PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TACIBA
Paço lltuniclpal "PreÍelto João Osórlo Zorzêltl"
LEI COMPLEMENTAR N" 06/2017
DE 27 DE JUNHO DE 2017

"Dispõe sobre

o

lmposto

SoDre
Serviços de Qualquer NaÍureza - ISSQÂ/
e dá outras providências".

ALAIR ANTONIO BATISTA, Prefeito do
MunicÍpio Taciba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições, faz saber que

a

Câmara Municipal Aprovou e ele
Sanciona e Promulga a seguinte Lei
Complementar:

CAPíTULO I
DO FATO GERADOR E INCIDÊNC|A

AÉ. 10 - O lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato
gerador a prestação de serviços constantes da Tabela

l-

Lista de Serviços, anexa a
atividade

esta Lei Complementar, ainda que esses não se constituam como

preponderante do prestador.
§ ío - O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do
País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do paÍs.
§ 2o - Ressalvadas as exceções expressas na Lista de Serviços referida no
caput, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao lmposto Sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de
Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação ICMS, ainda que sua
prestação envolva fornecimento de mercadorias.
§ 3" - O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os
serviços prestados mediante a utilizaçáo de bens e serviços públicos explorados
economicamente mediante autorização, permissão ou concessáo, com o pagamento
de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
§ 4o - A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço
prestado.
§ 5o - O contribuinte que exercer, em caráter permanente ou eventual, mais
de uma das atividades especificadas na Lista de Serviços, ficará sujeito ao imposto
que incidir sobre cada uma delas.

-
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imposto não incide sobre:
| - as exportaçÕes de serviços para o exterior do PaÍs;

Art.

20 - O

ll-aprestaçãodeserviçosemrelaçãodeemprego,dostrabalhadores

avulsos, dos diretorés e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundaçôes, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
lll - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operaçdes de credito realizadas por instituições financeiras;
lV - os atos cooperativos tipicos praticados por cooperativas de trabalho;

v-descontosconcedidosdeformaincondicionalpeloprestadordoserviço.
§10-Nãoseenquadramnodispostonoincisolosserviçosdesenvolvidosno
-cujo
por
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito
Brasil,
residente no exterior.
§ 20 - Considera-se desconto incondicional
evento futuro e incerto.

o que não for

subordinado a

empresas de pequeno pgrte e
microempresas,
'
do.. Simples
microempreendedores individuais, optantes pelo . regime esPecial
e suas alteraçÕes'
úà.iá.ái, .ri"oo pela Lei Complementar Federal no 123, de 2006
no que se refere ao ISSQN'
LJ;á suieitos'à legislação nacional pertinente
naquilo que
áprürnoo_." o disposto n"ii" r_"i ou em outras leis municipais somente

Art. 30 - As

couber ou não lhe contrariar.

CAPíTULO II
TEMPORAL
ELEMENTO
DO
serviço' estando
AÉ. 40 - O fato gerador ocorre no momento da execução do
jurídica da prestaçáo a que faz
compreendida neste concãiã ,ór" disponibilidade
"
o tomaOor, independentemente do seu adimplemento'

1ui

Art'So.NointeressedaarrecadaçáoedaAdministraçãoTributáriaMunicipal' a
poder
Executivo pooeiá atriuuir ao sujeito passivo de obrigação .tributária
o
gerador deva ocorrer
cujo Íato
ãonoiõão Je responsável pelo pagamento de imposto,

restituiçáo da quantia paga,
oosteriormente, assegurada a irãediata e preferencial
caso não se realize o fato gerador presumido'
parágrafo unico _"úalíiáoteses de serviços realizados por etapas, cada
fase concluíàa gerará uma nova incidência'

no local do
Art. 60 - O serviço considera-se prestado e o imposto devido domicílio do
no local do
estabelecimento prestadoi àr, Á" t"rt" do estabelecimento,
imposto será
;;;;i;;;, àxceto nas nipãt".à" p'"'istas nos incisos I a XX' quando o
devido no local:

c
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| - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o' do art. 1o desta
Lei;

andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no
caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
lll - da éxecução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e
7 .19 da lista anexa;
lv - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista
anexa;
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres' no caso
dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

ll - da instalação dos

Vl-daexecuçãodavarriçáo'coleta,remoção,incineração,tratamento,
reciclagem, Separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisqúer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

e

conservação de vias e
jardins e congêneres'
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques,
nJ ca.o dos serviços descritos no subitem 7 .10 da lista anexa;
Vlll - da exécução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores' no
caso dos serviços descritos no subitem 7 '11 da lista anexa;
lX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza. e de agentes
no subitem 7.12 da
físicos, quimicos e biológicós, no caso dos serviços descritos

Vll - da execução áa

lista anexa;

limpeza, manutenção

de

X - do florêstamento, reflorestamento, semeadura' adubação' reparaçáo
solo,plantio,silagem,colheita,corteedescascamentodeárvores'silvicultura'
da formaçâo,
á*proràçao itoreút e dos serviços congêneres indissociáveis
meios' no
quaisquer
por
íánrtãàçao e colheita de florestas, para quaisquer fins e

caso dos serviços descritos no subitem 7'16 da lista anexa;
e
Xl - da execução dos serviços de escoramento' contenção de encostas
da lista anexa;
congêneres, no caso áos serviços descritos no subitem 7 '17
7.18
Xll _ da limpeza àãg"g"., no caso dos serviços descritos no subitem
"
da lista anexa:
Xlll - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços
no subitem 1 1 .01 da lista anexa;
descritos
-e
XiV da vigilância, segurança ou monitoramento de bens' pessoas
11.02 da lista anexa;
semoventes, no c"só dos serviçõs dejcritos no subitem
depósito, carga, descarga' arrumação e guarda do
XV - clo
"rr"."n"."rio,
da lista anexa;
bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11'04

-

-

xvl-daexecúçáodosserviçosdediversão,lazer,entretenimentoe
descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13,
congêneres, no caso Ooi
"ériço.
da lista anexa;

-- - ivrr _ do municÍpio

onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;
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- do estabelecimento do tomador da máo-de-obra ou, na falta de

XVlll

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo
subitem í7.05 da lista anexa;
XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e àdministração, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17.10 da lista anexa;
)(X do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20.01 da lista anexa.

-

§lo.Nocasodosserviçosaqueserefereosubitem3.04dalistaanexa,

quando
considãra-se ocorrido o fato geiador e devido o imposto neste Município,
de
condutos
e
dutos
aqui exista extensão de Íerúvia, rodovia, postes' cabos,
q,jàrqu", natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não'
22.01 da lista anexa,
§ 2o _ úo caso dos serviços a que se refere o subitem
Município, quando
neste
consid;ra-se ocorrido o fato gérador e devido o imposto
aqui exista extensão de rodovia explorada.
deste artigo,
§ s" _ No caso dos serviços a que se refere o inciso XVlll
da efetiva
considãra-se como estabelecimento do tomador da mão-de-obra o local
prestação.
ocorrido o fato gerador do imposto no local do
§ 4o Considera-se nos
serviços executados em águas marítimas'
estabeiecimento prestador
excetuados os serviços descritos no subitem 20'01 '

'

"

-

AÉ'70-Considera-seestabelecimentoprestadorolocalondeocontribuinte e
permanente. ou temporário'
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo
profissional, sendo irrelevantes para
ãuã- .ônt,grr" unidade econômica óu
posto de atendimento'
ãããcteriza--to as denominações de sede, filial, agência'

quaisquer outras que venham a
sucursat, escritório de representação ou contato ou
ser utilizadas.
pela conjugação
_ A existência de estabelecimento prestador é indicada
parcial ou total dos seguintes elementos:
| - manutençãole pessoal, material, máquinas' instrumentos e equipamentos
necessários à execução dos serviços;
ll - estrutura organizacional ou administrativa;

-- -

§i;

lll.inscriçãooumençaonosórgãosfiscais'previdenciários,trabalhistasou
de classe;

indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos'
de
p"rmrnância ou ânimo dá permanência no locai, para exploração econÔmica

lV -

atividade de prestação de serviços;

e
indicaçáo do endéreço ou telefone adminiskativo em impressos
de
formulários, locação do iÃóvel, propaganda ou .publicidade e .fornecimento
enàrgia eléirica oú ágra em nome do prestador ou do seu representante;
Vl - outros elementos aptos para configurar a unidade econômica ou

V-

profissional no MunicíPio.

.pmçn paone

rtrx,

4
,:
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Havendo habitualidade na atividade do prestador de serviço, nos
limítrofés municipais, poderá ser exigida a inscrição municipal, a critério da Fazenda

§

20

-

Pública Municipal.

Art.

8o -

A incidência do imposto independe:

| - da existência de estabelecimento fixo;

ll-documprimentodequaisquerexigênciaslegais,regulamentaresou
administrativas, relativas à prestação do serviço;

lll.dorecebimentodopreçooudoresultadoeconômicodaprestaçáode
serviços;
lV - do intuito lucrativo do prestador de serviço'

CAP|TULO III
E DA AL|QUOTA
CÁLGULO
DE
DA BASE

Art.90 - Os contribuintes do imposto sobre serviços seráo enquadrados

no

regime de tributação fixa ou variável.
'-"
pela retenção na fonte e recolhimento do imposto
§i;- À résponsabilidade
poderá ser instituídã no regime de tributação variável.
sobre úrviços somente

§2o.Qualquercontribuintesujeitoàtributaçãofixarecolheráoimpostonos

termos da Tabela l.
pessoal' para fins de
§ 3o - Considera-se serviço sob a forma de trabalho
individual e exclusivo
tributaiao fixa, a atividade úission"f desenvolvida de modo
p. péà"o" física, desprovida de conotação empresarial e sem a interferência e/ou a
de outros profissionais na sua produçáo'
participação
'"- 14; _ Não desqualifica o serviço pessoal a contrataçáo de profissionais para a
do prestador.
de serviços não relacionadãs com o objeto fim da atividade
"r""rção5o - O contribuinte pessoa física que- exercer mais de uma das atividades
a de maior valor, inclusive
relacionadas na Tabela r iúJã-ÀúÉito à incidência sobre
quando se tratar de profissional autônomo'

- -i

Art.1O-Associedadesdeprofissionaisrecolherãooimpostoemvalorfixo'
nostermosdaTabelal,,-multiplicadapelonúmerodeprofissionaishabilitados'
ou nâo' que'prestem serviços em nome destas sociedades'
.ã.lor,
do disposto neste
1d - õonsidera_se sócieâaOe de profiêsionais, para fins
§".pt"gados
constituída de profissionais
artigo, à sociedade simples de responsabilidad" ilimitrd"
ós seguintes serviços constantes da Lista de Serviços anexa a
;r;;;.til
presente Lei:
_..-li^^ .^,,ri^+â .
|-médicos,inclusiveanálisesclínicas,eletricidademédica,radioterapia'
ultrassonograf ia, rad iologia, tomografia e congêneres;

ll - enfermeiro", óÉst"tr"ã,

ortópticoã, fonoaudiólogos, protéticos (prótese

dentária);

lll - médicos veterinários;
iÚ -

auditoria, técnicos em contabilidade e congêneres;

"ont.UitiO"de,
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V - agentes de propriedade industrial;
Vl - advogados;
Vll - engenheiros, arquitetos, urbanistas e agrônomos;
Vlll - dentistas;
lX - economistas;
X - psicólogos.
-sociedades
de que trata o parágrafo anterior são aquelas cujos
5 Zb _ Rs
profissi-onais, sócios, empregados ou não, sejam habilitados ao exercício da mesma
da sociedade'
atividade e todos eles preõtem serviços pessoalmente' em nome
ár.r.inOo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação especÍfica'
artigo as sociedades que:
§ ãi - Excluem-se do disposto no § 20 deste
i- tenham como sócia outra pessoa jurídica;
ll - sejam sócias de outras sociedades;
lll - desenvotvam at'iviOaoe diversa daquela a que estejam habilitados
profissionalmente os sócios;
ou
lv - tenham sócio lue delas participe tão somente para aportar capital
administrar;
da
v - tenham sócio não habilitado para o exercício pleno do objeto social
sociedade;
--- --úi _'r"jam
profissáo;
formadas por sócios não exercentes da mesma
registro na J.unta Comercial do Estado ou
Vll - sejam
"om elemento de empresa'
"rpr""ãii"tprofissão constituir
quando o ereréício da
para fins de cálculo do ISSQN na
§ 40 - Considet"-""'piãn*ionát n"uitit"do,profissional, empregado ou não' que
modaliãade 1xa das sociedãdes profissionais, o
que constituaÃ o' f"ç"' parte da atividade fim do contribuinte'
;;;;t";;*iç".
ao
''--'- §-sà'- A 'sociedade-ãxeiã"ntà o" atividade laboratorial não tem direito
ser tributada em função
enouadramento especial pot-âÍq'ãt"t específicas' devendo
úáúna'entemente da condição de seus sócios'
Simples Nacional' previsto na Lei
ão'iãg-i,"
aru,to
No
60
i!0""1ár'a"
§
Íixa do lssQN somente se
complàmlntar Federal n; rzál ã" zoô0, a tributação
previstas em lei
aplicará aos contribuintes ou às atividades expressamente
.ã.pf"."nt"t t"deral que regule o referido regime especial de tributação'

- -

;;i;tr;;";i;,

serviço
AÉ. 1í - A base de cálculo do imposto é o preço do
forma de trabalho
a
sob
sérviço
de
pt"stação
oã
iãt",
."
§ 1o Quando
impostoserá calculado por meio de
estritamente pessoal o" pibprio.ã.,-triúri.ê, o
Tabela I anexa a esta Lei
valores fixados em UFM, conforme consta na
Complementar.

,u.o

-- ó enquadramento será feito,l9
í 2;
13-l1t^"j':::^ ::":i?,:?iação
-1t3t'::"^111:'o:':
rg3tizaoas
á,rlãoã,'ãiã.' ã,;;i;'*à ã ãnati'"'

do

ryl1
.o n'ld g.-:
:H; ;5""d;ü'à;;i; i, *ú,tabela
:
a,:9' -?l:1"^::- :: Y:: ^: "Y:E
totat oãs"consft;.*, o-À,-i,t-ãti"uêt'J"
':s'l1T::l193ftj,"j'i9;
que não
;#;;;Jà,1d oero ry9n_r1e]!1:
;ffiff'ü".l;ã
::-::.pon.áveis,
* ili";Íiicais de prestação de serviÇo,de toda a obra'
os"

§

ãI

p

ü;;;

"*a

t^**r

0
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§ 40 - Náo se incluem na base de cálculo do imposto sobre serviços de
qualquér natureza, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos.serviços,

previstos nos itens 7 .02 e 7 .05 da lista de serviços anexa a esta Lei complementar,
ate o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total da base de cálculo'
somente incidirá
s So - O lSSeú previsto no subitem 21.01 da Tabela I anexa,

sobre

ós valores dos emolumentos recebidos a título de remuneração para

si

próprios pelos oficiais de registros públicos' cartorários e notariais'
'6o
- Quando se trãtar de importação de serviços, a base- de.-cálculo^será
5
útil do mês da
calculaáa com o valor da moeda convertida ao câmbio do último dia
prestação.
constantes
AÍ1. 12 - Aplicam-se, à base de cátculo do imposto, as alíquotas
na Lista de Serviços anexa a esta Lei Complementar'

CAPÍTULO IV
DA SUJEIÇÂO PASSIVA

Art. 13 'Contribuinte do imposto é o prestador do serviço'
pessoa obrigada ao
§ 10 - Sujeito passivo da obrigaçáo principal é a

pagaménto de tributo ou penalidade pecuniária'
principal diz-se:
§ 2o - O sujeito passivo da obrigação
a situaçáo que
contribuinte, quando tenhirelaçao pessoal e direta com
gerador;
constitua
-- _o respectivo fatoq"uando,
sem revestir. a. condiçáo de contribuinte, sua
Í- responsável,
obrigação decorra de disposição expressa d,esta
-^^-^^ ahriaarr,
obrigada às
a pessoa

l-

--

Lei
' § 3o - Sujeito passivo da obrigação acessória é
ó, ."rr ooieioá, conforme disciplinado em regulamento.

prestaç"ões que cónstituam

pessoas jurídicas e
Art. 14 - Fica estabelecida a obrigatoriedade a todas as
estabelecidas
p"..o"" iísicas equiparaáãs- a juridicas,-ainda que imune ou isenta,
a título de
fonte,
na
reter
de
junto
a terceiros,
Iã-úunl.ipio, que'contratar-"ã*lço.
a
respeitada
serviço,
i§SOru, o montante O"viáo .onre ã respectivo valor do
o dia 10
iãgiü;a" vigente, o"r"nJã, ná.i" caso, proceder ao seu recolhimento até
(dez) do mês subsequente.

em .responsabilidade pelo credito tributário
§ ío - A náo retenção implicapenalidades
impostas ao contribuinte'

.""."t

corresp-ondente e sujeição á,
devido no prazo previsto, embora retido
§r" - O náo ácófnimànto do impostodisciplinado
na legislação'
em penalidades, conforme
o- valoiimplica
'- equiparada à jurídica deverá informar
§ 3J _ A pessoa luriolca e pessoa física
retidos na fonte ou não' .
mensalmente ao fisco municipal os serviços tomados'
iiã["i ãe conütaçao de profissiona.l autônomo sujeito à
§ 40 - Quando
o comprovante de
tributaç'ão Rxa,' ó tomadoi ãã sá*iços Íicá obrigado a exigir
inscriçáo municipal e regularidade fiscal'

-- -

..

,t
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§ 5o - A responsabilidade prevista neste artigo é extensiva aos condomínios
reside;iais e comerciais, às associações de moradores de loteamentos residenciais
fechados ou responsável por obras ou eventos, conforme definido pelo fisco
municipal.

§6o-Nãohaveráretençãonafontepelosresponsáveismencionadosneste

artigo, quando o serviço for prestado por:
| - prestadores de serviços imunes;
profissionais submetidas a regime de
11 J pessoas físicas ou sociedades de
pagamento do imposto por alíquota específica;
..
lll - prestadores áe serviços isentos pela legislação do Município;
lV - Microempreendedor lndividual - MEI'
trata o § 60 deste artigo pode
§2" - A dispensa de retenção na fonte de quefiscal
que comprove uma das
.oãdi.ionrda à apresentaçaà de documento
"",
definido pelo fisco municipal'
sitraçoei
- ---'§ g"nere" elencadas, confôrme
previstas
_ Enquadrando_se a situação concreta em uma das hipóteses
a
'artigo
tributário,
retenção por parte do substituto
havendo
neste
serviço a
,!rpã.*Oílã"dL do contribuinte estaiá excluída, cabendo ao tomador do
devido e seus acréscimos legais'
ouitgãçáo
--§õ" o" recolher o imposto
o substituto
- Não havendo ã oévioa retenção do imposto, o contribuinte e
com seus respectivos
tributaiio respànOerao sotúãriamente pélo imposto devido,
acréscimos
-- ---§ legais.
poderá ser
ió- -"Éàr meio de ato da Administração Tributária Municipal,
responsabilidade por

.

e

a

--

,r.p"ri." o, restaueteúã, tátat ou

paróialmente'

a

substituição tratada neste artigo.
- S;m prejuízo do-disposto neste.artigo' sáo responsáveis: .
do exterior do país ou
| - o tomador ou inteimediário de serviçoJprovenientes
país;
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do
ou intermediária
rr-_ã p"ssoa iurioicã,ãúoã qrà imune-'ou isj:nta, tomadora
3'05,7 02,7'o4' 7'05' 7'09' 7'10' 7'12' 7'14'
dos serviços descritos
"".'.ruii"nJ
17.05 e 17.10 da Tabela l:
i.ís,í.ta,7.17 ,7 .1s, 11,02,
for aqui
lll - o prestador do ;;;iç;Haiizado no Município' quando o imposto
devido, e o tomador náo tiver estabelecimento no Município
contratante
Art. í5 ' Sao soliOariamênte responsáveis' conjuntamenle com.o
útil ou
domínio
seu
de
o titular
e o empreiteiro da obra, üãprietario d'o bem imóvel,
prestados'
serviços que lhe forem
ã
óo..riOor a qualquer título, em relação aos 7
"", aos serviços pt"ri.tà. nos subitens 7 '02 e '05 da lista anexa' realizados
quanto
do
á Oo"rreniaÇao fiscal correspondente e sem a prova de pagamento

----"§i1

--,-'

lã.

*

'-

imposto.

Parágrafo único - Os tomadores de serviço? q':, t:--"1^1i*135.t
pelo imposto devido pelo
disposto no artigo ro, tamuem sáo responsáveis solid-ários
prestador.
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Art. 16 - A pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razáo social ou sob firma individual,
responde peios áebitos tributários relativos aos estabelecimentos adquiridos,
devidos até a data do ato:
| - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
ll - subsidiariamente com o alienante, se este prossegulr na exploraçáo ou
atividade no
iniciar dentro de 6 (seis) meses' a contar da data da alienaçáo' nova
mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou atividade'
ou
AÉ. 17 ' A pessoa jurídica que resultar de fusão' transformação
ato'
do
in.orpái"iao, é responsável ielos debitos tributários devidos' até a data

o"lrsoessoasiuridicasfusionadas,transformadasouincorporadas'
*''"'üra-sr;f.
de extinção de
;;.,* - ó áisnosio neste artigo aplica-se aos casos
por
p".ro" trr',ii"à, quando a exploração de resfectiva atividade seja continuada
outra razão social ou
qualquer sócio remanes""nt" ã, seu espólio, sob a mesma ou
sob firma individual.
qualquer

após a partilha ou adjudicaçáo' o su.cessor.a
Art. 18 - O espólio ou,'nã
proporção dos resPectivos quinhões' legados ou
tituto á o cônjuge ,""itá,
abertura da
,ã.ça", ,""páLã", p"ro ãe'oitoio"'dá culus" exisiente até a data da
sucessão.

CAPITULO V
DO LANçAMENTO
SEçAO I
RECOLHIMENTOS
DAS MODALIDADES DE LANçAMENTO E DOS
'
AÉ. 19 - O lançamento do imposto é efetuado:
.J^ seNiço
^^
quando se. tratar de
Administração'
da
poi
iniciativá
I - diretamente,
a lista de serviços anexa a êsta
su.ieito à inóiOéncia Oe imposto fixo, de acordo com

Lei ComPlementar;

tratar de
pelo regime de homologação da-Administração' quando se preço do
base no
servico suieito à incidênciã a" tiúuiâçào variável, calculado com
passivo;
-bruta' pelo sujeito previstos nesta Lei
;;ilrroo ã.i""ip"oamente áo lançamento
nos casos
lll - por arbitramento da receita

ll -

;ilõ

Complementar;
lV - por estimativa, a critério da Administração'
passivo' no

sujeito
Art. 20 - Os lançamentos de ofício seráo comunicados ao
ISSQN' acompanhados do
seu domicílio tributário o, nã-ü.áf do fato gerador do
ãrààã l"iráçao e imposição de multa, quando necessário'
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Parágrafo único - Não sendo o sujeito passivo encontrado, será considerado
notificado, por intermédio de edital publicado em jornal de circulação no Município.

o imposto ficará sujeito

Att 21 -

Decorridos os prazos para pagamento,
correção monetária, multa e juros de mora.

à

Art.22 - Os prestadores de serviços enquadrados nos regimes de estimativa
e de lançamento por homologação, com exceÇão das instituições financeiras e
assemelhãdas, deveráo enviar mensal e eletronicamente, Declaração de Movimento
Econômico.

AÉ. 23

- As instituições

financeiras ou assemelhadas deverão enviar

eletronicamente, Declaração Mensal de Serviços.

§lo.ADeclaraçãoMensaldeServiçosserápreenchidamensalmente,

será
devendã conter a receitá mensal da instituição financeira ou assemelhada e
enviada ate o dia 10 (dez) do mês subsequente.
com base nos dados constantes dos
§ 2o O lançamento será feito
interno,
lançamãntos analíticós, a fim de maior desdobramento de subtítulo
das contas, conforme normas
fadronizados quanto à nomenclatura e destinação
instituídas pelo Banco Central do Brasil.

-

Aft. 24

- As instituições financeiras ou assemelhadas

ficam obrigadas a

manter a disposição do fisco municipal:
| - balancetes mensais analíticos em nível de subtítulo interno;
ll - razáo analítico, com histórico elucidativo dos fatos registrados em contas
de
de resultado credoras, de forma a possibilitar a verificação e comprovação
gerador do lmposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -

ócorrencia do fato
ISSQN.

Fiscal
Art. 25 - As instituições financeiras ficam dispensadas de emitir Nota
de possuir e de escriturar o Livro de Registro de Serviços
de Serviço, b".

Prestados.

"oro

a
Parágrafo único - A Administração Tributária Municipal poderá estender
instituições
a
dispensa tratada no caPuÍ para os tontribuintes assemelhados

financeiras.

Art.26-Aentregadadeclaraçáopelocontribuintereconhecendodébitofiscal
por parte da
constitui o crédito tribútário, dispenãada qualquer outra providência
Administração Tributária Municipal.

sEçÃo ll
DO LANçAMENTO DIRETO

G.
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Att 27 - O lançamento direto será efetuado anualmente pelo fisco municipal
para fins de apuração do valor Íixo do ISSQN e o imposto será devido em 4 (quatro)
parcelas trimestrais, cujos pagamentos deverão ser feitos dentro dos prazos
estabelecidos, sob pena da incidência dos acréscimos moratórios.
§ 10 lndependentemente dos valores lançados, aos contribuintes que
realizarem o recolhimento do ISSQN em uma única parcela, até a data do
vencimento da primeira parcela, será concedido um desconto de 10% (dez por
cento).
§ 20 - Quando a prestaçáo de serviços tiver inÍcio no curso do exercício
financeiro, o imposto será calculado e lançado na proporção dos trimestres faltantes
para o encerramento do exercÍcio.
§ 3o - Para os efeitos previstos neste artigo' será computado o trimestre
corresp=ondente ao início da atividade, ainda que incompleto, com vencimento
trimeskal e proporcional do imposto.

-

Art. 28 - De acordo com a categoria de serviço e conforme disciplinado em

da
regulamento, o lançamento direto podeiá corresponder à temporada, dia ou mês
préstação de serviço, com recolhimento antecipado do imposto'

Art. 29 - Enquanto náo extinto o direito de constituiçáo do crédito tributário,
poderão ser efetuados lançamentos omitidos .nas épocas próprias, permitindo-se,
ãind", p"r" retificação das falhas, a substituição de avisos ainda não quitados,
através de lançamentos substitutivos.
poderão ser expedidos avisos aditivos,
§ 1o - lnàependentemente da quitaçâo,
a"rpr"' que se apurar lançamentos a menor, em razâo de erro de fato ou de
irregularidade.
previstas neste
§ 2o - O prazo para pagamento do imposto, nas hipóteses
artigo órá ae SO 6rintai dias, contados da expedição do aviso de lançamento.

sEçÃo lll
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAçAO

Art.30-Nolançamentoporhomologação,ocontribuinteouresponsávelpela
retençáo na fonte sá obriga a apurar, declarar. através do sistema eletrônico
qualquer aviso ou
Oiiló'niUifizaAo pelo Municíplo e recolher, independentemente de
noji1."Éo, até o dia í0 (dez) de cada mês, o imposto correspondente aos serviços
prestados ou tomados no mês anterior.
ío - Se o 10o (decimo) dia do mês cair em sábado, domingo ou feriado' o
§
-estabelecido
primeiro dia útil
neste artigo será prorrogado para
prazo
imediatamente Posterior.
execução de obras de
§ 2o - Para os fins deste artigo, quanto aos serviços de
constrJção civil e congêneres, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no
mês ouiração em que o serviço for efetivamente executado'

o

"e

e
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§ 3o Considera-se homologado o lançamento por ato inequívoco da
Administração ou pelo decurso de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato
gerador.
Art. 31 - Nos serviços de execução de obras de construçâo civil e serviços
auxiliares, o contribuinte fica obrigado a apresentar ao órgáo arrecadador,
Demonstrativo de Apuração Mensal do ISSQN, em modelo aprovado pelo fisco
municipal, que se fará acompanhar dos seguintes documentos:
| - cópia das mediçÕes que serviram para apuração da base de cálculo;
ll - no caso da obra abranger o território de mais de um município, cópia das
mediçôes globais que envolvam toda a obra;
lll - cópia das notas fiscais/faturas de serviços, das notas de débito e das
guias de recolhimento do ISSQN que serviram para apuração da base de cálculo, as
primeiras relativas às medições parciais, finais e complementares, aos reajustes e
seus complementos, à correção monetária e seus complementos e a outras verbas
recebidas ou creditadas.

sEÇÃo rv
DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO

AÉ. 32 - Sem prejuízo das penalidades cabíveis, o preço do serviço poderá
ser arbitrado, mediante processo regular, quando:
| - o contribuinte náo estiver inscrito no Cadastro Mobiliário do Município;

ll - os registros fiscais ou contábeis, bem como as declaraçÔes

ou

documentos fiscais exibidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro obrigado, forem
insuficientes ou não merecerem fé;
lll - o contribuinte ou responsável recusar-se a exibir à fiscalização os
elementos necessários à comprovação do valor dos serviços prestados;
lV - os preços praticados forem notoriamente inferiores aos correntes na
praça;
V - for constatada a existência de fraude ou sonegação, pelo exame dos livros
ou documentos fiscais ou comerciais exibidos pelo contribuinte, ou por qualquer
outro meio direto ou indireto de veriÍicação.
§ ío - O arbitramento deverá ser norteado pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
da
base tributária
2o O arbitramento determinará, justificadamente,
presuntiva, através de quaisquer elementos razoáveis que motivem a pertinência
dos valores arbitrados, tais como extratos bancários, aluguéis, folha de salários,
dados informados por terceiros, porte do sujeito passivo, declarações entregues
para outros fiscos ou entidades, notas fiscais de entrada, dentre outros.
§ 3o - O arbitramento a que se refere este artigo não prejudica a liquidez do
crédito tributário, ficando sempre ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória administrativa ou judicial, com a inversão do ônus da prova para o
sujeito passivo.

§

a

-
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§ 4o - Na composição da base arbitrada:
l- serão observados os fatos referentes ao período em que se verificarem as
ocorrências;
ll - serão deduzidos os pagamentos efetuados no período.

Art, 33 - Para o arbitramento do preço do serviço serão considerados, dentre
outros fatores, os lançamentos de estabelecimentos semelhantes, a natureza do
serviço prestado, o valor das instalações, máquinas, veículos e equipamentos do
contribuinte, sua localização, a retirada dos sócios, o número de empregados e seus
respectivos salários.
§ 1" - O arbitramento será elaborado tomando-se como base os seguintes
fatores:
| - valor das matérias primas consumidas durante o mês, salvo se tratar de
contribuinte sujeito, concorrentemente, ao ICMS;
ll - valor total dos salários pagos durante o mês;
lll - valor das retiradas de sócios, dlretores ou gerentes durante o mês;
lV - despesa mensal com o fornecimento de água, luz, força, telefone e
combustível;
V - aluguéis pagos ou, na falta destes, o valor equivalente para idênticas
situaçÕes;
Vl - impostos, taxas, contribuições e encargos em geral;
Vll - outras despesas mensais obrigatórias;
vlll - informaçÕes contidas em obrigações tributárias acessórias federais,
estaduais ou municipais;
lX - acréscimo de 32o/o (trinta e dois por cento) sobre as despesas e custos
acima apurados, a título de lucro arbitrado.
§ 20 - Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma estabelecida
no parágrafo anterior, apurar-se-á o preço do serviço levando-se em conta:
| - os recolhimentos efetuados em períodos idênticos por outros contribuintes
que exerçam a mesma atividade em condiçôes semelhantes;
ll - o preço corrente dos serviços, à época a que se referir o levantamento;
lll - os fatores inerentes e situações peculiares ao ramo de negócio ou
atividades, considerados especialmente os que permitam uma avaliãçáo do
movimento tributável.

AÉ. 34 - Far-se-á o arbitramento do preço do serviço através de Auto de
lnfraçáo, cuja cópia será entregue ao contribuinte, assegurando-lhe a defesa

adm inistrativa.

SEÇÃO V
DO LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA

Art. 35 - Os contribuintes sujeitos à tributação proporcional, cujo volume ou
modalidade de serviços aconselhe tratamento mais simples, econômico ou eficiente,
PRAçÂ PÂORE

á
o,'FT
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a critério da Administração Tributária Municipal, ser enquadrados no
regime de estimativa, com observância das seguintes regras:
| - com base em dados declarados pelo contribuinte ou em outros elementos
informativos, serão estimados o valor da receita bruta e o montante do imposto
devido no período considerado;
Il - o montante do imposto a recolher, assim estÍmado, será dividido em
parcelas iguais, em número correspondente aos dos meses compreendidos no
período, constituindo cada parcela o valor do Ímposto a recolher a cada mês.
Parágrafo único - Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional também
poderão ter o ISSQN apurado pelo lançamento por estimativa, observando-se o
disposto na Lei Complementar Federal no 123, de 2006.
poderão,

Art.36 - Feito o enquadramento no regime de estimativa, será o contribuinte
notificado do montante do imposto estimado para o período e o valor de cada
parcela.

§ ío - Após a notificação do enquadramento no regime de estimativa, o
contribuinte terá 20 (vinte) dias para qualquer espécie de contestação.
§ 2'- O pagamento da primeira parcela será feito até o dia 10 (dez) do mês
seguinte ao da notificação do enquadramento e, o das demais, nos mesmos dias
dos meses subsequentes.
Art. 37 - o contribuinte enquadrado no regime de estimativa apurará através
de Declaração de Movimento Econômico os valores efetivos da receita bruta do

exercÍcio findo e o montante do imposto devido correspondente às suas operaçÕes.
§ 1o - A diferença de imposto, verificada entre o montante recolhido e o
apurado será:

l-

se favorável ao fisco municipal, não sofrerá a correçáo monetária ou
atualizações, se recolhida até o último dia útil do exercício, porem ficará sujeita a

variação da UFM se ultrapassar o exercício corrente e for recolhida até o dia 3í de
janeiro do ano subsequente ao exercício apurado, independentemente de qualquer
inicialiva do fisco municipal. ultrapassado tal prazo, desimportando por qual mo[ivo,
além da variação da UFM haverá aplicaçáo de multa de s0% (cinquenta por cento)
sobre o valor do imposto, corrigido monetariamente, com a lavratura do competente
auto de infração;
ll - se favorável ao contribuinte, compensada em recolhimentos futuros,
mediante requerimento acompanhado da Declaração de Movimento Econômico a
ser apresentada no prazo estabelecido no inciso anterior.
§ 2o - A Administração terá 30 (trinta) dias para despacho do requerimento de
que trata o inciso ll, do parágrafo anterior, ficando o contribuinte, neste período,
sujeito a regime especial de fiscalização.
§ 30 - Suspensa a aplicaçáo do regime de estimativa, antecipar-se_á o
cumprimento da obrigação prevista neste artigo, restituíndo-se eventuai diferença
em favor do contribuinte, na hipótese de cessação de atividade.

,4
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Art. 38 - O fisco municipal poderá a qualquer tempo e a seu critério:
| - promover o enquadramento no regime de estimativa;
ll - rever os valores estimados e reajustar as parcelas mensais mesmo no
curso do período considerado;
lll - suspender a aplicação do regime de estimativa.

Art. 39 - As reclamações relacionadas com o enquadramento no regime de
estimativa seráo decididas pelo Diretor do Departamento de Tributação e
Fiscalização com recurso ao Prefeito Municipal.
Parágrafo único - As reclamaçÕes e os recursos náo terão efeito suspensivo
da
e serão ofãrecidos no prazo de 2ti (vinte) dias, contados, respectivamente,
julgar
que
a
do enquadramento e o da intimação e do despacho

notificação

reclamação.

CAPÍTULO VI
DOS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 40

um dos
- O sujeito passivo fica obrigado a manter' em cada
ao registro dos

estabelecimentos sujeitôs à inscrição, escrituráção fiscal destinada
serviços prestados.

§1.-oslivrosedocumentosfiscaisregulamentadospelofiscomunicipal
da Administração Tributária

poderáo ser utilizáàos após prévia autorização
Municipal, se for o caso.
'§
sem a
á' - n utilização e a confecção de livros e documentosdasÍiscais
penalidades
autorizãçáo prevista nó parágrafo anteiior, implicará na aplicação
cabíveis contra o infrator.
pelas penalidades aplicadas'
§ 3o - O sujeito passivo responde solidariamente
território do
quandJ o estabelãcimento que prbceoer a confecção for situado fora do
Município.

.or"nt'"

Art. 41 - A escrituração fiscal deverá ser feita no Livro de Registro de
PrestaçáodeServiçosouLivrodeRegistrodeAquisiçáode-Serviços'conformeo
pelo fisco municipal.
caso, iÂstituido por óistema eletrônico, conforme definido

parágrafb único - No interesse da Administraçáo Tributária.Municipal
e
poderáo sãr instituídos, obrigaçÕes acessórias para melhor fiscalização
arrecadação do imPosto.

AÍt.42.ofiscomunicipalpoderásolicitaraimpressáodoslivrosfiscais
quando necessário.

AÉ.43.oslivrosfiscaisecomerciais,documentosfiscaisecomerciaise
arquivosderegistrosáodeexibiçãoobrigatóriaaofiscomunicipal,devendoser
o prazo 6 (seis)
conservados pelos contribuintes em arquivo magnético durante
anos, contados do respectivo encerramento'
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Parágrafo Único - A Administração poderá, a seu critério, dispensar a
exigência de manutençáo e de escrituraçáo de livros fiscais, tendo em vista a
natureza do serviço ou ramo de atividade do contribuinte.
CAP|TULO VII
DA NOTA FTSCAL ELETRÔN|CA DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS

-

NFS-e

Art. 44 - Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e,
documento a ser emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da
Prefeitura Municipal, com o objetivo de regishar as operaçÕes relativas à prestação
de serviços.
§ 10 - Todos os campos das notas fiscais de serviços deverão ser preenchidos
pelo contribuinte ou responsável com informações corretas, sob pena de aplicaçâo
das sançÕes legalmente previstas.
§ 2o - A Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-deverá seguir
as especificações e regulamentos instituídos por Decreto.
CAP|TULO VIII
DA tNSCRtÇÃO NO CADASTRO MOB|LTÁR|O

Art. 45 - O contribuinte não poderá iniciar o exercício de atividade sujeita ao
imposto, sem prévia inscrição de cada um de seus estabelecimentos no Cadastro
Mobiliário de Prestadores de Serviços.

1'-

A inscriçâo deverá ser promovida pelo contribuinte em formulário
§
próprio, mencionando os dados necessários à perfeita identificação do conhibuinte e
dos serviços prestados.
§ 20 - Como complemento dos dados para a inscrição, o contribuinte fica
obrigado a anexar ao Íormulário à documentação exigida pelo fisco municipal e a
fornecer por escrito quaisquer informaçôes que lhe forem solicitadas.
§ 3o - Os contribuintes que prestarem serviços em diversos locais terão
lançamentos distintos, um para cada estabelecimento, inclusive os profissionais
liberais.
Art. 46 - A inscriçáo será obrigatoriamente atualizada ou renovada, por
iniciativa do contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias, sempre que ocorrer mudança
de endereço postal e eletrônico e telefone do contribuinte e de seus sócios,
modificação societária, transferência de estabelecimento e demais alterações da
sujeição passiva.
CAPíTULO IX
DA FtSCAL|ZAçÃO
A.rt. 47 - Compete à Administraçáo Pública, pelos seus órgãos competentes,
a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias.

@
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Art. 48 - A fiscalização poderá ser exercida sobre todas as pessoas naturais
jurídicas,
ou
contribuintes, responsáveis ou não, inclusive as que gozem de
imunidade ou isenção hibutária.

Art. 49 - Para os efeitos da legislaçáo tributária, é absoluto o direito

da

autoridade administrativa examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, indústrias, produtores,
prestadores de serviços e dos seus contratantes, não tendo aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas desse direito, ou da obrigação de
referidas pessoas de exibi-los.

Art. 50 - Sáo obrigados a exibir ou fornecer à autoridade administrativa, se e
quando solicitados, dentro do prazo que for cominado, os livros, documentos e
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades
próprios ou de terceiros, necessários à identificaçáo do sujeito passivo da obrigação
tributária e à apuração de fatos geradores e de informações à legislação tributária:
I - o contribuinte;
ll - o responsável, assim entendido aquele que, sem revestir a condição de
contribuinte, esteja vinculado ao fato gerador da obrigação tributária;
lll - o responsável, assim definido no artigo í5, desta Lei Complementar;
lV - a pessoa natural ou jurídica que, sem revestir a condição de contribuinte
ou responsável, tenha tido com estes qualquer relação de negócio ou sobre ele
disponha de documentos ou informações relativamente a seus bens, negócios ou
atividades;
V - as pessoas e entidades arroladas no artigo í97 do Código Tributário
Nacional, com a ressalva do parágrafo único do referido dispositivo legal.

Art. 51 - A recusa ou a demora injustificada na exibição ou na apresentação
dos livros, documentos e informações a que se refere o artigo anterior, constituirá
infração grave por embaraço à fiscalização e, sem prejuÍzo da responsabilidade
penal definida nos artigos 329 a 330 do Código Penal e de outras penalidades

previstas na legislação tributária, sujeitará o infrator às penalidades previstas nesta
Lei.

Art. 52 - A autoridade administrativa poderá requerer força pública estadual
quando vítima de resistência, desobediência ou desacato no exercício de suas
funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislaçáo
tributária, ainda que náo se configure fato definido em Lei como crime ou
contravenção.

AÉ. 53

-

Sem prejuízo do disposto na legislação criminal é vedada a
divulgação, para qualquer Íim, por parte da Administraçâo pública ou de seus
servidores, de qualquer informação, obtida em razão de ofício sobre a situação
PRAÇA PADRE Ft:Llx, 80 - CNPJ 55.354.302y0001-50 - PABX (18) 3997-9070 - FAX: (18) 3997-9076 - CEP 19.590-oOO - TACIBA-SP

Email - secretaria@taciba.sp.gov.br

MUNICIPAL DE TAçIBA
PREFEITURA
Paço Municipal "Prefeito João Osório Zorzetti"
econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado dos seus negócios ou atividades.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo unicamente os
casos previstos no artigo 199 do Código Tributário Nacional e os de requisição da
autoridade judiciária no interesse da Justiça.

CAPíTULO X
DAS INFRAçÕES E PENALIDADES

sEçÃo I
DlsPosrçoES GERAIS

Art. 54 - Constitui infração fiscal toda ação ou omissão que importe em
inobservância às disposições da legislação tributária municipal'
Parágrafo único. A responsabilidade por infrações independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade e natureza dos efeitos do ato.

Art. 55 - Respondem pela infração à Lei Tributária todos os que, de qualquer
forma, concorram para a sua prática ou dela se beneficiem
Parágrafo único - Os sucessores, a qualquer título, respondem pelas multas
aplicadas aôs seus antecessores, por auto de infração lavrado até a data da
sucessão.

Art. 56 - As infrações serão punidas, separadas ou cumulativamente, com as
seguintes sanções:
| - multa,
ll - proibiçôes aplicáveis às relações entre os contribuintes em débito e a
Fazenda Municipal;
lll - sujeição a regime especial de fiscalização;
lV suspensão ou cancelamento de benefícios, assim entendidos as
concessões dadas aos contribuintes para se eximirem de pagamentos totais ou
parciais de tributos.
Parágrafo único Em hipótese alguma a aplicação de penalidade de
qualquer naiureza dispensa o pagamento de tributo e dos acréscimos cabíveis e à
reparação do dano resultante da infração, na forma da legislação aplicável.

-

'

-

Art. 57 - A sanção e excluída pela denúncia espontânea da infração, devendo
esta ser acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
acréscimos cabíveis, ou de depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único - Não será considerada espontânea qualquer denúncia
apresentadà após o inÍcio de procedimento administrativo ou de medida de

fiscalização.

*

@
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AÉ. 58 - Apurando-se no mesmo processo infraçôes a mais de uma
disposição da legislaçáo tributária, cometidas pela mesma pessoa ou empresa'
aplicar-se-ão as penalidades aplicáveis a cada infraçáo.

AÉ'59-Areincidênciaeminfraçãodamesmanatureza,serápunidacom
multa em dobro da especificada. Em cada reincidência, aplicar-se-á pena
equivalente a anterior, acrescida de 20o/o (vinte por cento)'
Parágrafo único - considera-se reincidência, a repetiçáo de falta idêntica
pelo mesmo contribuinte.

Sonegação fiscal, para os efeitos da legislação tributária,
suprimir ou reduzir tributo mediante as seguintes condutas:

Art.60 - Constitui

l-prestardeclaraçãofalsaouomitir,totalouparcialmente'informação.que

de eximir-se
deva ser apresentada ao agente do fisco municipal, com a intenção
adicionais
quaisquer
outros
trt;i ;; pãrcialmente ao pãgamento de tributo e de
devidos por lei;

de
inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações a
com
Fiscais.
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas Leis
devido à
tributos
de
pagamento
ili;"çã" de exonerar-se, tãài ou parcialmente, do

ll -

Fazenda MuniciPal;

lll-falsificaroualterarnotafiscalouquaisqueroutrosdocumentosrelativosa
a tributos municipais, com o propósito de fraudar a Fazenda
op"r"çoL.
Municipal;"rjeitas

".,

^.^^iaaacou alterar despesas, malora ndolV - fornecer ou emitir documentos graciosos
Municipal;
.oÀ o objetivo de ootei reauçao de trib-utos devidos à Fazenda

V-recolher",n"no,'tributosujeitoaoregimedelançamentopor

homologaçáo;

fornecer' quando regularmente . solicitados'
tributários ou de interesse do
documentos fiscais neces!ãrio. a àprr"çao de créditos
em desacordo com a
fisco municipar p"r" qr"l.quãr finalidádes ou fornecê-los

Vl -

negar

ou deixar de

legislação ou com a solicitação;
fiscal de
vll - havendo e"taoãi"ci.ento prestador neste Município, emitir nota
serviços de outro.

sEÇÃo

lt

-

DAS MULTAS POR INFRAçAO

Serviços serão
Art. 61 - As infraçÕes às normas relativas ao lmposto Sobre

punidas com as seguintes penalidades:
| - f"lt" de inãcrição, não apresentação de.abertura:

'

a) estabelecimentos industriais, comerciais' prestadores e tomadores

de

serviços: multa de 100 (cem) UFM;
35 (hinta e
b) Prestadores de serviços sem estabelecimento fixo: multa de
cinco) UFM;

l-i-lx,iiãiãggl,-go76.cEP,l9.59o.ooo-TAclBA-SP
- cl.lPJ 5í354.3020001-50 - PÀBX (18) 3997-907(
PRAÇA PADRE Ftr-lx,8o

Email - secrêtaria@taciba sp'gov'br

,ó

e

PRT=FEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Municipal
'Prefeito Joâo Osório Zorzelti,,

Il - falta de comunicação de transferência, de cessaçáo de atividades ou de
alteração e dados:

a) estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores e tomadores de
serviços: multa de 35 (trinta e cinco) UFM;
b) prestadores de serviços sem estabelecimento fixo: multa de 20 (vinte)
UFM;
lll - falta de apresentação de Declaração de Movimento Econômico ou de
Declaração de Movimento de Serviços:
a) infraçâo ao disposto no § 30, do artigo 14 e artigo 30: multa de 5 (cinco)
UFM, ao mês;
b) a falta de envio da declaração prevista no artigo 23, bem como o seu
preenchimento incompleto: multa de 50 (cinquenta) UFM por declaração não
apresentada ou entregue com lacunas ou erros, calculada Índividualmente por
agência bancária;
lV - infração ao disposto no artigo I .l :
a) falta de escrituração de cada obra, nos livros: multa de 1ío/o (quinze por
cento) sobre o valor do imposto devido, não podendo o valor deste ser inferior a 20
(vinte) UFM, sem prejuízo das penalidades pela mora;
b) escrituração de cada obra, nos livros, a menor, embora cumprido o
disposto no artigo 11: multa de ís% (quinze por cento) sobre o valor do imposto
correspondente aos valores náo declarados, não podendo o valor deste ser inferior a
20 (vinte) UFM, independente das penalidades pela mora;
V - falta de recolhimento do lmposto:
a) multa de 10o/o (dez por cento) do valor do imposto apurado e corrigido;
b) quando o prestador de serviço estabelecido neste MunicÍpio desviar o
faturamento para outro município: multa de 't00 (cem) uFM, sem prejuízo da multa
estipulada na alínea anterior;
vl - multas por infraçôes às disposições relativas às obrigações tributárias
acessórias:
a) falta de livros fiscais obrigatórios: murta de 50 (cinquenta) uFM por livro;
b) falta ou atraso de escrituração ou escrituração irregular de livros fiscais
obrigatórios: multa de 5 (cinco) UFM por mês ou fração, por livro;
c) dificultar ou sonegar o exame de arquivos eletrônicos, livros e documentos
fiscais ou contábeis, bem como qualquer descumprimento da obrigação tratada no
artigo 50: multa de 50 (clnquenta) UFM;
d) uso indevido ou em desacordo com as especificaçÕes próprias, de livros,
notas ou documentos fiscais: multa de 3 (três) UFM por livro, nota'ou àocumento
fiscal, náo podendo ser inferior a g (nove) UFM nem superior a í00 (cem) uFM por
exercício fiscal;
e) uso de notas fiscais e demais documentos fiscais, inclusive Recibo de
Prestação de serviços - RPS, fora da ordem cronológica; uso de nota fiscal sem a
clara.e precisa descrição de serviço prestado; além dà uso de nota fiscal, após uma
anterior em branco: multa de 3 (três) UFM por livro, nota ou documento fiscal, não

-

-
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podendo ser inferior a 9 (nove) UFM nem superior a 100 (cem) UFM por exercício
fiscal;

f) adulteração, vício ou falsificação de livros e documentos fiscais: multa de
10% (dez por cento) da operação a que se refere à irregularidade não podendo o
valor deste ser inferior a 50 (cinquenta) UFM;
g) emissão de livros, notas fiscais e demais documentos Íiscais obrigatórios,
sem autorizaçáo da repartição competente, nos termos do artigo 40 e seus
parágrafos: multa de 100 (cem) UFM;
h) demais infrações à presente Lei relativas ao exercício de atividades ou
prestações de serviços, não especificadas nas alíneas anteriores: 20 (vinte) UFM;
i) qualquer infração que impossibilite o funcionamento do estabelecimento,
poderá culminar, além da multa pecuniária prevista nos incisos anteriores, com a
interdição do mesmo.

Art. 62 - Quando se tratar de microempreendedor individual, microempresa e
empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, as multas previstas no
artigo anterior sofrerão as seguintes reduções:
l - de 20o/o (vinte por cento), com relação ao MEI;
ll - de 10% (dez por cento), com relação a ME ou EPP.

CAPíTULO XI
DlsPoslçÕES GERAIS FINAIS

Art. 63 - Fica instituída a Unidade Fiscal do Município, representada pela sigla
"UFM" para a expressáo do valor de tributos e multas, na forma prevista por esta Lei
Complementar.

A UFM, de que trata este artigo, corresponde a R$ 3,16 (três reais e
dezesseis centavos), e será atualizada anualmente no mês Dezembro de cada
§

1o

-

exercício para vigorar a partir de 1o de Janeiro do exercÍcio seguinte.
§ 2o - A atualização da UFM será feita através de Decreto do Poder Executivo
com bãse na média aritmética do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
IGPM (FG$, lndice Nacional de
(IBGE), índice Geral de Preços do Mercado
(IBGE)
de Preços ao Consumidor e
o
[ndice
IPCA
Preços ao Consumidor Amplo IPC (FIPE) regisúados nos 12 (doze) meses anteriores.

-

AÉ. 64 - As pessoas, físicas, jurídicas, ou a elas equiparadas, com ou sem
estabelecimento fixo, que exerçam atividades habitual ou temporariamente de forma
individual ou em sociedade, inclusive os que gozam de isenção ou imunidade'
deverão proceder ao recadastramento de suas inscrições a fim de atualizar o
Cadastro Mobiliário Tributário do Município.
§ 1" - O recadastramento a que se refere o caput deste artigo deverá ser
realizado no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta lei.
§ 20 - Os contribuintes que não procederem ao recadastramento no prazo
estabelecido no parágrafo primeiro ficam sujeitos ao bloqueio do seu registro
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cadastral

e a não renovação de seu alvará de funcionamento para o exercício

seguinte até a sua efetiva e plena regularização.

AÉ. 65

-

Esta Lei será regulamentada, no que couber, por decreto do

Executivo Municipal, dentro do prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 66 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

-

Art. 67 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial
Complementar no 12 de 22.12.2004.

a

Lei

Prefeitura do MunicÍpio de Taciba, 27 de Junho de 2017.

IO BATISTA
Prefeito do Município

Registrada nesta Secretaria no livro competente, publicada por Edital no lugar
público de costume, na data supra.

Secretario Municipal de
Administração e Finanças
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TABELA I
LrsrA DE SERVrçOS - rSSQN

Ftxo
ITE
M

Flxo

ANUA DtÁRI
o
L

ATIVIDADES

UFM

UFM

ALIQU
OTA
VARIA
VEL

1.00 Serviços de lnformática e congêneres
100
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas
100
1.02 Programação
hospedagem
ou
Processamento, armazenamento
dados, textos, imagens, vídeos, páginas 100
1.03
eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação,
entre outros formatos, e congêneres
programas
computadores,
Elaboração
inclusive de jogos eletrônicos, independentemente
1.04 da arquitetura construtiva da máquina em que o 100
programa será executado, incluindo tablets,
smartphones e congêneres
Licenciamento ou cessão de direito de uso de 100
1.05 proqramas
de computacão
100
1.06 Assessoria e consultoria em informática
inclusive
informática,
técnico
Suporte
manutenção de 100
1.07 instalação, configuração
oroorama de comoutacão e bancos de dados
Planejamento, confecção, manutenção e 100
1.08
atualização de páginas eletrônicas
Disponibilizaçáo, sem cessão definitiva, de
conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por
meio da internet, respeitada a imunidade de livros,
periodicos (exceto
distribuição de 100
1.09 jornais
conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso
Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12
de setembro de 2011, suieita ao ICMS)
2.00 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza
desenvolvimento de
Serviços de pesquisas
2.01 qualouer
natureza

de

de

5o/o

5%

de

em

e

a

e

e

3.00

5o/o

5o/o

5o/o

5%
5o/o

5%

5%

5o/o

Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e
conqêneres

3.01 Vetado na edicão da Lei Complementar no 123l1o
3.02 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de
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propaganda

Exploração de salões de festas, centro de
convenções, escritórios viÍuais, stands, quadras
3.03

esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de
espetáculos, parque de diversões, canchas e

congêneres,

3.04

3.05

4.00
4.01
4.02

4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

pa'a

realizaçâo

de

eventos

4.18
4.19

Casas de repouso

e de recuperação, creches,

asilos e conqêneres

lnseminação artificial, fertilização

5o/o

100

íYo

5o/o

5o/o

5%
5o/o

5%
5o/o

5o/o
5o/o

5%
5Vo
5o/o

í00

5o/o

100
"t00

5%

100

5%

í00

5o/o

in vitro e

conqêneres

Bancos

5o/o

ou

negócios de qualquer natureza
Locação, sublocação, arrendamento, direito de
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou
não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e
condutos de qualquer natureza
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras
estruturas de uso temporário
Serviços de saúde, assistência medica e congêneres
í00
Medicina e Biomedicina
Analise clínica, patologia, eletricidade medica,
radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, '100
ressonância magnética, radiologia, tomografia e
conqêneres
Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios,
manicômios, casas de saúde, prontos socorros, 100
ambulatórios e congêneres
lnstrumentaÇáo cirúroica
100
100
Acupuntura
Enfermagem, inclusive serviÇos auxiliares
100
í00
ServiÇos farmacêuticos
100
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudioloqia
Terapias de qualquer espécie destinadas ao
100
tratamento físico. orqânico e mêntal
100
Nutrição
100
ObstetrÍcia

Odontoloo ia
Ortóptica
Próteses sob encomenda
Psicanálise
4.'16 Psicoloqia

4.17

í00

de sangue, leite, pele, olhos, óvulos,

sêmen e conqêneres
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e
4.20
materiais biolóqicos de qualquer espécie

5Yo

5%
5o/o

5o/o

5Yo
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4.21

4.22

4.23
5.00
5.01

5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
6.00

6.0í
6.02

6.03
6.04
6.05
6.06

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento
móvel e conqêneres
Planos de medicina de grupo ou individual e
convênios para prestaçáo de assistência medica,
hospitalar, odontolóoica e conqêneres
Outros planos de saúde que se cumpram através
de serviços de terceiros contratados, credenciados,
cooperados ou apenas pagos pelo operador do
plano mediante indicacão do beneficiário
ServiÇos de medicina e assistência veterinária e congêneres
Medicina veterinária e zootecnia
Hospitais, clinicas, ambulatórios, prontos-socorros
e conoêneres. na área veterinária
Laboratórios de análises na área veterinária
lnseminação artificial, fertilização
vitro e
conqêneres
Bancos de sanque e de órqãos e conqêneres
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e
materiais biológicos de qualquer espécie
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento
móvel e congêneres
amestramento,
embelezamento, aloiamento e conqêneres
Planos de atendimento
assistência médico
veterinária
Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades Íisicas e

in

Guarda, tratamento,
e

conqêneres
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e
conqêneres

Esteticistas, tratamento de pele, depilação e
conqêneres
Banhos. duchas. sauna, massaqens e conqêneres
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais
e demais atividades físicas
Centros de emagrecimento, spa e congêneres
Aplicacão de tatuaqens, piercinas e conqêneres

5o/o

5o/o

5o/o

5o/o
5o/o
5o/o

5%
5o/o

SYo

5Yo

5%
5Yo

60

5o/o

60

5Yo

60

5%

60

5%

60
60

5o/o

5%

Serviços relativos e
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, seneamento e
êngênharia, arquitetura, gêologia, urbanismo,

7.00 construção

conqêneres
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura,
7.01 qeoloqia,
urbanismo, paisaqismo e congêneres
Execução, por administração, empreitada ou
7.02 subempreitada, de obra de construção civil,

hidráulica

ou

elétrica

e de

outras

100

5o/o

5o/o

obras
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semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

poços, escavaçáo, drenagem

e

irrigaçáo,

terraplanagem, pavimentaçáo, concretagem e a
instalaçáo e montagem de produtos, peças e

equipamentos (exceto

o

fornecimento de

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços

fora do local da prestação dos serviços, que fica
suieito ao ICMS)

Elaboração de planos diretores, estudos de
viabilidade, estudos organizacionais e outros,
7.03 relacionados com obras e serviços de engenharia;
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e
proietos executivos para trabalhos de enqenharia
7.04 DemoliÇão
Reparação, conservação e reforma de edifícios,
estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o
7.05 fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços, fora do local da prestação
dos servieos, que fica suieito ao ICMS)
instalação de tapetes, carpetes,
Colocação
assoalhos, cortinas, revestimentos de paredes,
7.06
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres,
com material fornecido pelo tomador do serviço
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de
7.07 pisos
e congêneres
7.08 CalafetaÇão
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
7.09 reciclagem, separação e destinação final de lixo,
reieitos e outros resíduos quaisquer
Limpeza, manutenção e conservaçáo de vias e
7.10 logradouros públicos, imóveis, chaminé, piscinas,
parques, iardins e congêneres
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de
7.11
á rvo res
Controle e tratamento de efluentes de qualquer
de agentes físicos, químicos e
7.12 natureza
biolóqicos.
Dedetização, desinfecção, desinsetização,
7.13 imunização, higienização, desratização,
pulverizaÇão e conqêneres
7.14 Vetado na edição da Lei Complementar no 123i06
7.15 Vetado na ediÇão da Lei Complementar no '123106
Florestamento, reflorestamento, semeadura,
7.16 adubação, reparaçâo de solo, plantio, silagem,
descascamento de árvores,
colheita, corte

5o/o

5%

5%

e

60

5%

60

5Yo
5o/o

5%

5o/o

5o/o

e

5o/o

60

5o/o

5o/o

e
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PRI=FEITURA
Paço Municipal "Prefeito João Osório Zorzetti"
silvicultura, exploração florestal

congêneres indissociáveis
7.17
7.18
7.19

7.20

7.21

7.22

e dos serviços

da

formação,
para
quaisquer
manutenção e colheita de florestas,
fins e por quaisquer meios
Escoramento, contenção de encostas e serviços
conqêneres
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías,
laqos, lagoas, represas, açudes e congêneres
Acompanhamento e fiscalização de execução de
obras de enqenharia, arquitetura e urbanismo
Aerofotogrametria (inclusive interpretação),
cartografia, mapeamento, levantamentos
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos,
qeolóqicos, qeofísicos e congêneres
Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho,
perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria,
estimulação e outros serviços relacionados com a
exploração e explotação de petróleo, gás natural e
de outros recursos minerais
bombardeamento de nuvens e
Nucleação
conqêneres

e

5o/o
5o/o

5To

í00

5%

5%

50Â

Serviços ae eauceção, ensino, orientação pedagógica e educacional,
8.00 instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou
8.01

8.02
9.00

9.01

9.02

natureza
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e
5o/o
superior
lnstrução, treinamento, orientação pedagógica e
5%
conhecimento de
educacional, avaliação
qualquer natureza
Servicos relativos a hospêdagem, turismo, viagens e congênel9e
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis,
apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoteis
residência, residence service, suíte service,
hotelaria marítima, motéis, pensÕes e congêneres;
SYo
ocupação por temporada com fornecimento de
serviço (o valor da alimentaçáo e gorjeta, quando
incluído no preço da diária, fica sujeito ao lmposto
Sobre ServiÇo)
Agenciamento, organização, promoçáo,
intermediação e execução de programas de 60
5%o
turismo, passeios, viagens, excursóes,
hospedaqens e congêneres
5o/o
60
Guias de turismo

de

9.03
10.0
Serviços de lntermediação e congêneres
0

.SP
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Agenciamento, corretagem ou intermediação de
10.0 câmbio, de seguros, de cartões de credito, de
1

100

5%

de
contratos

100

íYo

Agenciamento, corretagem ou intermediação de
direitos de propriedade industrial, artística ou

100

5o/o

100

5o/o

100

5o/o

í00

5o/o

í00

SYo

100

5o/o

100

5%

planos de saúde
privada

e de planos de previdência

Agenciamento, corretagem

ou intermediação

10.0
títulos em geral, valores mobiliários
2
quaisquer
10.0
3

e

literária

Agenciamento, corretagem ou intermediação de
10.0
contratos de arrendamento mercantil (leasing), de
4
franquia (franchising) e de faturização (factoing)
Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de
bens moveis ou imóveis, não abrangidos em outros
10.0
itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no
5
âmbito de Bolsa de Mercadorias e futuros, por
quaisquer meios
10.0
Agenciamento marítimo
6
10.0
Agenciamento de notícias
7

10.0

I

Agenciamento de publicidade e propaganda,
inclusive o agenciamento de veiculaçáo por

quaisquer meios
í 0.0 Representação
comercial

I

de

qualquer natureza, inclusive

10.1

Distribuição de bens de terceiros
5o/o
0
11.0 Serviços de guarda, estacionemento, ermazênamento, vigilância e
0
congêneres
11.0 Guarda
estacionamento de veículos terrestre
5o/o
1
automotores, de aeronaves e de embarcaÇÕes
11.0 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens,
100
5%
pessoas e semoventes
2
í 1.0
Escolta, inclusive de veículos e cargas
5o/o

e

3

11.0
4
12.O

0
12.0
1

Armazenamento, depósito, carga, descarga,
arrumação e guarda de bens de quaisquer

5o/o

especies

Serviços de diversões, lazer, entrêtenimento e congêneres
Espetáculos teatrais

30

5%
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12.0
Exibições cinematog ráficas
2
12.0
Espetáculos circenses
3
12.0
Programas de auditórios

4

12.0
5

Parques

de

diversóes, centros

de lazer e

congêneres

12.0
Boates, táxi-dancing e congêneres
6
12.0 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, operas,
7
concertos, recitais, festivais e congêneres
12.0
Feiras, exposições, congressos e congêneres

I
12.0
I
12.1
0
12.1
1

12.1

2

Bilhares, boliches e diversÕes eletrônicas ou náo
(preco por: eq uipamento/aparelho/pista/mesa)

30

5%

50

5o/o

30

5%

50

5o/o

50

5o/o

50

5%

50

5o/o

30

5o/o

Corridas e competiçÕes de animais

50

5o/o

Competições esportivas ou de destreza física ou
intelectual, com ou sem participaÇão do espectador

50

5o/o

Execução de música

30

5o/o

50

5o/o

30

5Yo

50

5o/o

30

5o/o

Produção, mediante ou sem encomenda previa, de
12.1
3

eventos, espetáculos, entrevista, shows, ballet,

danças, desfiles, bailes, teatros, operas, concertos,
recitais, festivais e conqêneres
Fornecimento de músicas para ambiente fechado
12.1
ou
não, mediante transmissão por qualquer
4
processo
12.1 Desfile de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios
5
elétricos e congêneres
Exibição
filmes, entrevistas, musicais,
12.1 espetáculos, shows, concertos, desfiles, operas,
6
competições esportivas, de destreza intelectual ou
congêneres

de
e

12.1 Recreação
animação, inclusive em festa e
30
5%
qualquer
7
eventos de
natureza
í 3.0
Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematograÍia e rêprografie
0
13.0
Vetado na ediçáo da Lei Complementar no 123106
1

ou

de

13.0 Fonografia
gravação
sons, inclusive
2
trucaqem, dublagem, mixagem e conqêneres
13.0 Fotografia e cinematoqraÍia, inclusive revelação,

60

5o/o

60

5%
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3

ampliação, cópia, reprodução, trucagem

ê

congêneres
í 3.0

4

Reprografia, microfilmagem e digitalização

5o/o

Composição gráfica, inclusive confecçáo de
impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

destinados

a posterior operação de
ou industrialização, ainda que
de qualquer forma, a outra

13.0 comercialização
5
incorporados,

5o/o

mercadoria que deva ser objeto de posterior
circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos
e de instrução, quando ficarão suleitos ao ICMS

14.0
Serviços relativos a bens de terceiros,
0

Lubrificaçáo, limpeza, lustração, revisão, carga e

recarga, conserto, restauração, blindagem,
14.0 manutenção e conservaçáo de maquinas, veículos,
1
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou
de qualquer objeto (exceto peças partes
empregadas, que ficam suieitas ao ICMS)
14.0
Assistência técnica
2
14.0 Recondicionamento de motores (exceto peças e
partes empregadas, que ficam suieitas ao ICMS)
3
14.0
Recauchutagem ou regeneração de pneus
4
recondicionamento,
acond icionamento,
beneÍiciamento,
14.0 lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
5
anodização, corte, recorte, plastificação, costura,
acabamento, polimento e congêneres de objetos

60

5o/o

60

5o/o

60

5o/o

60

5o/o

60

1Yo

60

5%

60

5o/o

60

5%

60

5o/o

60

5To

e

Restauração,

pintura,

quaisquer
lnstalação e montagem de aparelhos, maquinas e
14.0 equipamentos, inclusive montagem industrial,
prestado ao usuário final, exclusivamente com
6
material por ele fornecido
14.0
Colocação de molduras e congêneres
7
14.0 Encadernação, gravação
douração

I
14.0
I

e

revistaq e congêneres

AlÍaiataria

e

costura, quando

o

de

livros,

material for

fornecido pelo usuário final, exceto aviamento
14.1 Tinturaria e lavanderia
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0
14.1
1

14.1
2
14.1
3
14.1

4

í5.0

Tapeçaria e reforma de estofamento em geral

60

5o/o

Funilaria e lanternagem

60

5o/o

Carpintaria e serralheria

60

5o/o

Guincho intramunicipal, guindaste e içamento

60

5o/o

Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive

aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar
pela União ou quem de direito
Administração de fundos quaisquer, de consorcio,
15.0 de cartão de credito ou debito e congêneres, de
5o/o
1
carteira de cliente, de cheque pré-datados e
0

conqêneres

Abertura de conta em geral, inclusive conta
corrente, conta de investimento e aplicação e
15.0
poupança,
caderneta de
no País e no exterior, bem
como a manutenção das referidas contas ativas e
inativas
Locação e manutenção de cofres particulares, de
15.0
terminais eletrônicos, de terminais de atendimento
3
e de bens e equipamentos em qeral
Fornecimento ou emissão de atestados em geral,

5o/o

2

15.0
4

inclusive atestado

de

5o/o

capacidade financeira e

5o/o

conqêneres.
Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação
15.0 cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no
5
Cadastro de Emitente de Cheque sem Fundos
CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais
Emissão, reemissão e fornecímento de avisos,
comprovantes e documentos em geral; abono de
firma, coletas e entrega de documentos, bens e
15.0 valores, comunicação com outra agencia ou com a
6
administração geral; licenciamento eletrônico de
veículos, transferência de veÍculos; agenciamento
fiduciário ou depositário; devolução de bens em
custódia
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a
contas em geral, por qualquer meio ou processo,
15.0 inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex,
7
acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte
e quatro horas; acesso a outro banco e a rede
compartilhada; fornecimento de saldo. extrato e

5%

-

5o/o

5o/o
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demais informações relativas
por qualquer meio ou processo

a contas em geral,

Emissão, reemissão, alteração,

substituição, cancelamento
15.0
8

15.0

I

15.'l
0

't5.1
1

15.1

2

cessão,

e registro de contrato

de crédito; estudo, analise e
operações

de

avaliação de
créditos; emissão, concessão,

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência
e congêneres; serviços relativos a abertura de
crédito, para quaisquer fins
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer
bens, inclusive cessão de direitos e obrigações,
substituição de garantia, alteração, cancelamento e
registro
contrato,
demais serviços
relacionados ao arrendamento mercantil (leasinq\
Serviços relacionados a cobranças, recebimentos
ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de
contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por
conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio
eletrônico, automático ou por maquinas de
atendimento; fornecimento de posição de cobrança,
recebimento ou pagamento; emissão de carnês,
Íichas de compensação, impressos e documentos
em geral
Devoluçâo de títulos, protesto de títulos, sustação
de protesto, manutenção de títulos, reapresentação
de títulos, e demais serviços a eles relacionados
Custodia em geral, inclusive de tÍtulos e valores
mobiliários
Serviços relacionados a operação de câmbio em
edição, alteração, prorrogação,
cancelamento e baixa de câmbio; emissáo de
registro de exportação ou de crédito; cobrança ou
deposito no exterior; emissão, fornecimento e
cancelamento
cheques
viagens;
fornecimento, transferência, cancelamento e
demais serviços relativos a carta de credito de
importaçáo, exportação e garantia recebidas; envio
recebimento
mensagens
geral
relacionadas a operaÇão de câmbio
Fornecimento, emissão, reemissão, renovaçáo e
manutenção de cartão magnético, cartão de

de

e

5o/o

5o/o

5o/o

5o/o

5%

geral,

15.1
3

de

e
15.1

4

de

de

credito, cartão

de

5o/o

em

debito, cartáo salário

e

5o/o

congêneres
15.1
5

Compensação

de cheques e títulos

serviços relacionados

a

quaisquer,

depósitos, inclusive

5%
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identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais
eletrônicos e d e atendimento
Emissão, reemissão, liquidação, alteração,
cancelamento e baixa de ordens de pagamento,
15.1 ordens de credito e similares, por qualquer meio ou
processo; serviços relacionados à transferência de
6
valores, dados, fundos, pagamentos e similares,
inclusive entre contas em qeral
Emissão, fornecimento, devolução, sustaçáo,
15.1
cancelamento e oposição de cheques quaisquer,
7
avulso ou por talão.
Serviços relacionados
crédito imobiliário,
avaliação e vistoria de imóvel ou obra, analise
15.1 técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração,
8
transferência e negociação de contrato, emissão e
reemissão de termo de qultação e demais serviços
relacionados a credito imobiliário

5%

5%

a

5o/o

16.0
Serviço de transporte de natureza municipal
0
transporte coletivo municipal
'16.0 Serviços
rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de
5o/o
1
passageiros
16.0 Outros serviços
transporte
natureza
100
5%
2
municipal
17.0 Serviço de apoio técnico, administrativo, juridico, contábil, comercial e
0
congêneres
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza,
não contida em outros itens desta lista; analise,
17.0
exame, pesquisa, coleta, compilação e
5o/o

de

de

de

1

fornecimento de dados e informações de qualquer
natureza, inclusive cadastro e similares
Datilografia, digitação, estenografia, expediente,
17.0 secretaria em geral, resposta audível, redação,
2
edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e
infraestrutura administrativa e conqêneres
17.0

Planejamento, coordenação, programação ou
oroanizaÇão técnica, financeira ou adm

istrativa
17.0 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação
4
de mão-de-obra
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter
17.0 temporário, Inclusive
empregados ou
5
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados
pelo prestador de servico
'17.0 Propaganda e publicidade, inclusive promoÇâo de
3

5o/o

5%

in

5%

de

5o/o

60

5o/o
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Â

vendas, planejamento de campanhas ou sistemas
de publicidade, elaboração de desenhos, textos e
demais materiais publicitários

17.0
Vetado na edição da Lei Complementar no í23106
7
17.0
Franq uia (fra nch i sing)
8
17.0 Perícias, laudos, exames técnicos
análises
técnicas
17.1 Planejamento, organização
administraçáo de
feiras,
0
exposiçÕes, congressos e congêneres
Organização de festas e recepÇÕes; bufê (exceto o
17.1

e

I

1

17.1

2
17.1
3
17.1

4
17.1
5
17.1

6

fornecimento de alimentação
sujeita ao ICMS)

5o/o

5Yo

e bebidas, que fica

Administração em geral, inclusive

5%o

de bens e

5o/o

negócios de terceiros
Leilão em congêneres

5o/o

Advocacia

60

5o/o

Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica

60

SYo

Auditoria

60

5o/o

60

5%

60

5o/o

60

5Yo

60

5o/o

60

5o/o

60

5o/o

Analise de Organização e Métodos
7
17.1
Atuaria e cálculos técnicos de qualquer natureza
8
17.1 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e
auxiliares
17.2
Consultoria e assessoria econômica ou financeira
0
17.2
Estatística

I
1

2

100

e

17.1

17.2

SYo

Cobrança em geral

Assessoria, análise, avaliação,

atendimento,

consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de
17.2

informaçôes, administração de contas a receber ou
a pagar e em geral, relacionados a operaçÕes de
faturização (factoing)
17.2 Apresentação
palestras, conferencias,
4
seminários e congêneres
17.2 lnserção de textos, desenhos e outros materiais de

5o/o

3

de

30

60

5To
5Yo
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e

publicidade, em qualquer meio
em livros, jornais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imaqens de recepÇão livre e qratuita)
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros;
't8.0
inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros;
0
prevenção e gerencia de riscos seguráveis e congêneres
Serviços de regulação de sinistro vinculados a
contratos de seguros; inspeção e avaliação de
18.0
riscos para cobertura de contratos de seguros;
5o/o
1
prevenção e gerência de riscos seguráveis e
5

propaganda

(exceto

conqêneres

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos dê
19.0
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios,
0
inclusive os decorrentes de titulos de capitalizacão e conqêneres
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e
demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules
19.0
ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive
5%
1
os decorrentes de tÍtulos de capitalização e
congêneres
20.0 Serviços poÉuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais
0
rodoviários e metroviários
Serviços portuários, ferroportuários, utilização de
porto, movimentação de passageiros, reboque de
embarcações, rebocador escoteiro, atracação e
20.0

I

desatracação, serviços de praticagem, capalazia,
armazenagem de qualquer natureza, serviços

acessórios, movimentação

de

mercadorias,
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao
largo, serviços de armadores, estiva, conferência,
loqÍstica e conqêneres
Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto,
movimentação de passageiros, armazenagem de
qualquer
20.0
natureza, capatazia, movimentação de
2
aeronaves, serviços de apoio aeroportuários,
serviços acessórios, movimentaçáo de
mercadorias, loqística e conqêneres
Serviços de terminais rodoviários, ferroviários,
passageiros,
20.0 metroviários, movimentação
3
mercadorias, inclusive suas operações, logística e
congêneres

de

21.0
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais
0
2't.0 Serviços
registros públicos, cartorários e
1
notariais

de

5o/o

5o/o

5o/o

5%

7 G
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Osório

"Prefeito

22.0
Serviço de exploração de rodovia
0

Serviços de exploração de rodovia mediante
cobrança de preço ou pedágio dos usuários,

envolvendo execução de serviços de conservação,
22.0 manutenção, melhoramentos para adequação de
5Yo
1
capacidade e segurança de trânsito, operação,
monitoração, assistência aos usuários e outros
serviços definidos em contratos, atos de concessão
ou de permissão ou em normas oficiais
23.0 Serviço de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congêneres
0
23.0 Serviços de programaçáo e comunicação visual,
60
5o/o
1
desenho industrial e congêneres
24.0 Serviços de chaveiros, confêcção de carimbos, placas, sinelização
0
visual, bannerc, adesivos e congênerês
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos,
24.0
placas, sinalização visual, banners, adesivos e 60
5%
1
congêneres
25.0
Serviços Funerários
0
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou
esquifes, aluguel de capela; transporte do corpo
cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros
25.0
paramentos; desembaraço de certidão de óbito;
1Yo
,|
fornecimento de véu, êssa
outros adornos,
embalsamento, embelezamento, conservação ou
restauraÇão de cadáveres
25.0 Translado intramunicipal e cremação de corpos e
5o/o
partes de corpos cadavéricos
2
25.0
Planos ou convênios funerário
5%

e

3

25.0
4
25.0
5

Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios

Cessáo

de uso de espaços em cemitérios

sepu ltamento

Serviços

de coleta,

remessa

ou

5o/o

para

entrega

5%

de

correspondências,

26.0
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos corrêios ê suas
0
agências franqueadas; courriet a congêneres
Serviço
coleta, remessa
entrega de
26.0 correspondência, documentos, objetos, bens ou
5o/o
1
valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas; counier e conqêneres
27.0
Serviços de assistência social
0

de

ou
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27.0
1

60

Serviços de assistência social

5%

28.0
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza
0
serviços de 100
28.0 Serviços de avaliação de bens
qualquer
natureza
1
29.0
Serviços de biblioteconomia
0
29.0
60
Serviços de biblioteconomia

e

5%o

5%

1

30.0
Serviços de biologia, biotecnologia e química.
0
30.0
Serviços de biologia, biotecnologia e química

I

60

5o/o

31.0 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomu nicaeões e congêneres
0
Serviços técnicos em edificações, eletrônica,
31.0
5o/o
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 100
1
conqêneres
32.0
Serviços de desenho técnicos
0
32.0
't00
5o/o
Serviços de desenho técnicos
1

33.0 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e
conqênêres
0
33.0 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários,
5o/o
60
1
despachantes e congêneres
34.0
Serviços de investigaçôes particularês, detetives e congêneres
0
34.0 Serviços de investigações particulares, detetives e
5o/o
60
1
conqêneres
35.0 Serviços de reportagêm. Assessoria de imprensa, jornalismo e relações
pública
0
35.0 Serviços de reportagem. Assessoria de imprensa,
5%
60
1
iornalismo e relaÇões pública
36.0
Serviços de meteorologia
0
36.0
5o/o
60
Serviços de meteorologia
1

37.0
Serviços de aÉistas, atletas, modelos e manequins
0
37.0
60
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins

5o/o

1

38.0 Serviços de museologia
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0

38.0
1

Serviços de museologia

60

39.0
Serviços de ourivesaria e lapidação
0
39.0 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o
60
1
material for fornecido pelo tomador do servico)
40.0
Serviços relativos a obras de arte sob encomenda
0
40.0
Serviços relativos a obras de arte sob encomenda
60
1

5o/o

íYo

5o/o
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