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LEI COMPLEMENTAR N° 2.282. C E 22 DE NOVEMBRO DE 2016.
T

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS
RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUÉR NATUREZA - ISSCiN, PREVISTAS NO ANEXO I
DA LEI N° 1.418, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1997, QUE
INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PIRATININGA, ESTABELECE NDRMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO APLICÁVEIS AO MUNICÍPIO E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
O Senhor
MAIOS,
Paulo,

CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE
Prefeito Municipal de Piratininga, no Estado de São

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a
seguinte Lei:

Artigo 1o

de Qualquer Natureza, constantes
dezembro de 1997, que institui o

As alíquotas percentuais do Imposto Sobre Serviços
no Artigo 43 e Anexo I da Lei n° 1418, de 24 de
Código Tributário do Município de Piratininga, ficam

majoradas para 3%, para os serviços 001.000 a 001.008 002.000, 002.001, 003.000 a
003.005i_004.003; 004.017 a 004.023; 005.000, 005.002 a 005.007, 005.009, 006.000,
006.002 a 006.005; 007.002 a 007.0'05; 007.0C7 a 007.008 007.010 a 007.022; 008.000 a
008.002; 009.000 a 009.003; 010.000 a 010.010; 011.000 a 011.004; 012.013, 013.000 a
013.005; 014.000 a 014.008; 014.011 a 014.0 '3; 015.000 a 015.018; 017.000 a 017.013,
017.015 a 017.024; 018.000 a 018.001; 019.00C a 019.00 ; 020.000 a 020.003; 022.000:
023.000 a 023.001; 024.000 a 024.001; 025.000 a 025.004 026.000 a 026.001; 028.000 a
028.001; 029.000 a 029.001; 030.000 a 030.001: 031.000 a 031.001; 032.000 a 032.001;
033.000 a 033.001; 034.000 a 034.001; 035.000 a 035.001 036.000 a 036.001; 037.000 a
037.001; 038.000 a 038.001; 039.000 a 039.001; 040.000 a 040.001 passando a vigorar
conforme tabela anexada à presente Lei.

§ 1o • As alterações de alíquotas não se aplicam às empresas
optantes do Simples Naciona!, e enquadradas neste sistema, que deverão recolher os
tributos de acordo com as tabelas e penalidades contidas na Lei Complementar 123, de
2006.

Artigo 2o Ácrescenta o inciso VII à redação do Artigo 14 da Lei
n° 1.418, de 24 de dezembro de 1997. que institui o Código Tributário do Município de
Piratininga, que passa vigorar com a seguinte redação:

Artigo 14 Constituem instrumentos para a apuração da base de
cálculo do imposto, os seguintes elementos, considerados om conjunto ou isoladamente, a
critério da reparticãc competente:

I - ...
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* PREFEITURA MUNICIPAL DE FTRATININGA

vi - ....
v -
VI -
VII - ....
VIII -

LEI COMPLEMENTAR N° 2.282. FLS.02.

Georeferenciamentc, aerolevantamento, fotografia
aérea, podendo o município diretá ou indiretamente se valer da utilização de drones,
aeronaves tripuladas ou não tripuladas e outros meios, para identificar imóveis, ampliações
e novas construções, produzindo informações novas e, ou, comparando-as com as
declarações registradas no sistema.

Artigo 3o - Altera a redação do Artigo 58 da Lei n° 1418, de 24
de dezembro de 1997, que institu o Código Tributário do Município de Piratininga, que
passa vigorar com a seguinte redação:

Artigo 58 A prefeitura exigirá dos contribuintes a emissão de
nota fiscal de serviços em formato eletrónico e a utilização de livros formulários ou outros
documentos necessários ao registijo, controle e fiscalização dos serviços ou atividades
tributáveis, sempre que tal exigêncjia se fizer necessária em razão da peculiaridade da
prestação, para aulônomos é facultada a emissão de nota fiscal, neste caso, devendo
apresentar o carnê de contribuição do INSS para efeito de apuração do imposto devido.

§ 1o - A pmissão de nota fiscal quer de caráter obrigatório oufacultativo, deverá ser realizada úhica e exclusivamente em formato eletrónico, sendovedada a utilização de nota fiscal em outro padrão, bem como a emissão de autorização deimpressão de Documento Fiscal - AIDF.
Artigo 4o Acrescenta o inciso IV e o §3° à redação do Artigo 85da Lei n° 1418, de 24 de dezembro de 1997, que institui o Código Tributário do Municípiode Piratininga, que passa vigorar com a seguinte redação:

artigo 77:
Artigo 85 - São isentos do pagamento das Taxas referidas no

I -

IV - Os microempreendedores individuais, nos termos da
Legislação Federal Lei Compiemertar 123, de 2006, (alteiada pela Lei Complementar 147, de
2014)

§ 1o - ...
§ 2o - ...
§ 3o - A isenção retroagirá até 07 de agosto de 2014, data da

entrada em vigor da Lei Complementar 147, de 2014, reconhecer-se-á de ofício,
independentemente de provocação.
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PREF EITURA MUNICIPAL DE PCRATININGA

Artigo 5o

revogadas as demais disposições

LEI COMPLEMENTAR N° 2.282. FLS.03.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
em contrario, exceto o disposto no artigo 1o que

produzirá efeitos 90 dias a partir da publicação.

Piratininqá, 22 de Novembro de 2016.

4,
CARLO^ALF:SSANt)feC/ FRANCO feORRO DE MATOS

Prefeito Municipal

UuâMmà̂
LOS RÕCHA

Reaisffãdá nii^ecreí^ria da F^feitur^Murii^aK)em 22 de Novembro de 2016.

/ / J \

Secretario Municipal
>ubstituto
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TABELA 1
TA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS DE
PERCENTUAL

SOBRE A
RECEITA BRUTA

IMPOSTO
FIXO

ANUAL R$001.000 Serviços de informática e congcjneres. 3%
001.001 Análise e desenvolvimento de istemas. 3%
001.002 Programação. 3%
001.003 Processamento de dados e co gêneres. 3%
001.004 Elaboração de programas de d

de ioqos eletrónicos.
cmputadores, inclusive 3%

001.005 Licenciamento ou cessã<
programas de computação

D d 3 direito de uso de 3%
001.006 Assessoria e consultoria em in ormática. 3%
001.007 Suporte técnico em informátic

configuração e manutençãc
computaçãD de dados.

a, inclusive instalação,
de programas de 3%

001.008 Planejamento, confecçâó,
de páginas eletrónicas.

marlutenção e atualização 3%
002.000 Serviços de pesquisas

gualguer natureza.
e desenvolvimento de 3%

002.001 Serviços de pesquisas
qualquer natureza.

e desenvolvimento de 3%
003.000 Serviços prestados mediante

direito de uso e congéneres.
locação, cessão de 3%

003.002 Cessão de direito de uso
propaganda.

de narcas e de sinais de 3%
003.003 Exploração de salões de

convenções, escritórios virtu
esportivas, estádios, ginásios
espetáculos, parques de d
congéneres, para realização d
de qualque - natureza.

festas, centro de
ais, stands, quadras

auditórios, casas de
iversões, canchas e
3 eventos ou negócios

3%

003.004 Locação, sublocação, arrer
passagem ou permissão de
não, de ferrovia, rodovia, pc
condutos de qualquer natureza

damento, direito de
JSO, compartilhado ou
stes, cabos, dutos e
.

3%

003.005 Cessão de andaimes, palcos
estruturas de uso temporário.

i, coberturas e outras 3%
004.000 Serviços de saúde, assistência médica e congéneres. 544,92004.001 Medicina e biomedicina. 544,92
004.002 Análises clínicas, pa*ologia,

radioterapia, quimioterapi
ressonância magnética, rad
congéneres..

eletricidade médica,
c ,, ultra-sonografia,
iologia, tomografia e 544,92

004.003 Hospitais, clínicas, labo
manicômio.s, casas de sai
ambulatórios e congéneres.

rtatórios, sanatórios,
jde, prontos-socorros, 3%

004.004 Instrumentação cirúrgica. 544,92
004.005 Acupuntura. 544,92
004.006 Enfermagem, inclusive serviço4 auxiliares. 544,92
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004.007 Serviços farmacêuticos. 544,92
004.008 Terapia ocupacional, fisioterap a e fonoaudiologia. 544,92
004.009 Terapias de qualquer

tratamento físico, orqânico
esp
3 m<

écie destinadas ao
3ntal. 544,92

004.010 Nutrição. 544,92
004.011 Obstetrícia 544,92
004.012 Odontologia. 544,92
004.013 Ortóptica. 544,92
004.014 Próteses sob encomenda. 544,92
004.015 Psicanálise. 544,92
004.016 Psicologia. 544,92
004.017 Casas de repouso e de recupi

e congéneres.
;ração, creches, asilos 3%

004.018 Inseminação artificial,
congéneres.

erti ização in vitro e 3%
004.019 Bancos de sangue, leite, pele,

congéneres.
olhos, óvulos, sémen e 3%

004.020 Coleta de sangue, leite, tecic
materiais biológicos de qualquç

los, sémen, órgáos e
sr espécie. 3%

004.021 Unidade de atendimento,
móvel e congéneres.

ass stência ou tratamento 3%
004.022 Planos de medicina de gr

convénios para prestação d<
hospitalar, odontológica e cong

upo ou individual e
s assistência médica,
êneres.

3%

004.023 Outros planos de saúde que s
serviços de terceiros contr<
cooperados ou apenas pagos
mediante indicação do benefic

e cumpram através de
itados, credenciados,
)elo operador do plano
ário.

3%

005 000 Serviços de medicina e
congéneres.

ass istência veterinária e 3%
005.001 Medicina veterinária e zootecn a. 544,92
005.002 Hospitais, clínicas, ambulatóri

congéneres, na área veterinári
)s, prontos-socorros e
i. 3%

005.003 Laboratórios de análise na áre i veterinária. 3%
005.004 Inseminação artificial

congéneres.
ferti ização in vitro e 3%

005.005 Bancos de sangue e de órgãos e congéneres. 3%
005.006 Coleta de sangue, leite, teci

materiais biológicos de qualqu
los, sémen, órgãos e
sr espécie. 3%

005.007 Unidade de atendimento,
móvel e congéneres.

ass stência ou tratamento 3%
005.008 Guarda, tratamento, amestran

alojamento e congéneres.
ento, embelezamento,

363,25
005.009 Planos de atendimento

veterinária.
e assistência médico- 3%

006.000 Serviços de cuidados pessoa
físicas e congéneres.

s, estética, atividades 3%
006.001 Barbearia, cabeleireiros,

congéneres.. mainicuros, pedicuros e
213,66

006.002 Esteticistas, tratamento
congéneres.

de pele, depilação e 3%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE P [RATININGA

006.003 Banhos, ducnas, sauna, mass: gens e congéneres. 3%
006.004 Ginástica, dança, esportes, nal

demais atividades físicas.
ação, artes marciais e 3%

006.005 Centros de emagrecimento, sp<a e congéneres. 3%
007.000 Serviços relativos a engenhari^urbanismo, construção civil,

meio ambie nte, saneamento e

, arquitetura, geologia,
manutenção limpeza,
congéneres.

544,92

007.001 Engenharic , agronomia, agr
qeoloqia, u-banismo, paisaqisr

mensura, arquitetura,
o e conqêneres. 544,92

007.002 Execução, por administração
empreitada, de obras de con:
ou elétrica e de outras obras
sondagem, perfuração de
drenagem e irrigação, terrapla
concretagem e a instalação e r
peças e equipamentos (exce
mercadorias produzidas pelo
fora do local da prestação t
sujeito ao ICMS).

empreitada ou sub-
trução civil, hidráulica
semelhantes, inclusive

poços, escavação,
nagem, pavimentação,
nontagem de produtos,
to o fornecimento de
prestador de serviços
os serviços, que fica

3%

007.003

0̂077004

Elaboração de planos di
viabilidade, estudos organ
relacionados com obras e se
elaboração de anteprojetos,
projetos executivos para trabal

etores, estudos de
zacionais e outros,
rviços de engenharia;

projetos básicos e
tos de engenharia.

3%

Demolição. 3%
007.005 Reparação, conservação e

estradas, pontes, portos e
fornecimento de mercador
prestados dos serviços, fora
dos serviços, que fica sujeito a

reforma de edifícios,
:ongêneres (exceto o
as produzidas pelo
do local da prestação
D ICMS) .

3%

007.006 Colocação e instalação d
assoalhos, cortinas, revesti
vidros, div-sórias, placas de
com material fornecido pelo tor

3 tapetes, carpetes,
mentos de paredes,
gesso e congéneres,
nador do serviço.

299,16

007.007 Recuperação, raspagem,
pisos e congéneres.

pol mento e lustração de 3%
007.008 Calafetação. 3%
007.009 Varrição, coleta, remoção, in

reciclagem separação e de
rejeitos e outros resíduos quai

cineração, tratamento,
itinação final de lixo,
quer.

5%

007.010 Limpeza, manutenção e co
logradouros públicos, irnóvei
parques, jardins e congéneres

iservação de vias e
;, chaminés, piscinas, 3%

007.011 Decoração e jardinagem,
árvores.

inc jsive corte e poda de 3%
007 012 Controle é tratamento de

natureza e de agentes f ísicos,
fluentes de qualquer
químicos e biológicos. 3%

007.013 Dedetização, desinfecçã
imunização, higienização, des
e congéneres.

», desinsetização,
atização, pulverização 3%

007.016 Florestamento, reflorestar
adubação e congéneres.

lento, semeadura, 3%
r >
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

007.017

007.018

Escoramento, contenção d
congéneres.

encostas e serviços

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias,
lagos, lagoas, represas, açuqes e congéneres.

3%

3%
007.019

007.020

Acompanhamento e fiscalização da execução de
obras de eiigenharia, arquitetbra e urbanismo.

007.021

Aerofotogrametria (inclusive interpretação),
cartografia, mapeamerjto, levantamentos
topográficos, batimétricos, gleográficos, geodésicos,
geológicos geofísicos e congéneres.
Pesquisa, perfuração, cmentação, mergulho,
perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria,
estimulação e outros serviç Ds relacionados com a
exploração e explotação de pjetróleo, gás natural e de
outros recursos minerais.

007.022

008.000

Nucleação e
congénere;-.
Serviços de educação, ensino, orientação
pedagógiCE' e educacional, instrução, treinamento e
avaliação pessoal de qualque - grau ou natureza.

bombardeamento de nuvens e

3%

3%

3%

3%

3%

008.001

008.002

Ensino regular pré-escolar,
superior.
Instrução, treinamento, oriqntação pedagógica e

009.000

educacional, avaliação
qualquer natureza.

d

fundamental, médio e

conhecimentos de

009.001

Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e
congéneres.
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-
service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis,
residência, residence-service, suite service, hotelaria
marítima, motéis, pensões e congéneres; ocupação
por temporada com fornecimento de serviço (o valor
da alimentação e gorjeta, qu ando incluído no preço
da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços) .

3%

3%

3%

3%

009.002 Agenciamento, organização, promoção,
intermediação e execução de programas de turismo,
passeios, viagens, excursões, hospedagens e
congéneres;.

009.003 Guias de turismo.
010.000 Serviços df intermediação e cangêneres.
010.001

010.002

Agenciamento, corretagem ou intermediação de
câmbio, de seguros, de cartõss de crédito, de planos
de saúde e de planos de previ fência privada.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de
títulos em geral, valores n obiliários e contratos
quaisquer.

3%

3%
3%

3%

3%

010.003

010.ÕÕ4

Agenciamento, corretagem
direitos de oropriedade industr

ou intermediação de
al, artística ou literária.

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

3%

3%

010.005 Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens
móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens
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ou subiten:;, inclusive aquele?
de Bolsas de Mercadorias e
meios.

realizados no âmbito 1
Futuros, por quaisquer

3%

010.006 Agenciamento marítimo. 3%
010.007 Agenciamento de notícias. 3%
010.008 Agenciamento de publicid

inclusive o agenciamento
quaisquer neios.

ade e propaganda,
de veiculação por 3%

010.009 Representc çào de qualquè
comercial.

r natureza , inclusive
3%

010.010 Distribuição de bens de lerceiros. 3%
011.000 Serviços de guarda

armazenamento, vigilância e c
, estacionamento,
onqêneres. 3%

011.001 Guarda e estacionamento
automotores, de aeronaves e

de veículos terrestres
de embarcações. 3%

011.002 Vigilância, segurança ou
pessoas.

monitoramento de bens e
3%

011.003 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 3%
011.004 Armazenamento, depósito

arrumação e guarda de bens
carga, descarga,

1e qualquer espécie. 3%012.000 Serviços de diversões,
congéneres.

la rer, entretenimento e
363,26

012.001 Espetáculos teatrais. 363,26012.002 Exibições cinematográficas. 363,26012.003 Espetáculos circenses. 363,26012.004 Programas de auditório. 363,26012 005 Parques de diversões
congéneres

<:entros de lazer e
363,26

012.006 Boates, táxi:dancing e conger ers. 363,26012.007 Shows, ballet, danças, de
concertos, ecitais, festivais e

sfiles, bailes, operas,
congéneres. 363,26

012.008 Feiras, exposições, congressc s e congéneres. 363,26012.009 Bilhares, boliches e diversões eletrónicas ou não. 363,26012.010 Corridas e competições de an mais. 363,26012.011 Competições esportivas
intelectual, com ou sem a

ou
pari

de destreza física ou
cipação do espectador. 363,26

012.012 Execuçáo cie música. 737,24012.013 Produção, mediante ou sem
eventos, espetáculos, entre
danças, desfiles, bailes, teat
recitais, festivais e congénere

encomenda prévia, de
evistas, shows, ballet,
tos, óperas, concertos,
ii.

3%

012.014 Fornecimento de música para
não, mediante transmissão pc

ambientes fechados ou
> qualquer processo. 737,24

012.015 Desfiles de blocos carnavale
elétricos e congéneres.

=cos ou folclóricos, trios
363,26

012.016 Exibição de filmes,
espetáculos, shows, conce
competições esportivas de
congéneres.

entrevistas, musicais,
rtos, desfiles, óperas,
destreza intelectual ou 363,26

012.017 Recreação e animação, incluí
de qualque - natureza.

5 ve em festas e eventos
363,26
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013.000 Serviços relativos a fonografia, fotografia,
ia.cinematografia e reprografie 3%

013.002 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem,
dublagem, nixagem e congéneres. 3%

013.003

013.004

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação,
ampliação, cópia, . reprodução, trucagem e
congéneres.
Reprografici, microfilmagem e digitalização

3%

3%
013.005 fotobComposição gráfica,

zincografia litografia, foiolitoç
omposição, clicheria,

rafia.
014.000 Serviços relativos a bens de terceiros

3%

3%
014.001 Lubrificação, limpeza, • lustra ção, revisão, carga e

recarga, conserto, reslauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, mctores, elevadores ou de
qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,
que ficam sujeitas ao ICMS).

3%

014.002 Assistência técnica. 3%
014.003 Recondicionamento de motpres (exceto peças

partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
e

3%
014.004 Recauchutagem ou regeneração de pneus.
014.005 Restauração, recondicionamento, acondicionamento,

pintura, beneficiamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanopíastia, anodização, corte,
recorte, polimento, plastificação e congéneres, de
objetos quaisquer.

3%

3%

014.006

014.007

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial,
prestados ao usuário final exclusivamente com
material por ele fornecido.

3%

Colocação de molduras e congéneres.
014.008 Encadernação, gravação

revistas e congéneres.
e douração de livros,

3%

3%
014.009 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido

pelo usuário final, exceto aviamento.
014.010 Tinturaria e lavanderia.

181,62

181,62014.011 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral."014.012
014.013

Funilaria e ianternagem.
Carpintaria e serralheria.

3%
3%
3%

015.000

015.001

015.002

Serviços relacionados ao setor bancário ou
financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela
União ou por quem de direito.

3%

Administração de fundos quaifequer, de consórcio, de
cartão de crédito ou débito e congéneres, de carteira
de clientes, de cheques pré-dé.tados e congéneres.
Abertura de contas em geral, nclusive contacorrente,
conta de investimentos e aplicação e caderneta de
poupança, no País e no exterior, bem como a
manutenção das referidas concas ativas e inativas.

3%

3%

015.003 Locação e manutenção de ;ofres particulares, de
terminais eletrónicos, de terminais de atendimento e
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r de bens e equipamentos em geral. 3%
015.004 Fornecimento ou emissão c

inclusive atestado de ido
capacidade financeira e conq

ie atestados em geral,
neidade, atestado de
êneres.

3%

015 005 Cadastro, elaboração de fid
cadastral w congéneres, ir <
Cadastro de Emitentes de
CCF ou err. quaisquer outros

ia cadastral, renovação
alusão ou exclusão no
Cheques sem Fundos -
bancos cadasirais.

3%

015.006 Emissão, reemissão e fo
comprovantes e documente
firmas; coleta e entrega de c >

comunicação com outra
administração central; iicer
veículos; transferência de
fiduciário ou depositário; c
custódia.

rnecimento de avisos,
s em geral; abono de
imentos, bens e valores;

agência ou com a
ciamento eletrónico de
veículos; agenciamento
evolução de bens em

3%

015.007 Acesso, movimentação, ate
contas em geral, por qualc
inclusive por telefone, tac-s
acesso a terminais de atend
quatro hoias; acesso a c
compartilhada; fornecimentc
demais informações relativa?
qualquer meio ou processo.

ndimento e consulta a
uer meio ou processo,
iímile, Internet e telex,
mento, inclusive vinte e
utro banco e a rede

de saldo , extrato e
a contas em geral, por

3%

015.008 Emissão, reemissão, alteraç
cancelamento e registro d
estudo, analise e avaliação
emissão, concessão, altera
aval, fiança, anuência e
relativos a abertura de oréditc

lo, cessão, substituição,
3 contrato d.e crédito;

:e operações de crédito;
ção ou contratação de

congéneres; serviços
D, para quaisquer fins.

3%

015.009 Arrendamento mercantil (leading) de quaisquer bens,
inclusive cessão de direitos e obrigações,
substituição de garantia, alteração cancelamento e
registro de contrato, e dema s serviços relacionados
ao arrendamento mercantil (Iqasinq).

3%

015.010 Serviços relacionados a cob
pagamentos em geral, de titi
ou carnês, de câmbio, de
terceiros, inclusive os efetua
automático ou por máqi
fornecimento de posição de
ou pagamento; emissão
compensação, impressos e c

rknças, recebimentos ou
iljos quaisquer, de contas
tributos e por conta de
dos por meio eletrónico,
jjnas de atendimento;

cobrança, recebimento
cjie carnês, fichas de
ócumentos em geral.

3%

015.011 Devolução de títulos, protest
protesto, manutenção de tít
títulos, e demais serviços a e

o de títulos, sustação de
ulos, reapresentação de
los relacionados.

3%

015.012 Custódia em geral, inclusi
mobiliários.

vi 5 de títulos e valores 3%

015.013 Serviços relacionados a op
geral, edição, alteração, pre
e baixa de contrato de câm
de exportação ou de crédito;
exterior; emissão, fornecim
cheques de viagem; torn

lerações de câmbio em
irrogação, cancelamento
bio; emissão da registro
cobrança ou depósito no

anto e cancelamento de
eçimento, transferência,
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i

cancelamento e demais serviços relativos a carta de
crédito de importação, Exportação é garantias
recebidas; envio e recebirr ento de mensagens em
geral relacionadas a operaçi>es de câmbio.

3%

I
015.014

015.015

Fornecimento, emissão, rpemissão, renovação e
manutenção de cartão magnético, cartão de crédito,
cartão de débito, cartão salário e congéneres, I
Compensação de cheques e títulos quaisquer; j
serviços relacionados a depósito, inclusive depósito ,
identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processe , inclusive em terminais j
eletrónicos e de atendimento .

015.016

3%

3%

015.017

Emissão, reemissãc, liquidação, alteração,
cancelamento e baixa de ordens de pagamento,
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou
processo; serviços relacionados à transferência de
valores, dados, fundos, pagamentos e similares,
inclusive entre contas em qe al.

3%

015.018

Emissão, fornecimento,
cancelamento e oposição
avulso ou por talão.

devolução, sustação,
de cheques quaisquer, 3%

Serviços relacionados a crétl
e vistoria de imóvel ou
jur ídica, emissão, reemissão
e renegociação de contrato,
termo de quitação e demais
crédito imobiliário.

ito imobiliário, avaliação
óbra, análise técnica e

alteração, transferência
emissão e reemissão do
serviços relacionados a

3%

016.000 Serviços de transporte de natureza municipal.
016.001
017.000

Serviços de transporte de natureza municipal.
Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico,
contábil, comercial e conqêne res.

363,26
363,26

3%

017.001 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza,
inclusive cadastro e similares 3%

017.002

017 003

Datilografia, digitação, esenografia, expediente,
secretaria em geral, resposta audível, redação,
edição, interpretação, revis ão, tradução, apoio e
infra-estrutura administrativa o congéneres.
Planejamento, coordenação, programação ou
organização técnica, financeiija ou administrativa.

3%

3%

017.004 Recrutamento, agenciamentç, seleção e colocação
de mão-de-obra. 3%

017.005

017.006

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

3%

017.008

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de
vendas, planejamento de carrtpanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos, textos e
demais materiais publicitários
Franquia (fianchising).

3%

3%
017.009

017.010

Perícias, laudos, exames
técnicas.

técnicos e análises

Planejamento, organização e administração de feiras,
3%
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exposições, congressos e corigêneres. 3%
017.011 Organização de festas e rêc

fornecimento de alimentaçã
sujeito ao ICMS).

cepções; bufê (exceto o
o e bebidas, que fica 3%

h 017.012 Administração em geral, incju
de terceiros.

sive de bens e negócios 3%

017.013 Leilão e congéneres. 3%
017.014 Advocacia. 544,92
017.015 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 3%
017.016 Auditoria. 3%
017.017 Análise de Organização e Me todos. 3%
017.018 Atuaria e cálculo técnicos de qualquer natureza. 3%
017.019 Contabilidade, inclusive

auxiliares.
serviços técnicos e 3%

017.020 Consultoria e assessoria ecc nômica ou financeira. 3%
017.021 Estatística. 3%
017.022 Cobrança em geral. 3%
017.023 Assessoria, análise, a\

consulta, cadastro, seleçi

informações, administração <
pagar e em geral, relacio
faturização (factoring).

aliação, atendimento,
ao, gerenciamento de
1e contas a receber ou a
lados a operações de

3%

017.024 Apresentação de palestras,
e conqêneres.

conferências, seminários 3%

018.000 Serviços ce regulação de
contratos de seguros; inspeç
para cobertura de contratos
qerência de riscos sequrávei

sinistros vinculados a
ão e avaliação de riscos
ie seguros; prevenção e
e conqêneres.

3%

018.001 Serviços c'e regulação de
contratos de seguros; inspeç
para cobertura de contratos
qerência de riscos sequrávei

sinistros vinculados a
ão e avaliação de riscos

die seguros; prevenção e
e conqêneres.

3%

019.000 Serviços de distribuição e ve
produtos de loteria, bingos,
de apostas, sorteios,
decorrente,' de títulos de cap

rida de bilhetes e demais
cartões, pules ou cupons
prémios, inclusive os
iralização e conqêneres.

3%

019.001 Serviços de distribuição e ve
produtos de loteria, bingos,
de apostas, sorteios,
decorrentes de títulos de cap

rjda de bilhetes e demais
cartões, pules ou cupons
p'êmios, inclusive os
malização e conqêneres.

3%

020.000 Serviços portuários, aerop
de terminais rodoviários, ferr

ojluários, ferroportuários
olviários e metroviários. 3%

020.001 Serviços portuários, ferrop
porto, movimentação de p
embarcações, rebocar
desatracação, serviços de
armazenagem de qualqi
acessórios, movimentação
de apoio marítimo, de n
serviços de armadores, est
e conqêneres.

ortuários, utilização de
ajssageiros, reboque de

sscoteiro, atracação,
praticagem, capatazia,

jer natureza, serviços
de mercadorias,serviços
scvimentação ao largo,
va, conferência, logística

3%

020.002 Serviços aeroportuários, jti ização de aeroporto,
I ]
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020.003

021.000

movimentação de passajgeiros, armazenagem de
qualquer natureza, capâtazia, movimentação de
aeronaves, serviços de apoio aeroportuários,
serviços acessórios, movimentação de mercadorias,
logística e congéneres.

3%

Serviços de terminais rodoviários, ferroviários ,
metroviários, movimentàção de passageiros
mercadorias, inclusive sujas operações, logística e
congéneres.
Serviços de? registros públicos, cartorários e notariais.

3%

2.179,70
021.001 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
022.000 Serviços de exploração de rodovia.
022.001

023.000

2.179,70
3%

Serviços de exploração de rodovia mediante
cobrança de preço cu pedágio dos usuários,
envolvendo execução de serviços de conservação,
manutençã o, melhoramentos para adequação de
capacidade e segurança de trânsito, operação,
monitoração, assistência aos usuários e outros
serviços definidos em contratos, atos de concessão
ou de permissão ou em nor mas oficiais.
Serviços ce programação e comunicação visual,
desenho industrial e congéneres.

5%

3%

023.001 Serviços c;e programação e comunicação visual,
desenho industrial e congéneres. 3%

024.000

024.001

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos,
placas, sinalização visua , banners, adesivos e
congéneres.
Serviços de chaveiros, óonfecção de carimbos,
placas, sinalização visual, banners, adesivos e
congéneres.

3%

3%

025.001
025.000 Serviços funerários. 3%

025.002

Funerais, inclusive fornecirr ento de caixão, urna ou
esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo
cadavérico: fornecimento de flores, coroas e outros
parâmetros; desembaraço de certidão de óbito;
fornecimento de véu, essa e outros adornos;
embalsamento, embelezamento, conservação ou
restauração de cadáveres.
Cremação de corpos e parte^ de corpos cadavéricos.

3%

3%
025.003 Planos ou convénio funerário s. 3%
025.004
026.000

026.001

Manutençã o e conservação qe jazigos e cemitérios.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas; courrier e congéneres.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documertos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas; courrier e congéneres.

3%

3%

3%

027.000 Serviços de assistência socia . 544,92
027.001 Serviços de assistência socia . 544,92
028.000 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer 3%
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028.001
natureza.
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer
natureza 3%

029.000
029.OÕT
030.000

“

Serviços de biblioteconomiá.
Serviços dé biblioteconomia.
Serviços de biologia, biotecnologia e química.

030.001 Serviços de biologia, biotecnologia e química

_3%
3%
3%
3%

031.000

031.001

Serviços técnicos em
eletrotécnica, mecânica,
congéneres.

edificações, eletrónica,
telecomunicações e 3%

Serviços técnicos em
eletrotécnica, mecânica
congéneres.

edificações, eletrónica,
telecomunicações e 3%

032.000 Serviços de desenhos técnicos.
032.001 Serviços de desenhos técnicos
033.000

033.001

034.000

3%

Serviços de desembaraçoj aduaneiro, comissários,
despachan es e congénere:

3%

3%

Serviços de desembaraço! aduaneiro, comissários,
despachantes e congénere;

034.001

Serviços de investigações| particulares, detetives e
congéneres.

035.000

035.001

Serviços de investigações particulares, detetives e
congéneres.

3%

3%

036.000

Serviços de reportagem, issessoria de imprensa,
jornalismo a relações public is.
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa,
jornalismo e relações públic is.
Serviços de metereologia.

3%

3%

3%
3%

036.001 Serviços de metereologia 3%
037.000 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequis 3%

IH

037.001
Õ38.ÕÕ0

Serviços de artistas, atletas, modelos e manequis.
Serviços de museologia.

038.001 Serviços de museologia.

3%_
3%

039.000 Serviços de-' ourivesaria e lap idação.
039.001

040.000
_ 040.OÕT

Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o
material for fornecido pelo tomador do serviço).

3%
3%

Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

/c%s
Í * QABMcYE EX) r

PREFEITO

3%
Obras de arte sob encomenda. 3%

Piratimncia, 20 de Novembro

,
'TTfr?
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