ão de 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 quaisqueÍ meios.

5o/o

7.75 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres 5o/o

7.76
Limpeza e dÍagagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, açudes
e congêneres.

5o/o

7.t7
Acompaúamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arqütetura
e urbanismo.

5o/o

7.18
Aerofotogrametria (inclusive interpretâção), cartografia, mapeamento,
levantamentos topográficos, batimetricos, geográficos, geodésicos, geológicos,
geofi sicos e congêneres.

5o/o

, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação,
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serv.iços relacionados com a
exploração e explotação de petróleo, gris natural e de outros recursos minerais.

Pesquisa, perfuração

5o/o

Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres 5o/o

8.0

NATUREZA.

UCA INO ORIENTuÇos
TRUÇÃ DE

ERS ED ED o SEN A PEDo A c CI EAÇA UED CCA ONIÇ AL,
tNS o TREIN AEAMENTO ALIA o PESSO AL U GUER URA oÇÃ Uo ALQ

8.01 Ensino regular pre-escolar, fundamental, médio e superior

8.02
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e

conhecimentos de qualquer natureza.

educacional, avaliação de
2o/o

9.0 sERvrÇos RELATIVOS A HOSPEDAGEM, TURISMO, VIAGENS E CONG

gem de qualquer natureza em hoteis, apart-service condominiais, flat,
apart-hoteis, hoteis residência, Íesidence-service, suiteservice, hotelaria marítima,
motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fomecimento de
serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluido no preço da diária, fica
sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Hospeda

5o/o

2o/o

9.01
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10.04

11.01

9.02
genclamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas

de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres

A
5o/o

9.03 Guias de turismo. 5o/o

10 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ OECON

10.01
genclamenlo, corretagem ou intermediação de çâmbio, de seguros, de cartões de

credito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

A
5o/o

1.0.02
Agenciamento, coretagem ou intermediação
mobiliários e contratos quaisquer.

de titulos em geral, valores
5o/o

10,03
Agenciamento, corretagem
industrial, artística ou literária

intermediação de direitos de propriedadeou
5o/o

Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento
mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).

5o/o

10.05

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de
Bolsas de Mercadorias e FutuÍos. por quaisquer meios.

5o/o

10.06 Agenciamento maritimo 5o/o

1.0.07 Agenciamento de notícias 5o/o

10,08
Agenciamento de publicidade e propaganda,
veiculação por quaisquer meios.

inclusive o agenciamento de
5o/o

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial 5o/o

10.10 Distribuição de bens de terceiros. 5o/o

11.0
SERVIÇOS DE GUARDA, ESTAC]ONAMENTO, ARMAZENAMENTO, VIGILANCIA E

CONGÊNERES

Guarda e estacionamento de veÍcul os terrestres automotores, de aeronaves e de
5o/o

71.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semovenles 5o/o

11.03 ta, inclusive de veiculos e cargas.Escol
5o/o

71..O4
Armazenamento, deposito
qualquer especie.

carga, amrmação e guarda de bens de, carga, des
5o/o

1.2 SERVIÇOS DE DI ES, LAZER, E CONG
72.O1, Espetáculos teatrais

5o/o

çôes cinematográficas.Exibi
5o/o

12.O3 Espetáculos circenses.
5o/o

72.04 Programas de auditório
5o/o

1.2.05 P Sue didearq ersões nce stro de azeÍ con S,eregên
5o/o

72.O6 les, taxi-dancing e congêneresBoa
5o/o

1.2.07
les

hoS ws, fides edanças, bai e os, s, concertosperas vatr S 5o/o

N
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congeneres

l2.oa Feiras, exposições, congÍessos e congêneres. 5o/o

t2.o9 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não 5o/o

72.1O 5o/o

12.\t Competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectuat, com ou sem a
participação do espectador.

5o/o

72.12 Execução de música 5o/o

12.t3
Produção, mediante ou sem encomenda previa, de eventos, espetrículos,

entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos,
recitais, feslivais e congêneres.

5o/o

Fornecimento de musica para ambientes fechados ou não, mediante transmissão
por qualquer processo.

5o/o

72.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres 5o/o

12.t6
Exibiçâo de filmes, entÍevistas, musicais, espetrículos, shows, concertos, desfiles,
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

5o/o

12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza 5o/o

13.0
SERVIÇOS RELATIVOS A FONOGRAIIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E

REPROGRAFIA.

13.01
Fonografia ou Gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e

congêneres. 5o/o

e cinematografi a, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução,Fotografia
trucagem e congêneres 5o/o

13.03 Reprografi a, microfi lmagem e di gitalização. 5o/o

nclusive confecção de impressos gráfi cos, fotocomposição,
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior
operaçâo de comercialização ou industri alização, 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.

Composição gritfica, i

5o/o

1-4.O OS A BENS DE TERCEIROSSERVIÇOS RELATIV

74.O7

bj
ficam uJ

Lubri fi m uscação re! lwza, tração são, carga restarecarga, uração
b manndagem, utenção mde ul etconservação ulc oaq nas, as, parelhos,

ut meq pamentos, evaotores, odores deu ual uer o etoq xce oq (
SpeÇas parte

em uepre Sgadas EIq las Iao MSC )

5o/o

74.02 Assistência Tecnica
5o/o

14.03
Recondicionamento

sujeitas ao ICMS).
e partes empregadas, que ficam

de motores (exceto peças

5o/o

74.O4 ou regeneração de pneus.Recauchutagem
5o/o
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14.05

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, Íecorte,
plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

5o/o

14.06
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e eqúpamentos, inclusive
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por
ele fomecido.

5o/o

74.07 5o/o

14.08 Encademação, gravação e douração de liwos, revistas e congêneres. 5o/o

14.09
Alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo usuário final, exceto
avlamento

5o/o

14.10 Tinturaria e lavanderia. 5o/o

Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral 5o/o

14.t2 Funilaria e lantemagem 5o/o

74.L3 Carpintaria e serralheria. 5o/o

14.t4 5o/o

15,0
AO SETOR BANCARIO OU FTNANCEIRO, INCLUSIVE

AQTJELES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ALIORIZADAS A
FUNCIONAR PELA TJNIAO OU POR QUEMDE DIREITO.

SERVIÇOS RELACIONADOS

15.01
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou debito e

congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
5o/o

contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e
aplicação e cademeta de poupança, no país e no exterior, bem como a
marutenção das referidas contâs ativas e inativas

Abertura de

5o/o

Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral 5o/o

atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade,
atestado de capacidade financeira e congêneres

Fornecimento ou emissão de
5o/o

15.05

em quaisquer outros bancos cadastrais

e ao de cfi haaboraç cadastral erenovação congêneres
nc ousao excu usao on Cadastro Emde teslten C ue semS Fundos Fheq C ou 5o/o

L5.06

fomec

Íêrênci

ustódia.

mE ssao sreeml sao m oent de avl so omc vantess, e doc umenpro tos ul
degera co eta tre de docum

-qa bensentos,
com unr com o utracação tanc uo com a admagê nl central licestraçâo nc enam to
e etrôni CO de trans a de a eram ont fid lanUCgenc o

s tário d oevdepo de bensução cem

5o/o

cA CSso mo men aao ten mdi toentaç c consu ta a emcontas uagera uerq qII e o ou processo nc usl ve por fac-s mt ntemet aacessoex,
term denals tena dirnento n UScl ve nvl ete uatro horasq oacess oa utro obanc a

5o/o
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L5.O7 por
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rede compartilhada; fomecimento de saldo, extrato e demais informações
relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de
contrato de crédito; estudo, aúlise e avaliação de operações de crédito, emissão,
concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres;
serviços relativos a abertua de credito, para quaisquer fins.

5o/o

15,09
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos
e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de
contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

5o/o

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de
titulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de

terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas
de atendimento; fomecimento de posição de cobrança, recebimento ou
pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos
em geral.

5o/o

15.1 1
Devolução de títulos, protesto de tín:los, sustação de protesto, manutenção de
títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

5o/o

75.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários 5o/o

15.13

Sewiços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração,
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de
exportaçâo ou de credito; cobrança ou depósito no exterior; emissão,
fomecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência,
cancelamento e demais serviços relativos a carta de credito de importação,
exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral
lglsçislxdas a operações de câmbio.

5o/o

, reemissão, renovação e manutenção de cartão maglético,
cartiÍo de credito, carüio de debito, cartão salário e congêneres

Fomecimento, emissão

5o/o

15.15
tí uer;

r,

omC depen ostulsação rvSE relos ac osqquar nados dÇ S toepó
nc US ve to àdepos deue contas uesaq ual rue elm oqualsq qpor q
uo nc uslsso emve lnterm Salproce etrôni cos dee a eendim n o

5o/o

15.16
pagamento, ordens de credito e similares, por qualquer meio ou processo;
serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e
similares, inclusive entre contas em geral.

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancel amento e baixa de ordens de

5o/o

15.1,7
SEmi Sao fom tmento odev sução ecanc am toenustação cdeopos uesÇão heq

uar auer ulso ouq sq talãopor 5o/o

15.18
lerênc

Serv I s re onaclço aados cred to lmob oan vaa sVI toriaação de lmove oubo ana sera. téc nlca diunJ ca, ^t transeração, a enre e degoc ação e reem I dssão o termo de ulq mardetação S

5o/o
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serviços relacionados a crédito imobiliário

16.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MTJNICIPAL.

l6.oL
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e

aquaviário de passageiros.

76.O2 Outros serviços de tansporte de nanreza municipal 5o/o

77.0
SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO,

COMERCIAL E CONGÊNERES-

JURIDICO, CONT BIL,

17.o1

Assessoria ou consultoria de qualquer naÍuÍeza, não contida em outros itens desta

lista; aniílise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fomecimento de dados e
informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

5o/o

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta

audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura

administrativa e congêneres.

5o/o

Planejamento, coordenação, programação ou organização tecnica, financeira ou
administrativa.

5o/o

t7.o4 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

77.O5

Fomecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador
de serviço.

5o/o

17.06
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais
materiai s publicitrírios

5o/o

77.07 5o/o

17.08 Pericias, laudos, exames tecnicos e análises tecnicas 5o/o

amento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congeneres

Planej
5o/o

t7.70
Organizaçáo de festas e recepções; b
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

(exceto o fomecimento de alimentação euÍê
5o/o

.17.77
Administração em geral, incl usive de bens e negócios de terceiros 5o/o

17.72 Leilão e congêneres
So/o

77.73 Advocacia.
So/o

17.74 Arbitragem de qualquer especie, inclusive jurídica.
5o/o

77.15 Auditoria
5o/o

1.7.16 Organização e MetodosAnálise de
5o/o

17.77 Atuária e cálculos técn icos de qualquer natureza.
5o/o

17.78 usrve sewiços técnicos e auxiliares.Contabilidade, incl
5o/o

77.19 oC ulNS ot arI asses sona econom ca o fiu nanc ra.
5o/o

Página 18 de 21

5o/o

So/o

Franquia (franchising).



PREFEITURA DA VITORTA DE SANTO ANTÃO

Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho

18.0

20.o

20.01

17.20 Estatística. 5o/o

17.21 Cobrança em geral. 5o/o

77.22
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastÍo, seleção,
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em
geral, relacionados a operações de faturização (fàctoring).

5o/o

t7.23 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres 5o/o

17.24
Inserção de te*os, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em
qualquer meio (exceto em liwos, jomais, periódicos e nas modalidades de

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção liwe e gratuita).
5o/o

SERVIÇOS DE REGI,]LAÇÃO DE SINISTROS VINCULADOS A CONTRATOS DE
SEGUROS; INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA COBERTURA DE

CONTRATOS DE SEGTJROS; PREVENÇÃO E GERÊNCLA DE RISCOS SEGURÁVEIS E

CONGÊNERES.

1.8.01

Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e

avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência

de riscos seguráveis e congêneres.

5o/o

19.0

O E VENDA DE BILHETES E DEMAIS PRODUTOS DE
LOTERIA, BINGOS, CARTÔES, PULES OU CUPONS DE APOSTAS, SORTEIOS,

PRÊMIoS, INCLUSTVE oS DECoRRENTES DE ÍTIJLoS DE CAPITALZAÇÃo E
CONGÊNERES.

SERVIÇOS DEDISTRIBUI

19.01
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos,
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de
títulos de capitalização e congêneres.

5o/o

RODOVúRIOS, FERROVúRIOS E METROVúNrOS.

SERVrÇOS PORTU OS, AEROPORTU OS, FERROPORTU OS, DE TERMINAIS

ços portúrios, ferroportúrios, utilização de porto, movimentação de
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação,
desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer
natuÍeza,, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio
marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência,
logística e congêneres.

Servi

5o/o

20.02

aeropoÍo, movimentação de passageiros,
aÍmÍrzenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves,
sewiços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de
mercadorias, logística e congêneres.

Serviços aeroportúrios, utilização de

20.03 rodoviárien'rS S termde tna Sço o anferroviS, metro anvtos, OS ovlm nme detaÇão
sa ro mpas gel S, ercadorias, o castlS, coneoperaçõe generes 5o/o

'r1
OS E NOTARIAIS.

SERVIÇOS DE REGISTROS PUBLICOS, CAR
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais 5%

5o/o
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?-4.O',t

26.0

SERVIÇOS DE EXPLORAÇ O DE RODOVIA.22.O

22.O1

Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos
usúrios, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção,
melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação,
monitoração, assistência aos usúrios e outros serviços definidos em contÍatos,
atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

5o/o

23.O
O VISUAL, DESENHO INDUSTRIALSERVIÇOS DE PROGRAMA O E COMUNICAÇ

E CONGÊNERES

23.O',t Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres So/o

24.0
SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇAODE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇ

VISUAL, BANNERS, ADES1VOS E CONGÊNERES.
o

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,
adesivos e congêneres.

5o/o

25.0 SERVIÇOS os.

25.01

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela;
tÍansporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros
parurmentos; desembaraço de certidão de óbito; fomecimento de veu, essa e outÍos
adomos, embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de
cadáveres.

2o/o

25.O2 ado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavericos.Transl ) o/^

25.O3 PIanos ou convênio funerários

25.O4 Manutenção e conservação dejazigos e cemitérios )o/^

25.05 uso de espaços em cemiterios para sepultamentoCessão de 2o/o

A, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPOND
DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E

SUAS AGÊNChS FRANQUEADAS; COURRIER E CONGÊNERES.

SERVIÇOS DE COLET CIAS,

26.07
Serviços de coleta, remessa ou entrega
bens ou valores. inclusive pelos correi

de correspondências, documentos, objetos,
os e suas agências franqueadas: counier e

congêneres
5o/o

27.0 SERVIÇOS DE ASSIS IA SOCIAL.
27.07 ços de assistência social.Servi

5o/o
28 SERVIÇOS DE AVALI,A O DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

2A.07 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza 5o/o

DE BIBLIOTECONOMIA.SERVIÇOS
29.Ot erviços de biblioteconomiaS

5o/o

VIÇ OTECNOLSER OS ED IB oLOG BIIA, IAOG E TIIMICAo
30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. s%
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31.0
SERVIÇOS ICA,COS EM EDIFICA CA, ELETROES, ELETR

31.01
Sewiços tecnicos em edificações, eletrônica, eletrotecnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.

So/o

32.O SERVIÇOS DE DESENHOS COS.

32.07 Serviços de deseúos tecnicos 5o/o

33.0
SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, COMIS

CONGENERES.
OS, DESPACHANTES E

33,01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres So/o

34.0 SERVIÇOS DE INVESTIGA ES PARTICULARES, DETETTVES E CON

Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres 5o/o

SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E
RELA ES PUBLICAS.

35.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas 5o/o

360 SERVrÇOS DE METEOROLOGIA

36.01 Sewiços de meteorologia. 5o/o

37.O SERVIÇOS DE ARTISTAS, ATLETAS, MODELOS E MANEQUINS.

37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins 5o/o

38.0 SERVIÇOS DE MUSEOLOGTA.

38.01 Serviços de museologia. 5o/o

39.0 SERVIÇOS DE OURIVESARIA E LAPIDA o

39.01
erviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fomecido peloS

tomador do serviço.1 5o/o

SERVIÇOS RELATIVOS A OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENDA.
40.01 Obras de arte sob encomenda. 5o/o

34.01

35.0

40.0

Art. 1í- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaÉo

Art. 12 - Revogam-se as disposições em conlrário.
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