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ES1ADO DE SÀo PAULO 

Lei Complementar 0.0 011, de 11 de ouhtbro de 2013. 

"DISPÕ~ DF. IMPOSTO SORRI': TRANSMISSt\.O "Il'HER 
VIVOS", DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 
SOBRE ELES, AJ~TERA E CONSOLIDA AS NORMAS DO 
IMPOSTO SORRI<: SERVIÇOS DE QUAI.QUER 
NATUREZA-ISS". 

o PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, Estado 
UI;; São Paulo, no liSO de suas atribuições legais, etc .. 

FAZ SABER que a Ciimara Municipal de Guzolândia APROVOU c ele 
SANCIONA t: PROMULGA a seguinte Lei Complementar: 

TÍTUI,Q 1-l.\lPOSTOS 
CAPÍTULO I - IMPOSTO SOBRE TRA~' SMISSÃO "INTER VIVOS", A QUALQUER 
TÍTULO, POR ATO 01"EROSO, DE BENS Il\IÓVEIS, POR NATUREZA ou" ACESSÃO 
FÍSICA, E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS, EXCETO OS m: GARANTIA, BEM 
COlHO A CESSÃO DE DIREITOS À SUA AQUISIÇÃO, 

Seção I • Incidência 
Art. 1", O Imposto sohre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de direitos 

reais sobre des tem como fato gerador: 
I , a transmissão "inter vivos", a qualquer titulo, por ato oneroso: 
a) de bens imóveis, por nallueza ou acessão fisica ; 
b) de direitos reais sobre bcns imóvei s, execto os de garantia e as servidões; 
U . a eessão, por ato oneroso, de direitos relat ivos à aquisição de bens imóveis 
Parágrafo único, O imposto de que trata cste altigo refere-se a atos e contratos 

relativos a imóveis situados no temlório deste Município. 
Art_ 2". Estão compreendidos na incidência do imposto: 
I-aeompraevenda; 
JI • a dayão em pagamento; 
lll·apennuta; 
IV - o mandato cm causa própria ou com poderes equivalentes para a lransmissão de 

hem i-móvel c respectivo suhstahelecimento, ressalvado o disposto no art igo 3°, inciso 1; 
Y.aarrematação,aadjudicaçãoearemição; 
VI· o valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comwn ou na partilha, forem 

atribuídos a cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge supêrstite ou a qualquer 
herdeiro, acima respectiva meação ou qui!wão, considerando, em conjunto, apenas os bens ~ 
imóveis constantes do patrimônio comum ou monte-mor ~ 

VII -ouso, ousufrutoeacnfitcuse; 
VIII- a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o auto 

de arrematação ou adjudicação; 
IX - a cessão de di reitos decorrente de compromisso de compra c venda; 
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X-a cessào de direitos à sucessào; 

XI - a cessão de benfeitorias e constmções em terreno compromissado li venda ou 


alheio: 

XII - ainslituição eaextinçãododireilode superfície; 

XIII - todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza ou acessão 


fisica, c de direitos n:ais sohre imóveis. 

Art. 3°. O imposto não incide: 

I - 110 mandato em causa próplia ou com poderes (;:{juivalcntcs e seu 


suhstaht:l ecimento, quando outorgado para o mandatário receher a Io:scritura definitiva do imúvcl; 

II - sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo 


proprietário por força de retrovenda, de retroccssãn ou pacto de melllOf comprador; 

III - sobre a transmissão de bens ou direitos incOlporados ao patrimônio de pessoas 


juridieas em realização de capital; 

IV - sohre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência 


de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; 

V - sohre a transmissão de hens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão 


ou extinção da pessoa jurídit:a. 

VI - sobre a constituição c a resolução da propriedade fiduciária de coisa imóvel, 


prevista nal.ei Federal nO 9.514, de 20 de novemhro de 1997. 

Art. 4°. Não se aplica o disposto nos incisos 1II a V do artigo anterior, quando o 


adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua 

locação ou arrendamento mercantil. 


§ 1°. Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% 

(cinquenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores c nos 2 

(dois) anos subsequentes ã aquisição, decorrer de transações mencionadas no capUl deste artigo, 

ohservado o di~posto no § 2°. 


§ 2u • Se o adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 

anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, 

consideração os 3 (três) primeiros anos seguintes ã data da aquisição. 


§ 3°. Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto, 

quando a pessoa jurídica adquirente dos bens ou direitos tiver existência em periodo in ferior ao 

previsto nos §§ tO e2°deste artigo. 


Art. 5°. O Executivo regulamentará o reconhecimento administrativo da não 

incidência c da imunidade e a concessão de isenção, nos casos previstos em lei 


Seção lI -Sujeito Passivo 
Art. 6°, São contrihuintes do imposto: 
I - os adquirentes dos bens ou direitos lransmitidos. 
11 - os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra e 

venda 
'" - os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de 


hcns imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses 

hens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil 


IV - os superficiários e os cedentes, nas instituições e nas cessões do direito de 

supcrficie. 
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v - os credores fiduciários nos casos de alienação fiduciária. 

Seção UI - Cálculo do Imposto 
Art. 7", A base de d.lculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim 

considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições nomlais de 
mercado. 

§ 1°, Não serão abatidas do valor venal quaisquer dividas que onerem o imóvel 
transmitido. 

§ 2°, Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente será 
deduzido da base de cálculo 

Art. 8", A Secretaria Mlmicipal de Fazenda tomará públicos os valores venais 
atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário do Município de Guzolândia. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de FaJ:enda dcverá estabelecer a forma de 
publicação dos valores venais a que se refere o caput deste artigo. 

Art. 9°. Caso não concorde com a basc dc cálculo do imposto divulgada peJa 
Sccretaria Municipal de Fazenda, nos termos de regulamentação própria, o contribuinte poderá 
requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os dados da transação e os fundamentos do 
pedido, na fomla prevista em pOltaria da Secretaria Mllllicipal de Fazenda, que poderá, inclusivc, 
viabilizar a formulação do pedido por meio eletrônico. 

Art. 10. O imposto será calculado: 
a) pela aplicação da alíquota dc 3% (tres por cento); 
b) nas transmissões compreendidas no Programa Minha Casa, Minha Vida 

PMCMV, à ra;>;lI.o de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor efetivamente financiado, desde que 
a renda mensal familiar bruta do adquirente nll.o ultrapasse a 3 (três) salários núnimos. 

Seção IV - Arrecadação 
Art. 11. O imposto sera pago mediante guia eletrônica disponibilizada na forma 

regulamcntar. 
Parágrafo ímico. Os notários, oficiais de Registro de Imóveis, ou seus prepostos, 

ficam obrigados a verificar a exatidão c a suprir as eventuais omissões dos elementos de 
identi(Jcação do contribuinte c do imóvel transacionado no doculncnto de arrecadação, nos atos em 
queintcrvierem. 

Art. 12. Ressalvado o disposto nos artigos seguintes, o imposto sera pago antes de se 
efetivar o ato ou contrato sobre o qual incide, se por instrumento público e, no prazo dc 10 (dez) 
dias de sua data, se por instmmento particular. 

Art. 13. Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto será pago dentro dc 15 
(quinze) dias desses atos, antes da assinatura da respectiva carta e mesmo que essa não seja 
extraída 

Parágrafo único. Caso ofcrccidos embargos, o prazo será de 10 (dez) dias, a contar 
dü trânsitoemjulgado da sentcnça quc os rejcitar. 

Art. 14. Nas transmissões rcalizadas por tenllO judicial , em virtude de sentença 
judicial, ü imposto scrá pago dentro de 10 (dez) dias, contados do trânsito cm julgado da scntença 
ou da data da bomologação dc seu cálculo, o que primeiro ocorrer. 

Art. 15. O imposto nãü pago no vencimento será atualizado münetariamcnte, dc 
acordo com a variação dc índiccs ü(Jciais, da data em que é devido até a data em que for efetuado o 
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Art. 16. Observado o disposto no artigo anterior, a falta de recolhimento ou o 
recolhimento fi menor do imposto, pelo sujeito passivo, nos prazos previstos em lei ou regulamento, 
ficam acresc idos de: 

J - multa moratória, calculada à taxa de e três centésimos por cento), 
por dia de atraso, sohre o valor do imposto, até o (vinte por cento), desde que não 
iniciado o proccdimcnto fisca l; 

11 - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imposto devido, quando 
apurado o débito pela fiscalização; 

1II - juros moratórios de L % (um por cento) ao mês, a parti r do mês imediato ao do 
vcncünt:nlo, contando-se como mês completo qualquer fração dcle. 

§ 1°. Os juros de mora incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim 
considerado o principal acrcscido dc multa de qualquer natureza, atualizado monetariamente, 

§ 2°, Quando apurado pela fiscalização, o recolhimento do imposto feito com atraso, 
sem a multa moratória, será o contrihuinte notificado a pagá-la dentro do prazo de 10 (dez) dias, à 
razão de 30% (trinta por cento) do valor do imposto devido, atualizada monetariamente e acrescida 
dos j uros de mora cabíveis, nos tennos do § 1°, 

§ 3°, A multa a que se refere o inciso I deste artigo será calculada a partir do 
primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o recolhimcnto do imposto até o 
dia em que ocorrer o efetivo pagamento, 

§ 4°. A. multa não recolhida poderá ser lançada de ofício, conjunta ou isoladamcnte, 
no caso de não recolhimento do imposto com esse acré~cimo 

Art. 17. Comprovada, a qualquer tempo, pela fiscalização, a omissão de dados ou a 
fa lsidade das declarações consignadas nas escrituras ou instmmentos particulares de tranSmissão ou 
cessão, o imposto ou sua diferença serão exigidos com o acrcscimo da multa de 100% (cem por 
cento), calculada sobre o montante do débito apurado, sem prejuízo dos acréscimos devidos cm 
razão de outras Í11fraçôes eventualmente praticadas, 

§ }", Pela infração prevista no caput deste artigo respondem, solidariamente com o 
contribuinte, o alienante ou cessionário. 

§ 2°, Nos casos de omissão de dados ou de documentos dcmonstrativos das situaçôes 
previs tas no artigo 5°, além das pessoas refcridas no parágrafo antcrior, respondem solidariamente 
com o contribuinte, os notários e os oficiais de Rcgistro de Imóvcis e seus prepostos. 

Art. 18. O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Divida 
Ativa. 

l'arágrafo único. Inscrita ou ajuizada a dívida, serão devidos, também, custas, 
honorários t demais despesas, na fonna da legislação vigentc 

Seção V - Obrigações 
Art. 19. Ficam os notários, oficiais de Registro de [móveis, ou scus prepostos, 

obrigados a enviar mensalmcnte ao Departamento de Tributos, da Secretaria il.1unicipa\ de F<lzenda, 
relação com a qualificação dos contribuintes beneCíci<ldos (nome, endereço, CPF), do imóvel 
(número do contribuinte do IPTU) e da transmissão (data e vaJor), confonne regulamento. 

§ 1°. Os notários, ofic.iais de Registro de Imóveis, ou seus prepostos, que infringirem 
o disposto no § 2° ficam sujeitos à multa de RS 1.000,00 (um mil reais), por transação não 
re lacionada. 
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~ r. As importâncias fixas previstas neste artigo serão atualizadas na furma do 
disposto da Lei 

Seção VI - Obrigações dos Notário.~ e Ofici~tis de Registros de Imóveis c seus 
Prepostos 

Art. 20. Para lavratura, registro, inscrição, averbação c demais atos relacionados à 
transmissão de imóveis ou de direitos a eles relativos, ficam obrigados os notários, oficiais de 
Registro de Imóveis ou seus prepostos a" 

r - verificar a existência da prova do recolhimento do imposto ou do reconhecimento 
administrativo da nào incidência, da imunidade ou da concessão de isençào; 

11 - verificar, por meio de certidão emitida pela Administração Tributária, a 
inexistência de débitos dt' IPTU refcrt'ntes ao imóvcl transacionado at~ a data da opcração. 

Art. 21. Os notários, oficiais dc Registro dc Imóvcis ou seus prepostos ficam 
obrigados: 

I - a facultar, aos cncarregados da fiscalização, o examc em cartório dos livros, autos 
e papéis que intcressem à arrt'cadação do imposto; 

rI - a fornecer aos encarregados da fiscalização, quando solicitada, ct'rtidão dos atos 
lavrados ou registrados, conccrncnte a imóvcis ou dircitos a eles rclativos; 

IH - a fornecer, na fonna regulamentar, dados relativos às guias de recolhimento; 
IV - a prestar informações, relativas aos imóveis para os quais houve lavratma de 

ato, registro ou aVt'rbação, na foona, condições lo' pralOs regulamentares. 
Art, 22, Os notàrios, oficiais de Registro de Imóveis, ou st'us prepostos, que 

infringirem o disposto ncsta Lt'i, ficam sujeitos à multa dc: 
I - RS 200,00 (duzentos reais), por item descumprido, pela infração ao disposto no 

parágrafo único do artigo 11; 
11 - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por itcm descumprido, pela infração ao disposto 

nosartigos20e 21. 
Parl'iArafo único. As importâncias fixas previstas neste artigo serão atualizadas de 

acordo com os índices oficiais adotados. 
Scç1io VII - Disposições Gerais 

Art, 23. A devolução dos tributos indevidamente pagos, ou pagos a maior, será fcita 
pelo scu valor corrigido monetariamente de acordo com os índices oficiais adotados para 
atualização dos débitos fiscais, até a regular intimação do intt'Tessado para receber a importância a 
ser devolvida 

Art. 24. Apurada qualquer infração à legislação relativa a cste imposto, será 
efetuado lançamento eomplemt'ntar elou Auto de Infração e Intimação. 

§ 1". Caso o contribuintt' ou o autuado recomleça a procedência do Auto de Infração 
e Intimação, efetuando o pagamento das irn]XJrtàncias exigidas, dentro do prazo para apresentação 
de defcsa, o valor das multas será reduzido cm 50% (cinquenta por ccnto). 

§ 2°. Caso reconheça a procedência do Auto de Infração c Intimação, efetuando o 
pagamcnto das importâncias exigidas, no curso da análise da impugnação ou no prazo para 
interposição de recurso ordinário, o valor das multas será rcduzido cm 25% (vin\!,~ c cinco por 
ccnto) 

Art. 25. Não concordando o órgão fazendário municipal com o valor declarado do 
bem transmitido, ou com os esclarecimentos, declarações, documentos ou recolbimentos prestados, ..4
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expedidos ou efetuado~ pelo ~ujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, instaurar-se-á o 
respectivo procedimento admini~lrativo de arbitramento da base de cálculo e aplicação das demais 
cominações legais. 

Parágraro único. O contribuinte poderá oferecer avaliação contraditória ao valor 
nrbitrado, na forma, condiçõcs e prazos regulamentares. 

Art. 26. Não serão efetuado~ lançamentos complementares, nem emitidas 
notificações para pagamento de multa~ moratórias ou quaisquer acréscimos, quando resultar em 
quantias inferiores a RS 20,00 (vinte reais) na data da sua apuração. 

CAPÍTULO li - lSSQN 
Seção 1- Fator Gerador e Incidência 

Art. 27. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN tem como fato 
gerador a prestação, por pessoa lisica ou j urídica, com ou sem estabelecimento fixo, ainda que não 
constitua a atividadc prcpondcrante do prestador. 

Art. 28. A incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 
independe: 

I - de constar expressamente c!eneada na lista de Serviço, todas as espécie~ de 
serviços a serem prestados, bastando que nela conste os gêneros, do qual permite extrair e 
desdobrar todas as espécies relacionadas com os serviços descritos nos subitens da lista de serviços, 
que dada sua natureza apresentam traços comuns pertencentes a uma das classes, categorias ou 
gênerosnc1aprevisto; 

li - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares 
administrativas, relativas às atividades, sem prejuízo das cominações cabíveis; 

lU - da ellistência de estabelecimento fixo, em caráter permanente ou eventual; 
IV - da denominação ou do nome dado ao serviço prestado. 
Parágnl.fo único. Para efeito de enquadramento na lista de serviço, quando diversos 

serviços concorrerem para a execução de um principal, o obj eto da contratação, todos serão 
considerados como parte integrante deste. (NR) 

Art. 29. O Imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do Pais 
ou cuja preMação se tenha iniciado no exterior do País. 

§ 1°. Os serviços especificados no anexo I da lista de serviços, ficam sujeitos ao 
Imposto, ainda que a respect iva prestação envolva fornecimento de mereadorias, ressalvadas as 
cxceções expressas na referida lista. 

§ 2°. O Imposto incide ainda sobre os serviços prestados mediante à utilização de 
bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, pennissão ou 
concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário flOal do serviço. 

§ 3". A incidência do Imposto indqxndlo:: 
I - da denominação dadn ao serviço prestado; 
II - da existcncia de estabdecimento fixo ; 
IH - do cUIIlprilllcnto de quaisquer ex igências legais, regulamentares ou 

administrativas, relativas à atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis; 
IV -do resultado finance iro obtido; 
V - do pagamento pelos serviços prestados. 
Art. 30. O lmpo~to não incidI0: sobre: 
1- as exportações de serviços para o exterior do Pais; 
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\I - a prestação de serviços em rdação dt: emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades c funuaçõl:s, bem 
como dossócios-gerentesedosgcrentes-de1egados; 

rn - o valor intennediado no mercado de titulos e valores mohiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acr~scimos moratórios relativos a operações de crédito 
realizadas por instituições fina nceiras. 

Parágraro único. Não se enquadram no disposto do inciso I deste artigo os serviços 
desenvolvidos no Brasi l, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por 
residente no exterior. 

Art. 31. Consolida a Lista de Serviços e a redação constante da Lei .V1unicipal nQ 

965 de 9 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Trabalho Pessoal' 

1- Profissionais liberais com elUSO superior e os legalmente equiparados: 

II - Médicos - R$ 380,00 (trezcntus c uitenta reais); 

III - Demais -R$ 310,00 (trezentos e dez reais); 

IV - Profissionais liberais com curso médio e os legalmente equiparados - RS 83,00 (uitenta e três 

reais) 


TABELA 1 - LISTA DE SERVI OS 
ITEM DESCRI.AO ALI VOTA 

Servi osde informáticaecon êneres 
I I.0i I Análise c desenvolvimento de sistemas. 3% 

1.02 Pro ama ão 3% 
1.03 Processamento de dados e congêneres. 3% 

inclusive de jogos 3%1.04 I ~ll:t~~~~~~. de programas de cumputadores, 

\.05 I ~~~~~~::n~~~1O ou cessão de direito de uso de programas de 3% 

c':~:~Cé;---1~~ê~~=,~:"s~":~Z: ,~t i:O=::,,=nãi'!\~C=f:'C~=:~'i":~=:iv;;:,-cin=";:;'ic:;",::Cã":-,C:;,"::;nfiC;,g:-~::::"ÇC;Cã":-,o1~3",%,--__~ce=n~",:n",:"='f~~5
manult:nção de prof,'famas de computação e bancos de dados. 3% 

1.08 Planejamento, confecção, manutenção c atualização de páginas 3°;;, 

eletrônicas. 

Servi os de pes uislls e desenvolvimento de ua! uer nature;,;a 


2.01 Servi os de p~s uisas c desenvolvimento de ual ucr natureza. 3% 

3 Servi os restados mediante loca ão, cessão de direito de uso c con êneres 

3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinai s de propa 'anda. 3% 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 
virTuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, 

1 3,02 

I ~::~~:~~Sj~t:~~~~~~ ~~~~~e~~:~i::~~:ls~~:rn~~t~:z:~ngênereS, para 3% 

:,J=.04==C":"=,':,,o::,,d:::'",'"" p"i,:,"=":::',:,""',,:":""::",,:':,:':':""::"="',::' ',:,",:,"',:,tu=",,:',:,d',:::':","=J=% ..rJd'::"::n'=',==: ==== 
Av. Paschoal Gun:o. NO. 1065- FONE (17)36371123 - FAX 36371146 -CEP:15355-000 


CNPJ{MF)N". 45.746. 11210001 ·24 e-rna il:prefeitura@guzolandia.spgov.br 


mailto:e-rnail:prefeitura@guzolandia.spgov.br
http:DESCRI.AO


tem rário. 
3.05 	 Locação Em rcsarial de bens móveis. I 3% 

Serv~sdesaúde,assistênciamédicaecongêneres 

4.01 	 Medicina e biomedicina. 3% 
4.02 	 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radiotcrapia, 


quimioterapia, ultra~sonografia, ~ssonáncia magnética, radiologia, 3% 

tomografia e congencres. 


4.03 	 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de 

saúde, prontos-socorros, ambulatórios e con ,encrcs. 3% 


4.04 	 Instrumenta ão cinir ica. 3% 
4.05 	 Acupuntura. 3% 
4.06 	 Enfennagem inclusive scrvi os auxiliares. 3% 
4.07 	 Servi os fannacêuticos. 3% 
4.08 	 Tem ia ow acionai , fisiolera ia c fonoaudiolo a. 3% 
4.09 	 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico 3% 

c menta!. ===:------:========f#l===~:::~ 	 ~~7t~t~3'?,'c: , - - -- I·ia-	 ~~ 
I 4.12 Odontolo ia. 	 3% 

I 4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para pr,cstação 

~~t:!st~a~~sm~~iCsa~úhd:sp~~~ar~eo~~~~~~~caa~r~~~:ê~:r~~rvlços de 5% 

terceiros contratados, credenci ados, cooperados ou apenas pagos pelo 
I operador do lano mediantc indicação do bcneficiário. 5% 

5 Serviços de medicina e assistência veterinária e co.!!S~~eres 
5.01 Medicina veterinária e zootecnia. ~. ~. __ ~ 
5.02 Hospitais, clinicas, ambulatórios, prontos socorros e congêneres, na .u, 

5.õ3j-~:a::~~~:::~: análise na área vcterinária --- - ------,-,5"%- ---1 . 
~-Tnsemin~ão artificial, ft'rlilizaçãoin vitro e congêneres. 3% 
~pancosdesanguc edeórgãoseeon~ 3% 

_ '_O_6 _ _C_Ol_"_'_d'_'_ID_'"_,_,'_eit_,,_"_Ci_d"_,,_'ê_m_,"_,_fu_g'_,,_',_ m_,_,,_!ia_is_b_" _'Ó_W'_"_'_3_%_____ j} 
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de lIal ueres écie. 
5.07 	 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 3% 


congêneres. 

5.08 	 Guarda, tratamento. amestramento, embelezamento, alojamento e 3% 


congêneres 

Planos de atendimento c assistência médico-veterinária. 3% 

Servi os de cuidados essoais, estética, atividades tIsieas e con~neres 


6.01 	 Barbearia cabeleireiros, man.ieuros, edieuros e eon 'êncrcs. 3% 
6.02 	 Esteticistas, tratamento de pele, de ilação e congeneres. 3% 
6.03 	 Banhos, duchas, saunas, massa ens e con ênercs. 3% 
6.04 	 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades 3% 


Jisieas. 

6.05 	 Centros de emagrecimento, SPA e eono-êneres. 3% 


Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

manuten ão limpeza, meio ambiente saneamento e eonl!;êneres 


7 .01 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 

urbanismo, paisaRismo e congêneres. 5% 


7.02 	 Execução, por admin.istração, empreitada ou subcmpn:itada, de obras 

de construção civil , hidráulica ou el~lrica e de outras obras 

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação,
L- drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, eoncretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exeeto o 

~~~~~~~;~~d~~r~~~:~~~o::~~ s~~ç~~i~;~eP~~~ :~~:i~~d;~ I~~~)~ços 5% 

7.03 	 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

orgamzacionais e outros, relacionados com obras e serviços de 

engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos 5% 

execmivos para trabalhos de engenh.aria. 


7.04 	 Demoli ão. 5% 

Reparação, conservação e refonna dc edificios, estradas, pontes,
[70S 
portos e congêneres (exeeto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos 5%--l 
servi os uefica su'eito ao ICMS).' 

7.06 	 Colocaç1lo e instalação de tapetes, earpetes, assoalhos, cortinas, 

reves timentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e 

con êneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 5% 


7.07 	 Rccu era ão, raspagem, polimento e lu~traç1lo de pisos c con 'êncres. 5% 
7.08 	 Cal afeta 110. 5% 
709 	 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, ~ 

scparação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 5% 
I~~~~i,~"~,,~",~ .~~~~~~~~~~~~~~~ ______~ . ' 

7.10 	 Limpeza, manutenç1lo e conservação de vias e logradouros públicos, 

imóveis, chaminés, piscinas, ,arques, . ardins e con,gêneres. 5% 


7.11 ,=,o=,,=ç"=o='= =,== =v,=,=ort=,=po=d,=d='== 1 =======D= '~=di=n, m,,=oc=ln 'i= ç = ã~o=re='.=======5%=======c ~ 
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7.12 	 Controle e tratamento de eOuentes de qualquer natureza e de agentes 

~	~~~t~~a~!~e~:s~n~!~~~~i,C~s~~inseti7AlçàO, inuUlização, higienização, 5% 
desratização, pulverização e congêneres. 5% 

7.14 	 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e eongeneres. 5% 
7.15 	 Escoramento, contenção de encostas e servi os congêneres. 5% 
7.16 	 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, 


represas,_açudesecoQgêneft:s. 5% 

7.17 	 Acompanhamento c fiscalização da execução de obras de engenharia, 5'Yo 


arquitetura e urbanismo. 

7.18 	 Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, 

levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, 5% 
eológieos,gcofIsieosc eongéneres. 

7.19 	 Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concrelação, 

testemunhagem, pescaria, e~timulação e outros serviços relacionados 

com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros 5% 


I 	 recursos minerais. 
7.20 	 ",uclea ':'io e oo mbardeametllo de nuvens e congêneres. 5% 


Serviços de e<lucaçào, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, 

treinamento e avaliação pessoal de qualquer rau ou natureza 


8.01 	 Ensino re ular ré-escolar, fundamental, médio e superior. 3% 
8.02 	 Instrução, treinamenlO, orientação pedagógica e educacional, 


avalia 11.0 de conhecimentos de qual uer natureza. 3% 

Serviços relativos a hospedagem turismo, viagens c congêneres 


9.01 	 Ho~pedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-serviee 

condominiais, Il at, aparl-hotéis, hotéis resideneia, residenee-service, 

suite service, hotdaria maritima, motéis, pensões e congêneres; 

ocupação por temporada com forneci mento de serviço (o valor da 3% 

alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito 

ao Imposto Sobre Serviços 


9.02 	 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e 3% 

eongeneres. 


9.03 Guias de turismo. 3% 

10 Servi os de intermediação e eon êneres 

10.01 	 Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmb io, de seguros, 


de cartõe~ de crédito, de plano~ de saúde e de planos de previdência 3% 

rivada 

I 10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, Á 
'lAO.<V03,--,-é~",a~~"=;'''c~a=:=,~",i · ~r,,,ioe=s	 .t~"" oe=rr~='~:,,";=~~"O'''o'''~''"';':''i:t=:~=·,=,d";,=çã=o~d,~d=ire?ito=,---:Od,c1..,,3""%'------1 1>(

Ipropriedade indus trial artistica ou literária. 3% 
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faturila ão raetorin 
10.05 	 I Agenciamento, corretagem ou imennediação de ben~ móveis ou 


imóveis, não abrangidos em outros itens ou subltens, inclusive aqueles 

realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por 3% 

quais uer meios. 


3% 
J% 

10.08 	 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento 

I-oI~O.~09c-+'!C~~",vr,,,,e,~~~~~~~;oP~; ~~::~~;~:~~~~~, inclusive comercial. ;~ 
~~~b::~~o~~ea~;:,se~~:~~~e~::~to, armazenamento, vi 'ilãncja e con ên~~:s 

11.01 	 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 5% 

aeronaves ede embarca ões. 


11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
~~co1ta inclusivedeveículosecar as. 

1 11.04 	 1~:~:a~~l~~~e:!~; e~~~~~;~o, carga, descarga, arrumação e guarda de 

12 	 Servi osdedivcrsões lazer,enlrelcnirnentoeeon éneres 
~táculosteatrais. 
1 12.02 	 1 EXibiçõe·"""';o"',m"',"f1o"'=',,;;ú""',,c:,,-. 

r+i:~! ~;O::~~~~i:~~~~~~o. .==c----- 8o------1
~i. 05 Parques de diversões, eentros de lazer e congêneres. 

12.06 	 Boates, taxi-dancin' e eon êneres. 
12.07 	 Shows, bailei, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, 

i-,1"2.o;08,---"-"~~Se~!=ri~~~i~:p~:~;:;s~r:~~essos e (Gn êneres. 
12.09 	 Bilhares, bol iches e diversões elelrônicas>.'o",o,!!,,,~_ ___-+Ci'f--_ _ ---1o,o.

~~orridas e competições de animais. 
~~compelições esportivas ou de destreza física ou inteleçtual, com ou 

t-u.ul-Wx:c=P~~~~c~~ espectador. 

12.13 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, show~, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, 


12.14 	 ;~~::'i~~c~~t~rt~:, ;~~:~~~'::=:~,,:i:a=~sb"~e t~:~éê,E:~'i:'~::'i~o=,-:;oCCOCC"'C:o-C,m=ooCi";=":;;"cr---- ---j=~02
12.15 ~:J~~~~:s~~ ~o{c~:1 ~:~p:c,r:':S~c:::=~~,, 0;'-0-'ro"'k"'ló::Cri,;:O:o"-"-ctnO::·o"",-::,I'-"'tn"',;:O:o"-,CC,tf.'z.--- ---j, ~ -"


congêneres. 

12.16 	 Exihição de fi lmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 

concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza 
_ 1 . ___ _____ _ _intclcetualoucon~r_,,___ _ L---_ 
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12.1 7 	 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer 2% 

]3 	 Servi os relativos a fono rafia, foto rafia, cinemato afia e re ro rafia 
13.01 Fonografia ou gravação de ~ons, inelusive trucagem, dublagem, 2% 
~=-+;=""'x",agem e congêneres. 

13.02 	 Fotografia e cinematografia, inclusive n:velação, ampliação, cópia, 
rcorodu ão, truca em e congêneres. 2% 


lJ.03 Repro rafia, microfilmagem e di ·talização. 2% 

13.04 	 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zinco grafia, litografia, 2% 

fo tol itografia. 

14 Serviços relativos a bens de terceiros 

14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 


restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, 

veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de 

qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam ~ujeitas 3% 

ao ICMS 


14.02 	 Assistência técnica. 3% 
14.03 	 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, 


UI;: ficam su'eitas ao ICMS). 3% 

14.04 	 Recauchuta em ou re eneração de pneus. 3% 
14.05 Restauração, reeondicionamento, aeondicionamento, pintura, 


beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, reeorte, polimento, plastifieação e eongõneres, de 3% 

ob'clo uais uer. 


14.06 	 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 

inclusive montagem industrial, prestados ao usuário fmal, 3% 

exclusivamente com material or ele fornecido. 


14.07 	 Coloca ão de molduras e eon êneres. 3% 
14.08 	 Encaderna ão, ava ão e doura ão de livros, revistas e coo êneres. 3% 
14.09 	 Alfaiatalia e costma, quando o material for lornecido pelo usuário 3% 


final , excetoaviamento. 

14.10 	 Tinturaria e lavanderia. 3% 
14.1 1 	 Tapl;: aria e refonna de estofamentos em geral. 3% 
14.12 	 Funilaria e lanterna em. 3% 
14.13 	 Ca intariaeserralhcria 2% 
15 	 Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 


institui ões financeiras autorizadas a funcionar pela União ou Of Quem de direito 

15.01 ~Ud~~ii:~r:~~~l:~::r:~~~~~:~~~:d:~I~~~::s~e~~, c~cc~~~:~r~~(~:~~i~~ I 5% A 
hl<,Wm~~~~ u~~,'~~~:' ~,o~o~t,,~~g~~'"I"i~O'~I"~Siv=,~,~oo~"~-,~orr~,~ot~,,~,~o~ot,~d,~-------- ' \:~~~ ,m

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no Paí~ e no 
exterior, bem como a maJlutenção das referidas eontas ativas e 5% 

====~i=O'=tjv=,,=.=======================================c ~ 
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Prefeitura :Municipa{de Çjuzofândia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADQDESÀOPAUlQ 

Locação e manutenção de cofres particulares, de temnnais eletrônicos, 

-;<cc.--+.ê~~=::;rru':::CCi;:~t:::t~~i:;:;~eea~~s::dn:See~lu~e:~~~~~i:~ ~~:l~ado de 5% 
idoneidade, atestado de capacidade financeira econ êneres. 5% 
Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de 
Che ues sem Fundos CCF ou em uais ucr outros bancos cadastrais. 5% 
Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes c 
docwnentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 
doclUTIentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a 
administração central; licenciamento eletrônico de veículos; 5% 
transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; 

devolu ão de bcns em custódia. 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por 

qualqun meio ou processo, inclusive por telefone, fac-simile, inttrnet 
c telex, acesso a tenninais de atendimento, inclusive vinte e (jualro 
horas; acesso a outro banco c a rede compartilhada; fornecimento de 
saldo, extrato c demais infomlações relativas a contas em geral, por 5%~ qualqucrmeiooup~,~o,~,,w .~~~~~ 

15.08 	 ;:~:t~~O, ;:e~~~~~:~ al~:ra~~;dit~~Ss~;u~~~s~~\~!~, ~a~~~ll~~~~tod; 

operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de 

aval, fiança, anuência c congêneres; serviços relativos a abertura de 5% 


I crédito, ara uais uer fins. 

15.09 	 Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão 


de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, 

cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 5% 


15 .10 	 ~~~~~~~~~lt:c~~~~~~;i~(~e:~;:n::'~=~,--:, ,::::.,b'"',=,,=,,=,,c:" p':c:g'=m=":ctocc' 'm" :::; o, -:: -="'------1 
geral, de titulos quaisquer, de contas ou camês, de câmbio, de tributos 
e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, 
automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição 
de eobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 5% 
c~ação, impressos c docwncntos em geral. 

15.11 	 Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, I 

manutenção de t[tulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a 5% 

elesrclacionados. 


15 .12 Custódia em eral, inclusi ve de títulos e valores mobiliários. 5% 

Serviços relacionados a operações de cãmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; 

emissão de registro de expOltação ou de crédito; cobrança ou depósito 

no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de 

viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços 


~~~,~ 'rt' d~'~"~'d~iW~d'~'~'m~~~rt~"'~'O~'~"~~~rt~"~'O~,~g,~,,~n1~"~'~5~%~====~j}",~ti~'"~'~"~'~~~
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rec ebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 
operações de câmbio. 

15 .14 romecimento, ellli~são, reemissão, renovação e manutenção de cartão 
magnético, cartilo de crédito, cartão de débito, cartão salário c 5% 
con êneres. 

15. 15 Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a 
depósito, inclusive depósi to identificado, a saque de contas quaisquer, 
por qualquer meio ou proee~so , inclusive em terminais el etrônicos c 5% 

r;1 5" ~'=i~~~~~!~:~SSãO, liquidação, alteração, cancelamento baixa de '. 16rl-::~C:	 e 
ordens de pagamento, ordens de crédito e simi lares, por qualquer mcio 
ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, 
fundos~ amentos e similares, inclusive entre contas em geral. 5% 

15.1 7 Emissão, fornecimento, devoluçilo, sustação, cancelamento c oposição 
de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 5% 

1 15.18 Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de 
imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, 
alleração, transferência e renegociação de contrato, emi~são c 5% 
reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a 

I crédito imobiliário. 
16 Servi os de tnmsporte de natureza munici ai 
16.01 Servi os de tramporte de natureza munici aI. 3% 
17 Servi os de a oio técnico, administrativo, 'urídico contábil comercial e eoo 

I~7 A~sess.oria oucoosulto~a de qualquer natu~eza, não contid.a e~ outros.0 1 
itens desta lista; análise, exame, pcsqUlsa, coleta, compilação c 
fomeClmento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive 3% 
cadastro c similares. 

17.02 	 Datilografia , digitação, estenografia, expediente, secretana em geral, 
resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, 3% 
apoio c infra-estrutura administrativa e congêneres. 

17.03 	 Planejamento, coordenação, programação ou organi zação técnica, 3% 
financ eira ou administrativa. 

17.04 	 Recrutamento, agenciamento, seleção e coloca ão de mão-de obra. 5% 
17.05 	 I Fornecimcnto de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 

inclusive de empregados ou trahalhadores, avulsos 011 temporários, 3% 
contratados pelo prestador de servi o. 

17.06 	 IPropaganda e publicidade, in clusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de J% 
desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

17.07 	 Franquia franehising) . 3% 
7. 08 _Perícias, laudos, exames técnicos c análises técnicas. 3% ~ Planejamento, organi7..ação e admini~tração de feiras, exposições, 3%17.09 

congressos c con êncrcs. 
17.10 	 Or anização de festas c recepções; bufê exceto o fomecimento de 
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alimenta ão c bebidas, uefica su'cito ao ICMS . 3% 
17.11 	 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 3% 
17.12 	 Leilão e con ênercs. 3% 
17.13 	 Advocacia 3% 
17.14 	 Arbitragem de qualqucr espécie, inclusive -urídiea. 3% 
17.15 	 Auditoria. 3% 
17.16 	 Análise de organização c métodos. 3% 
17.17 	 Atuária e eákulos técnicos de qual uernatureza. 3% 
17.18 	 Contabilidade, inclusive servi os técnicos c auxi liares. 3% 
17.1 9 	 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 3% 
17.20 	 Estatística. 3% 
17.21 	 Cobran aem eral. 5% 
~	Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cada~tTo, 

seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a 
receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização 5% 
factoring). 

+F- '~:~~i~::ta~~o ~e~~~~~~~a~ecos~~~:!;~e:a~i~~~:dá~!OSae ~~~l;:~~;C~e segu~~; inspeção e 
avaliação de riscos para cohertura de contratos de seguros; prevenção c gerência de riscos 
se urávcisccongêneres 

18.0 1 	 Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de sef,'uros; 

inspeção c avaliação de riscos para co~rtura de contratos de seguros; 


revenção c gerência de riscos sej:;urávós e con êneres. 5% 

19 	 Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 

pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de titulos de 
caitalizaãoeconêneres 

19.01 	 Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de 

loteria, bingos, cartões, pu les ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 

inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e con énen::s. 5% 


20 	 Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuário~, de terminais rodoviários, ferroviários 
emetroviário~ 

20.0 1 	 Serviços portuários, 1erroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador 

escoteiro, atracação, desatracação, scrviço~ de praticagem, capatazia, 

annazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, 

movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de 5% 

movimentação ao largo, serviços de annadores, estiva, conferência, 

lo 'stieac COIl êncrcs. 


20.02 	 Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, mov imentação de 

passageiros, annazcnagem de qua lquer natureza, capatazia, 

movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeropoltuários, 5%


I 	 I 
~~r:~~~~re:~eSSÔriOS, movimentação de mercadorias, logística e 

20.03 	 Servi os de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, I 

~ 

l 

11
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~~~:::n~a~:~l1:~~!::~ageiros, mercadorias, inclusive suas operaç1\c~ , j 5% 

21 	 Servi os de re istrospúblicos cartoráriosenotariais 
21.01 Servi os de registros públicos, cartorários c notariais. 5% 
22 Servi O~ dt: ex lora ão de rodovia. 
22.01 	 Serviços de exploração de rodovia mediant!;: cobrança de preço ou 

pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de, I 
conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 

~~~a~~~oes secgl~~~:sd~:~~S~:o, {~~~~~d~~' ~n~n. i~~~~:~~s:ss~~~~nc~: 5% 
conct:ssão ou de pemlissão ou em normas oficiais 

23 Servi os de roorama 110 e comuoi 110 visual, desenho industrial e coo êneres 
23.0 1 	 ~~;:i~~:r:s~ programação e comunicação visual, dcscnho industrial e 13% 

24 	 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 
udesivosecon êneres 

24.01 ~~~j,o~a:~er~~~~~~~~s ~o;:~c:~r:s~ carimbos, placa5, 5inali7.ação 13% 

25 	 Servi os funerários 
25.01 	 Funerais, inclusive fornecimento de caixão, uma ou esquifes;aluguel 

de capela; transporte do corpo cadavérico; fornec imento dc tlores, 
coroas e outr05 paramentos; desembaraço de certidão de óbito; I 
fornecimento de véu, cssa e outr05 adornos; cmbalsamento, 3% 
embclezamento, conservação ou restaura '1\0 de cadáveres. 

25.02 	 Crema ão de co s e arte~ de co s cadavéricos. 3% 

26 	 Serviços de coleta, rcmessa ou cntrega de correspondências, documentos, objetos, bens 
1 ,-==--+:,0,,-","valores, inclusive elos correios e suas agências franqueadas; courrier e conjl,êneres 

26.01 Serviç05 de coleta, remessa ou entrega de correspondências; I 

docun?entos, obj etos, bens ou valores, inclu5ive pclo5 correios e suas 5% 

agencIas fran ueadas; courrier e congêneres. 


27 	 Servi osde assistência social 
27.01 Servi osde assistência 5ocial. 2% 

28 Servi os de avalia 1\0 de bens e servi os de ual uer natureza 

28.01 Scrviços de avalia'1\o de hens e servi os de qualquer natureza. 2% 

29 Servi os de biblioteconomia 

29.01 Servi os de biblioteconomia. 2% 

30 Servi os de biologia, biotecnolo ia ~quimica 


30.01 Servi os de biolo ia, bioteenolo ia e uimica 2% 

31 Serviços téenicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicaçõe5 e 


t31.01[Qcjj,~"n~~~n,~,,~,~os ~~~~~~~~~~~~~~ãn",,,-,--~====_ _ ==~ -----,Servi 	 técnicos em cdifica ões, eletrônica, eletrotécnica, mec~iea _ -4
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32 
' 32.01 

lelecomunicações e congêneres. 
Serviços de desenhos técnicos. 
Servi os de desenhos técnicos. 

3% 

3% 
JJ Servi os de desembaraço aduanlo:iro, comissários, despachantes e cou êneres 
33.01 ~:;;:~e~.e desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 13%1 

34 Servi os de investi a ões articulares, detetives e con cneres 
34.01 Servi os de investiga õcs particulares detetives e congêneres. 3% 
35 Servi os de Te orta em, assessoria de imprensa, 'ornálismo creIa ôes pública~ 
35.01 I ~~~:~~:. dI;; reportagem, assessoria de imprensa, jomalism~ e relações i3% 

36 Servi os de metcorolo ia 
36.01 Servi os de rndcorolo ia. 3% 
37 Servi os de artistas atletas modelos emane uins 
37.01 Servi os dt: artistas, alletas, modelos t: mant: uins. 3% 
38 Servi os de museolo ia 
38.01 Servi os de museolo ·a. 3% 
39 Serviços de ourivesaria e la ida 11.0 

39.01 S~~:it~O~a~:~~~:::~~i~ e lapidação (quando o material fo r fornecido 13% 
40 Serviços relativos a obras de arte sob encomenda 

~.~ Obras de arte sob encomend~Al)JTULO UI _Local de Prestação 3% 

Art. 32. Considera-se local da prestação do ~erviço, par.l efeitos da incidência do 
imposto: 

I - o do estabelecimcnto do prestador ou, da falta de estabelecimento, o do domicílio 
do prestador; 

11- no caso da construção civil, o local onde se cfctuar a prestação; 
IJ[ - no do serviço a que se refcre o item 22 da lista de serviço, ° Municipio cujo 

tcnitório haja parcela da estrada explorada. 
IV - onde são exercidas, de moclo pernlanentt: ou temporário, as atividades dc 

prestação de serviços, sendo irrelevantes para sua caractcrização as denominaçõcs de sede, filia l, 
agência, sucursal , escritório de representação ou contalo ou quaisquer outras que venham a ser 
Ulilizadas 

§ 10 A existência de estabelecimento prcstador que configure unidade econômica e 
indicada pela conjugação, parcial, ou total, dos seguin tes elementos: 

I - manutenção d.e pess.oal, material, m. áquinas, instrumentos e equipamcntos 
próprios ou de !tTceiros necessários à execução dos serviços; 

11 cstruturaorgani!':acionalouadministral!va; 
III - inscrição nos orgiíos prt:videnciários, 
IV - indicação como donucilio fiscal para efeito de outros trihutos; 
V - pcnnanência ou animo de pemmnecer no local, par.l a t:xploração de ativ idade 

de prt:staç11.o de serviços, exteriorizmll!, inclusive, através de indicação do endereço em impressos, 

~ 

. 

J1-. 
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formulários. correspondências, "site" na intcrnct, propaganda ou publicidade, contratos, contas de 
telefone, cncrgia elétrica, água, em nome do prestador, seu representante ou prepo~to. 

§ 2° A circunstância de o scrviço, por sua narureza, ser executado habitual ou 
eventualmente fora do estabclecimento não o dcscamctcriza como estabelecimento prestador para 
os efeitos dcsteartigo 

Artigo 33. Independentemente do disposto no eaput e § LO do artigo anterior, o 
ISSQN será devido ao Município de Guzolândia, sempre quc seu território for o local: 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do scrviço, ou, na falta de 
cstabelecimento, do seu domicilio, no caso de serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do Pais; 

11 - da instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutmas, no caso de 
serviços descritos no subitem 3.04 da Lista; 

111 - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da 
Lista; 

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da Lista; 
V - das edificações em geral, estradas. pontcs, portos e congêneres, no caso dos 

serviços descritos no subitem 7.05 da Lista; 
VI - da exccução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final do lixo, rejeitas e outros resíduos quaisquer, no caso de serviços 
dcscritos no subitem 7.09 da Lista; 

VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos 
nosubitem 7. 10da lista anexa; 

VIll - da exccução da dccoração e jardinagcm, do corte e poda dc árvores, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.11 da Lista; 

IX - do controlc e tratamento do cfluente de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos, no caso dos serviços dcscritos no subitem 7.12 da Lista; 

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubaçào e congêneres, no caso 
dos serviços descritos no subi tem 7.16 da Lista; 

Xl - da execução dos serviços de escoramcnto, contençào de encostas e congêneres, 
no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da Lista; 

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços dcscritos no subitem 7.18 da 
Lista; 

XlII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos 
nosubitem 11.01 da Lista; 

XIV - dos bens ou do dornicílio das p~ssoas vigiados, segurados ou monitorados, no 
caso dos scrviços descritos no subitem 11.02 da Lista; 

XV - do annazenamcnto, depósi to, carga, descarga, arrumação e guarda do bcm., no 
caso dos se!Yiços uescritos no subi tem 11.04 da Lista; f\ . 
caso dos serviç~~~e~c~t~;~I~~Çsã~b~~~~~~::~~~l~~~~:~~t~O~ 1~;.et3,e~:r~ti:~!~ento e congeneres, no J J\ 

XVII - do Município onde está sendo ell:ecutado o transporte, no caso dos serviços 
descritos pelo subitem 16.01 da Lista; 
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XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-ohra ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da 
Lista; 

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, 
organização c administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da Lista; 

:xx - do jXlrto, aeroporto, fcrroporto, tenninal rodoviário, ferroviário ou metroviário, 
no caso dos serviços descritos pelo item 20 da Lista. 

§ 1° No caso dos serviços a que se refcre u subi tem 3.04 da Lista, considera-se 
ocorrido o fato gerador c devido o imposto no MilllÍcípio de Gllzolândia, relativamente à extensão 
de ferrovia, rodovia, postes, eabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, 
sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, 
existente ern seu território. 

§ 2° No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da Lista, considera·se 
ocorrido o fato gerador c dcvido o imposto no Municipio Guzolândia relativamente à extensão da 
rodovia explorada, existente em seu território. 

Art. 34. A. incidência do Imposto independc da cxistência de estabelecimento 
do cumprimcnto de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas 
atividade, scm prejuízo das cominações cahíveis ou de resultado financeiro obtido. 

CAPÍTULO IV - SUJEITO PASSIVO 
Seção I - Responsabilidade Tributária e Substituto Tributário 

Art. 35. O contribuinte do imposto é o prcstador do serviço, pessoa fisica ou 
juridica. 

Parágrafo único. Não são contribuintes os que prestam serviços em relação dc 
emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e membros dc conselhos consultivos ou fiscal de 
sociedadcs. 

Art. 36. A responsabilidadc tributária é do tomador dos scrviços, ficando a 
responsabilidade do contribuinte com canitcr supletivo do cumprimento da total ou parcial da 
refcrida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

§ 1°. Os responsáveis estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, 
multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuado o destaque e, conseqüente, 
desconto na nota fiscal emitida pclo contrihuinte ou qualquer outro documento que a substitua. 

§ 2°. Sem prejuízo do disposto no § 1° deste artigo, são responsávcis: 
I o tomador ou intemlediário de serviços provenientes do exterior do país ou cuja 

prestação se lenha iniciado no exterior do país; 
li - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intennediária dos 

serviços dcscritos nos subit~ns 3.05, 7 .02, 7.04, 7.05, 7.09, 7. 10, 7.12, 7.14, 7 .15, 7.17,11.02,17.05 
e 17.09 da lista de serviços 

Art. 37. São responsávei~ trihutários pelo desconto e conseqUente pelo recolhimento A. 
~~::f=.:!Op~~~~~,s~~:p~~cd;d~~~q~:;~~nt~:~a~ I!~t~d:: ~~s~;~~~~::ç~~U~~~~ad~~~t~t~ I,\, 
Indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que 
contratem ou utilizem os serviços de pessoas fisicas ou jurídicas cadastradas ou não neste 
Mtmicípio e que tenham atividades clencadas na Lista de Serviço, as quais ficam obrigadas a 
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apresentarem à Central do ISSQN, infonnações fiscaig $obre os serviços de qualquer natureza, e 

ainda" 


a) os que pennitin:m em scu~ estabelecimentos ou domicil io, exploração de 

atividade tributável sem estar o prestador de serviço inscrito no órgão fiscal competente, pelo 

imposlo devido sobre essa atividade; 


b) os que efetuarem pagamentos de serviços a empresas ou profissionais autônomos 

não cadastrados ou em situação irregular junto ao Cadastro de Atividades Econômicas da 

Prefeitura, pelo imposto cabível nas operações; 


c) os que utilizarem serviços de terceiros, pelo imposto incidente sobre as operações, 

se não exigirem dos prestadores dOCumento fiscal idônt ..-o; 


d) o~ que utilizarem serviços de profissionais autônomos, pelo imposto incidente 

sobre as operações, se não exigirem dos prestadores prova de quitação fiscal ou de inscrição, no 

caso de serem isentos; 


c) os proprietários de imóveis, pelo imposto incidente sobre os serviços de diversões 

públicas, prestados por terceiros em locais de sua propriedade; 


1) os construtores, os empreiteiros ou quaisquer outros contratantes de obras de 

construção civil; 


g) os titulares de direitos sobre prédios ou os contratantes de obras e sCTViços, se não 

identificarem os construtores ou os empreiteiros de construção, refonna, reparação, acréscimo 

desses bens, pelo imposto devido pelos construtores ou empreiteiros. E os demais assim 

expressamente: 


I - os bancos e demais entidades financeiras pelos impostos devidos sobre os 

serviços diversos contratados como de guarda, vigilância, monitoramento, conservação, limpeza, 

transporte, coleta e remessa ou entrega de valores; 


11 - As instinlições financeiras pelo imposto incidente sobre os serviços dos quais 

resultem remunerações e comissões, por eles pagos à Rede de Casas Lotéricas e de Venda de 

Hilhcte~, 

a) distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pulcs ou cupons de apostas, 

sortcio~ e prêmios; 


b) cobrança c recebimento ou pagamento em geral, de títulos quaisquer, de contas ou 

camês, de tributos e por conta de terceiros, inclusive serviços correlatos :i. cobrança, recebimento ou 

pagamento; 


1[1- as Destilatias e as Usinas de Cana de açúcar elou Álcool; 
IV a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos incidente sobre os serviços 


prestados por suas agências franqueadas, das quais resultem remunerações ou comissõcs por ela 

pagas; 


V - agência~ e lojas conce~sionárias de veiculas, motocicletas, tratores, máquinas c 
implemcntosagricolas; 


V/ - agências de propaganda c marketing; 

VII - anllazéns e silos em geral; 

VIII - cartórios (registro e notas); 

IX - condomínios (inclusive os agrícolas) 

X - conselhos regionais, sindicatos de classe, associações C cl ubes recreativo~ ; 


XI - cooperativas; 

~ 
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XII - empresas administradoras de consórcios; 
XIII - empresas atacadistas e distribuidoras; 
XIV - empresas comerciais elou industriais de qualquer ramo de atividade; 
XV - empresas concessionárias dos serviço~ de energia elétrica c de 

tclccoffilUlicações; 
XVI - empresas construtoras, incorporadoras e empreiteiras; 
XV li - empresas corretoras de utulos, valores mobiliários c de câmbio; 
XVIII - empresas de comunicações, radiodifusão, jornais, televisão e meio~ 

magnéticos; 
XIX - empresas de sociedades de créditos, investimentos c financiamentos, créditos 

imobiliários, poupança c empréstimos; 
XX - empresas de transportes aéreo, ferroviário, marítimo, fluvial e terrestre, de 

passageiroscJou cargas; 
XXI - empresas distribuidoras e transportadoras de derivados de petróleo; 
XXl1- empresas do ramo agropastoril, produtores de cana e agroindustrial; 
XXJJT - empresas do ramo de alimentação; 
XXIV - empresas do ramo de bebidas; 
XXV - empresas dos scrviços de captação, tratamlo:nto e distrihuição de água; 
XXVI - cmpresa~ do~ ~er.,.iços de telefonia; 
XXVTI- empresas dos serviços de lelecomunicações; 
XXVIII - empresas dos serviços de transmissão de energia elétrica; 
XXIX - empresas importadoras t: exportadoras 
XXX - empresas que atuam no ramo da informática; 
XXXI - empresas que explorem serviço~ de planos de saú.de de grupo~ ou 

convênios, de assi~lêneia médica, odontológica e hospitalar; 
XXXIl- estabelecimentos e instituiçõe~ de ensino; 
XXX IH - entidades da administração pública direla, indireta funcional ou 

fundacional, autarquias, di;; qualquer dos poderes do Estado e/ou União; 
XXXIV - Pedreiras; 
XXXV - frigoríficos; 
XXXVI - hotéis, motéis, pousadas, pensões e quaisquer outros estabelecimentos 

hoteleiros; 
XXXVII- hospitais e clínicas privadas; 
XXXVIIT - indústrias e usinas de processamento em geral; 
XXXIX - mercados, supenllercados c hipcmlcrcado~; 
XL - operadoras e agêneias de viagen~, turismo, atrativos turísticos e outras 

atividades relacionadas ao lazer; 
XLI - as empresas seguradoras, e de previdência privada pelo imposto devido sobre ~ 

aseolllissões das corretoras de seguros; 
XLJI - pela pessoa tisica ou jurídica de qualquer ramo de atividade, que contratar • 

serviços de plantio, transporte, c colheita de cana de açúcar com empresas i;;stabelecidas fora do ) 
Município; 

XLIII- Delran' 
XLIV - Companhia de Água e esgoto; -4
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XL V - Entidades do Sistema S. 

Art. 38. Ficam excluídas das previsões do anigo anterior, mediante prévia 


comprovação: 

1- o çontribuinte enquadrado no regime de estimativa; 

II - as sociedade de profissionais que recolhem imposto sobre a fonua de alíquota 


tixa; 

IIl - os profissionais autônomos inscritos em qualquer município; 

IV - Empreendedor lndividual - EI. 


Seção TI - Calculo do Imposto 
Art. 39. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço. 
§ 1°. Quando se tratar de prestação de serviços sob a ionna de trabalho pessoal do 

próprio contribuinte, o ISSQN scrá calculado por meio de alíquota fixa, em função da natureza do 

serviço na forma da Tabela de serviço 


§ 2°. Quando os serviços descritos no subi tem 3.04 da Lista forem prestados no 

temtório de mais de wn Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à 

ex tensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualqucr natureza, ou número de postes 

localizados em cada Município. 


3D ::-Ião se inclui na hase de cálculo do lSSQN o valor dos materiais fornecidos • 

pelo prestador serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista, desde que se trate de 

mercadorias produzidas pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços ou mediante 

apresenta!(ão das respectivas notas físcais de compras (DA:-.IFE), as quais deverão identificar o 

local da obra, eaquesedestina. 


Art. 40. As alíquotas do ISSQN são as da lista de serviço do anexo I, artigo 31 desta 

Lei. 


§ I". Quando a natureza do serviço prestado tiver enquadramento em mais de wna 

alíquota, o imposto será ealculado pela de maior valor, salvo quando o contribuinte discriminar a 

sua receita, de rOmIa a possibilitar o cálculo pelas alíquotas em que se enquadrar. 


§ 2°. A atividade não prevista na tabela será tributada de conformidade com a 

atividade que apresentar com ela maior semelhança dc características. 


Art. 41. Sem prejuízo do disposto nos artigos 39 e 40 desta lei, os responsáveis 

tributários poderão reter o Imposto com alíquota diferenciada. 


Art. 42. No caso de servi!(os prestados pelas Microempresas - ME c Empresas de 

Pequeno Porte - EPP optantes pelo Regime Especial de Tributos e Contribuições - Simples 

Nacional , de que trata a Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, será 

considerada, para cálculo do Imposto a ser retido, a alíquota prevista nos Anexos m, rv ou V da 

Lei Complcmcntar n° 123/2006 para a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no 

mes anterior ao da prestação dos serviços, observado o seguinte: 


J - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prcstado no mês de inicio de 

atividades da ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, deveni. ser eOTlsidenll1a. para cálculo do 

Imposto a ser retido, a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à mcnor alíquota 

prevista nos Anexos 111, IV ou V da Lei Complementar nO 123/2006; 


II - nas hipóteses previstas no "caput" e no inciso I deste parágrafo, a ME ou EPP 

optante pelo Simples Nacional deverá informar ao tomador, no campo "Aliquota" da NFS-e, a 

alíquotaaplicáve1; 


.lJ-
Av. Paschoal Guzzo, N°. 1055 - FONE (17)36371123 - FAX 36311 146-CEP:15355..()(J0 


CNPJ (MF) N". 45.146.112/000 1-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.t>r 




-------------------------------

Prefeitura :Municipaf de ÇJuzofândia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalbo" 

ESTADODEsAO PAl-"-O 

- na hipótese do inciso I deste parágrafo, constatando-se que houve 
utilizada c a efetivamente apurada, caberá a ME ou EPP 

dessa diferença no mc~ suh~cqucntc ao 

Arl. 44. A legitimidade para requerer a restituição do indébito, na de 
retenção indevida ou maior que a devida de Impo~to na fonte recolhido à Fazenda 
pertence ao responsável trihutário 

Ali. 45. O tomador do 

porn:gimeespecial. 
Art. 46. () tomador do serviço é responsável pelo Imposto, e deve reter e recolher o 

-4
Av. Paschoal Guzzo, N'. 1005- FONE (17)36371123 - FAX 36371146- CEP:15355-DOO 


CNPJ (MF) N° 4574811210001-24 e-mail, prefeitura@guzolandia,sp.gov .1:>r 




Prefeitura :Municipa(áe quzoCânáia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Cllrvalho" 

ESTADO DE SÂOPAULQ 

rr - desobrigado da emissão de Nota Fiscal d~ Serviços Eletrônica ou outro 
UOCWllento exigido pela Administração, não fornecer reciho de que conste, no núnimo, o nome do 
contribuinte, o número de sua inscrição Mlmicipal, seu endereço, a descrição do serviço prestado, o 
nome e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ do tomador, e o valor do serviço. 

§ 1 D Para a retenção do Imposto, nos casos de que trata este artigo, o tomador do 
serviço utilizará a base de cálculo e a alíquota previstos no presente regulamento c demais nonnas 
da legislação vigente. 

§ 2° O responsável, ao efetuar a retenção do Imposto, deverá fornecer comprovante 
ao prestador do serviço. 

Art. 47. A legitimidade para requerer a restituição do indébito, na hipótese de 
retenção indevida ou maior que a devida de Imposto na fonte recolhido á Fazenda Municipal, 
pertence ao responsável tributário. 

Seção IlI-Estimativa 
Art, 48. Quando o volume ou modalidade da prestação de serviços aconselhar, a 

critério da Administração, tratamento fiscal mais adequado, o Imposto poderá ser calculado por 
estimativa, com base em dados declarados pelo contribuinte ou em outros elementos infonnativos 
apurados pelo fisco. 

§ )". Para deternJinação da receita estimada, e conseqüente cálculo do imposto, 
serão consideradas as infOlmações obtidas, especialmente: 

a) valor das dcspesas realizadas pelo contribuintc; 
h) valor das receitas por ele aufcridas; 
c) indicadores da potencialidade económiea do contribuinte e do seu ramo de 

atividade; 
d)indicedeatualizaçãolllOnetáriaedelueratividadc. 
§ 2". Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa deverão apresentar 

Declaração Anual de Movimento Eeonómieo - DAME - Estimativa, na [onna, prazo e demais 
condições estahelecidas pela Administração. 

Seção IV - Arbitramento 
Art. 49. Sem prejuízo das penalidades cabívcis, ° preço dos serviços poderá ser 

arbitrado de eonfomudade com os índices de preços de atividades assemelhadas ou outros dados 
apurados pela fiscalização, nos seguintes casos especiais: 

I - quando o sujeito passivo não exibir à fiscalização os elementos necessários à 
comprovação do respectivo montante, inclusivc nos caos de perda ou extravio dos livros ou 
documentos fisc ais; 

Il - quando houver fUJJ dadas suspeitas de que os documcntos fiscais não refletem o 
preço real dos serviços, quando o declarado for notariamente inferior ao corrente na praça, ou 
quando o sujeito passivo deixar de em. itir, no todo ou em parte, o. s documentos fiscais exigid.".pc\a t\ 
h:glslaçãovlgente; . 

1II - quando o sujeito passivo esllver inscn to no Cadastro de Contnbullltes .
Mobiliários; 

LV - quando o sujeito passivo utilizar equipamento autentieador e transmissor de 
documentos fiscai s eletrônicos que não atenda aos requisitos da legislação tributária. 

Seção V-Pauta -4
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Art. 50. Na regulamentação do art. 3°, Xli, da Lei Complementar n" 116/2003, bem 
como, com base legal no art. 148 do Código Tributário Nacional , fica instituído a pauta de valores 
mínimos como base de cãJculo para plant io e semeadura, por hectare plantado, na alíquota do item 
7.1 4 da lista de serviços, anexo I, conforme se segue: 

I - seringueiras no valor de R$ 4.000,00 (quatro mi l reais); 
n - cana-de-açúcar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
rn - demais culmras no valor de RS 2.000,00 (dois mil reais). 
§ ]0. Fica atribuída para queima, corte e carregamento da cana-de-açúcar e aduhação 

de manutenção de cortes dentro do prazo de 5 (cinco) anos dentro do Município, a quantia de R$ 
10,00 (dez reais) por tonelada do cana colhida cntregue na u~ ina de processamento. 

§ 2u. Fica atribuído para a mão-de-ohra de cortt: e ret irada de látex, a quantia de R$ 
0,60 (scssenta centavo~) por quilo de borracha ou coagulo, entregue na usina de processamento 

§ 3°. Fica atribuido para corte c retirada de madeiras rccicladas a quantia de R$ 
30,00 (trinta reais) por metro cúbico (m') de madeira. 

§ 4°. Nào se exclui da hase de cálculo as sementes, mudas, adubos, comhustíveis de 
máquinas c outros aditivo~ da composição do valor mínimo aqui atribuído. 

§ 5°. Fica isento do pagamento do tributo as propriedades dc até dois (2) hectares em 
que agricultor e sua famíl ia scmeiam e colhem com maquinário próprio c sem ut ilização de mão
de-obra de terceiros, mediante requerimento a cada ano com a comprovação do atendimento aos 
requisitos legais. 

§ 6°. As usinas de processamento e os compradores de madeira são os responsáveis 
trihutários na fonna desta lei para retenção do trihuto devido. 

§ 7°. Na fomla do art . 148 do CTN, desde a vigência da Lei Complementar n° 
116/2003, a pauta atrihuída para anos anteriore~ de trihutos não recolhidos, será apl icada a mesma 
hasedecálculo. 

§ 8°. Reserva-se o prazo de 90 (noventa dias), a partir de l ° dejanciro de 2014, para 
as empresas aprcsentarem denúncia espontânea com isenção de muJtas dos valores não recolhidos, 
na fonna do parágrafo anterior, e retroagindo os últimos 5 (cinco) anos, após a data de sua 
puhlicação. 

CAPÍTULO Vl- CONSTRUÇÃO CIVIL 
Seção I - Incidência e Fato Gerador 

Art, 51. Nos casos dos ~erviços descritos nos subítens 7.02, 7.04, 7.05, 7.15 e 7.19 
da lista de scrviços, considera-se receita bruta a remuneração do s ujeito pas~ivo pelos serviços: 

I - de empreitada, deduzidas as parcelas correspondentes ao valor: 
a) dos materiais incorporados ao imóvel, fornecidos pelo prestador de serviços, 

mediante comprovação fiscal (DANFE); 
b) da~ subempreitadas já trihutadas pelo Imposto, exceto quando os serviços 

referentes h subempreitadas forem prestados por profissional autônomo; 
Il - de adnúnistraçllo, relativamente a honorários, fomecimento de mão-de-obra ao 

comitente ou proprietário e pagamento das ohrigações das leis trahalhis tas e de Previdência Social, 
ainda quc essas verhas sejam reemholsada~ pdo proprietário ou comitente, sem qualquer vantagem 
para o sujei to passivo, sendo deduzido o valor, desde que já trihutadas, das eventuais 
subempreitadas a tercci ros, de obras ou scrviços parciais da construção. 
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§ 1°. As deduções previstas neste artigo não abrangem os sCIViços descritos no 
subi/em 7.03 da lista do "caput" do artigo 31 c serão feitas c comprovadas de acordo as normas 
fixadas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

§ 2°. O prestador deverá comprovar as deduções, c na falta das infonnaçf>e~, o 
Imposto incidirá sobre o preço do ~crviço 

§ )0. Não serão dedutíveis os materiais adquiridos quando: 
1 - para fonnaçãu de estoque ou armazenados fora do canteiro de obra~, antes de sua 

efetiva utilização; 
Il atravcs de recibos, nota~ fiscais (DANFE) sem a identificação do cons\Unidor ou 

ainda, aqueles cuja aquisição não estej a comprovada pela primeira via da no la fiscal (DANFE) 
correspondente; 

III - através de nota fiscal (DANfE), que não conste o local da obra; 
IV - posteriormente à enússão da nota fiscal (DANI'E) da qual é efetuado a dedução. 
§ 4°. Não são dedutíveis as subempreitadas representadas por: 
l-documento fiscal irregular; 
11 - nota fiscal de serviços em que não conste o local da obra e a identificação do 

tomador dos scrviços; 
!lI - nota fisca l de serviços emitida posterionnente à nota fiscal da qual é efetuado o 

ahatimento. 
Art. 52. É indispensável a exibição da documentação fiscal relativa à obra na 

expedição de "Habitc-se" ou "Auto de Conclusão" c na con~ervação ou regularização de obras 
particulares. 

Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo não podem ser expedidos 
sem o pagamento do Imposto, em pauta que reflita os preços correntes na praça. 

Art. 53. A Administração MW1Íe ipal, após a constatação de que o ltnpo~to foi 
efetivamente recolhido, fornecerá ao proprietário da obra a respectiva "Certidão de Quitação". * 1°. No momento em que for requisi tada a emissão da certidão de quitação do 
Imposto Sobre Serviço~ de Qualquer Natureza - rSSQN, referente à prestação de ~erviço de 
execução de obra de construção civil, demolição, reparação, conservação ou reforma de 
detenninado edificio, deverão ser declarados o~ dados do imóvel neee~sários para a tributação do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU sobre o bem, na forma e 
condiçõe~ e~tabelecidas pela Fazenda Municipal. 

§ 2°. A declaração deverá ser reali7..ada: 

I - pelo respon~ável pela obra; ou 

11- pelo sujeito passivo do IPTU referente ao imóvel objeto do serviço. 

§ 3°. A emissão do certificado de quitação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 


Natureza - ISSQ:-r dar-~e-á somente com a apresentação da declaração dos dados do imóvel a que 
serefereo§l°desteartigo. ~ 

§ 4". O certificado de que trata este artigo deve ser exigido pela unidade competente, 
sob pena de re~ponsabi l idade, na instrução do proces~o administrativo de expedição de "Habite-se" , 
ou "Auto de Conclusão" e na conservação ou regularização de obras partIculares. 

Seção Il- Transporte de Carga 

$
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Art. 54. Considera-se receita bruta das transportadoras, quando util izarem veículo~ 
de terceiros para realizar o transporte, a diferença elllre o preço recebido e o preço pago ao 
tran~portador efetivo, desde que este últ imo: 

I - ~eja inscrito no Cada~tro de Contribuintes Mobiliários; 
IJ - emita nota fiscal 011 outro documento exigido pela Administração. 

Seção IlI- Registros Públicos, Cartorários e Notariais 
Ar!. 55. Quando forem prestados os serviços descritos no subitem 2 1.01 da lista do 

"capm" do artigo 31 desta Le i, o imposto será calculad o sobre o preço do serviço deduzido das 
parcelas correspondentes: 

[ - ã receita do Estado, em decorrência do processamento da arrecadação e respectiva 
fisca li zação; 

li - ao valo r da compensação dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais 
e à complementação da rcccita mínima das scrvcntias deficitárias; 

III . ao valor dcstinado ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, em 
decolTênciada liscalização dos serviços; 

IV - ao valor da Contribuição de Solidariedade para as Santas Casas de Misericórdia 
do Estado de São Paulo. 

Parágrafo único. IncoipOram-se à base de cálculo do imposto de que tra ta o "caput" 
deste artigo, no mês de seu recebimento, os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos 
ou de complementaç ão de receita núnima da serventia. 

CAPiTULO VI- CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIÁRIOS 
Seção I-Inscrição 

Art. 56. A inscrição municipal deve ser feita antes do inicio das atividades, sendo 
obrigatória para todos aqueles que pretendem exercer atividades previstas na Classificação 
Nacional dc Atividade~ Econômicas - CNAE, inclusive quando imunes ou isentos de imposto, c 
para os profissionais au\ónomos classificados pela eBO - Classificação Brasileira de Ocupações. 

§ 1°. As pessoas fisicas e jurídicas de direito privado e público, compreendendo 
estas: todas as entidades da Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que contratem ou utilizem os serviços de 
pessoas fisicas ou juridicas cadastradas ou não neste Município, ainda que imunes ou isentas do 
pagamento do imposto 

~ 2". Os condomínios edilício$ residenciais, recreação ou comerciais, localizados no 
Município de Guzolãndia, ficam obrigados a proct..-der a inscrição CCM, na fomla de demais 
condições estabelecidas pela Admínistração Municipal. 

Art. 57. O sujeito passivo deve inscrever-se no Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários, dentro de 30 (uinta) dias, contados da data de inicio da atividade. A inscrição sera feita 
pelo contrihuinte ou seu reprcscntante legal antes do iJúcio da atividade 

Panígrafo único. Os prestadores dos serviços descritos pelo item 22 da Lista de J\ 
~~~~~~c~!;~:.m se inscrever no. Cadastro de Contribuintes MobiJiáJio~, ainda que não estabelccidos ,, -

Art. 58. Para cfCItO de inscrição, constituem atividades distintas as que: 
I - exercidas no mesmo local, ainda que sujeitas à mesma alíquota, eorrespondam a 

diferentes pessoas fisicas ou jurídicas; 
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11 _ embora exercidas pelo mesmo contrihuinte, estejam localizadas em prédios 
distintos ou locais diversos; 


III-cstivcrcrnsujt:itusaaliq uolusfixasevariáveis. 

Parágrafo único. Não são considerados locais diversos dois ou mais imóveis 


contíguos, com cOffitmicação interna, nem t:m vários pavimentos de um mesmo imóvel. 
Art. 59. Sempre que se alterar o nome, empresa, razão ou denominação social, 


localização ou, ainda, a natureza da atividade c quando esta acarretar enquadramento em alíquotas 

dis tintas, deverá ser feita a devida comunicação à Administração Municipal, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias. 


Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo determinará a 

alteração de oficio. 


Art. 60. Nos casos de encerramento da atividade, fica o sujeito ohrigado a promover 

o cancelamento da inscrição dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ocorrência do 

evento. 


§ 1°. Dar-se·á baixa da inscrição, após verificada a procedência da comunicação, 

observado o disposto ncste artigo. 


§ 2°. O não cumprimento da disposição deste artigo, importará em baixa de oficio. 

§ 3°. A baixa da inscrição não importará na dispensa do pagamento dos tributos 


devidos, inclusivc, os que venham a ser apurado~ mediante revisão dos elementos fiscais e 

contábei~, pelo agente da Fazenda Municipal. 


Seção 11- Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Monicípios 

Art. 61. O prestador de serviços que emitir nota ligcal ou outro documento Escal 


equivalente autorilado por outro municipio ou pelo Distrito Federal, para tomador estabelecido no 

Municipio de Guzolândia, referente aos ~erviços descritos nos itens 1, 2,3 (exceto o subitem 3.04), 

4 a ti, 8 a lO, 13 a 15, 17 (exceto Og suhitens 17.05 e 17.09), 18, 19 e 21 a 40, bcm como nos 

subitens 7.01, 7.03, 7.06, 7.07, 7.08, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20, 11.03 e 12.13, todos constantes da lista 

do "capul" do artigo 31 desta lei, fica obrigado a proceder à sua inscrição cm cadastro, na forma 

eletrônica, estabeledda pela Administração. 


§ I". Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo o~ serviços provenicntes do 

cxterior do País ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior do Pais. 


§ 2°. A inscrição no cadastro não será objeto de qualquer ônus, especialmente taxas e 

preços públicos 


§ 3". A solicitação de inscrição no cadastro será efetuada exclusivamente por meio 

da Internet. 


§ 4°. A inscrição no cadastro será efetivada após a conferi:nci a das informações 

transmitidas por meio da Internet com os documentos exigidos pela Administração. 


§ 5°. O prestador de serviços estará automaticamente inscrito no cadastro, sem que a 

Administração Tributária profira decisão definitiva a respeito da matéria 


§ 6° Os documentos solicitados deverão ser entregues ou enviados juntamente com a 

declaração disponibilizada por meio da Internet, assinada pelo representante legal ou procurador da 

pessoajurídica 


§ 7°. O indeferimento do pedido de inscrição, qualquer que seja o seu fundamento, 

poderá ser ohjeto de recurso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data da publicação 

ou ciência. 
 JJ-
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§ 8°. O prestador de serviços será identificado no cadastro por ~cu número de 

in~crição no Cadastro Nacional da Pe~soa Jurídica - CNPJ. 


§ 9". A Secretaria Municipal de Finança~ poderá, a qualquer tempo, proceder à 

atualização do~ dados cadastrais, hem como promover de oficio o cancelametllo da inscrição do 

prestador de serviços no cadastro, caso verifique qualqut:r irregularidade na inscrição. 


§ 10. A Secretaria Municipal de Finanças poderá dispensar da inscrição no cadastro 
os prestadores de serviços 11 que se refere o "capu!" deste artigo: 


J -por atividade; 

II - por atividade, quando preposto ou representante de pt:s~oa jurídica estabelecida 


no .\-lunicipio tomar, em tràn~ito, ~er\'iço relacionado a tal at ividade. 
§ 11 . A Secretaria Municipal de Finanças poderá permitir que os tomadores de 


serviços sejam responsáveis pela inscrição, em Cadastro Simpliticado, dos prestadores de serviços 

tratados no § 10 destc artigo. 


Art. 62. A Sccrctaria Municipal de Finanças poderá firnJaJ convênio com a 

Delegacia Seccional Policia Civil do Dcpartarncnto dc Policia ludiciária, a fim de comprovar a 

veracidade das infonnações prestadas. 


Seção 111 · Do processo eletrônico de Abertura de Empresas e Profissionais 
Autônomos 

Art. 63. A análise de viabilidade, abertura, alterações e baixa por encerramento de 

empresas e profissionais autônomos, junto ao Cadastro Municipal Mobiliário, serão realizadas via 

sistema e letrônico, dispotlÍvc1 no endereço e letrônico oficial do Município, desde que e.>(erçam 

atividades previsla~ na Classificação Nacional de Atividades Eeonô,nieas - CNAE e na 

Classificação Bra~i1e ira de Ocupações - CBO.
*1°. O disposto no caput do art igo anterior alcança também as empresas optantes 

pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Impostos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas (ME) c Empresas de Pequeno Porte (EPP) .- SIMPLES NACIONAL, instituído 

pela Lei Complementar Federal n" 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como para o 

Mieroempreendedor Individual - MEl, em consonância com a Lei Municipal. 


§ 2°. Toda~ as solicitações de que trata o eaput, analise e resultados fornecidos pelos 

órgãos municipais eompelenles serão transmitidos e disponibilizados ao interessado de fonna 

eletrônica (via internet), assim como a emissão dos documentos a seguir re lacionados: 


1- Deca Declaração Cadastral Eletrônica; 
II - Alvará de Funclonamento - Eletrônico; 
§ 3°. O Sistema Eletrônico disponibilizará ao interessado as ferramentas de análise 

de viabilidade (pesquisa e consulta prévia), abertura, alterações c baixas por encerramento de 

inscrições municipais, assim como o procedimento de recadastramento e acompanhamento de 

proce~so 

Seção IV - Do Alvará de Funcionamento 
Artigo 64. O inleres~ado somente poderá iniciar e exercer sua atividade, após o 


preenchimento e emissão, por meio eletrônico, dos seguintes documentos: Deca e Alvará de 

Funcionamcnto. 


§ I". A emissão da Deca e do Alvará de Funcionamento, só será pos~ível após o 

interessado concordar com o Tenno dc Aceite Eletrônico ou As~inatura de Tenno dc Ciência c 


_R_'_~__ j_d'_d,_,_",_q_U_'I_fu_~_o_,_o_ _______'~ ' ' d' lei, d'_O__ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~O""_b_i1 pro " <o , 'Ob '____ _ ___ _ b,,,,,, , , umpri' 0'm_ =
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o inleressudo somente poderá 
do seu estabelecimento ou atividade, após o cumprimento de todo~ O~ pró

t':xigü.los, "través do sistema detronico, assim, obter a DECA e o Alvará de 

Seção V - na Regularidade da Situação Cadastral 
Artigo 65. Considera-se situação cadastral regular, aquela em que o contribuinte 

cumpriu todas as cxigência~ legais (rcqui~ito~ e pré-rcqui~ito~) para exercer sua atividade, assim 
como as obrigações acessórias c o recadastramento, até a data do seu pedido, 

Seção \11- Do Encerramento, Suspensão c Bloqueio do Cadastro Municipal 
Art. 66. Os pedidos de baixa ou cancelamento da inscrição municipal deverão ~cr 

realizados, alTavé~ do ~i~tema eletrônico, sendo a data do deferimcnto emitida pela Admini~tração, 

§ 2". Em ~e tratando de cancelamento retroativo da inscrição municipal, a~ parcclas 
rcfcrente~ à taxa de licença de tirneionamento e ISSQN de autônomos, serão revistas e poderão ~er 
canceladas, ohservando os lançamentos futuros c a data autorizada para o cancelamento 

Seção VII ~ Da suspensão da Inscrição Municipal 
Art. (,7. i\ su~pcn~ão da~ atividadc~, com re~pectiva pcrda de eficácia do Alvará de 

pelo interessado a qualquer tempo, através do docuTIlento 

Seção VIII ~ Bloqueio da Inscrição Municipal 
Art. 68. O bloqueio do cada~tro, com a respectiva perda do i\lvará de 

Funcionamento, poderá ser efctuado de oficio pela Admini~tração Mw1icipal: A 
I - o contribuinte não for localizado no I;':mlereço çadastrado Oll dedarado, onde /.1\ ' 

divl;':rgêneia quanto ao endl;':rl;':ço de correspondência ou quanto ao 

_'_"_"_k_"_d_aa_li_vid_'_d'_,'_'d_,_",_""_,_,,,_',_,_m_llr_ib_llin_te_;____________ JJ-
Av, Pasc:noal GVllO, N°. 1065- FONE (17)36371123 FAX 36371146 - CEP:15355-000 

CNPJ (MF) N' , 45.746,11210001-24 e-mal : prefeitVr<l@gulOlandia,sp.gov,tor 
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]11 - o contribuinte se encontrar em situação irregular, ou ~eja, quando o mesmo não 

atender ou passou a nào atender os requisitos eJou pré-requisitos kgais, dentro dos prazos 

estabelecidos pela legislação vigente, exigidos pelo sistema eletrônico; 


IV - huuver qualquer outra divergência entre os dados declarados ou cadastrados, 
junto a Central de Tributos e os consUltados pela fiscalização; 


V - deixar de efetuar o recadastramento eletrônico obrigatório anualmente; 

§ 1°, O interessado poderá solicitar a reativação da inscrição municipal bloqueada, 


desde que sanadas as divergências. 

§ 2". Os contribuintes com as inscrições mwticipais bloqueadas serão notificado~ 


para que em 60 (sessenta dias), sancm as irregularidades, sob pena de cancelamento definit ivo. 

§ )Q. No caso da situação cadastral bloqueada, ou a falta de recadastramento por 2 


(dois) anos, as inscrições ~erão canceladas de oficio, após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da 

data do bloqueio 


Seção IX - Da Cassação da Licença e Funcionamento 

Do procedimento de Cassação do Alvará e Funcionamento 


Art. 69. O Alvará de Funcionamento, poderá ser cassado e determinado o 

encerramento das atividades com conse4üente fechamento do estabelecimento, a ljualquer tempo, 

quando constatado pela fiscalização quaisquer dos casos a seguir relacionados: 


I - exercício dc atividade diferente daquela cadastrada; 
11 infringência de quai~quer disposições referentes às posturas municipais, bem 


como causar danos ao meio ambiente, prejuízos, incõmodo~ ou puser em risco, por qualquer forma, 

a segurança, o sossego público, a saúde ou integridade física da coletividade; 


!lI - reincidência de infrações de posturas municipais; 
§ 1°. Constatadas quaisquer irregularidades, o contribuinte será notificado da 


abertura de processo de cassação do Alvará de Funcionamento, tendo o prazo de 10 (dez) dias, a 

partir da ciência da notificação, para apre~entar defesa ou encerrar as atividades. 


§ 2Q Caso não haja apresentação da defesa no prazo estabelecido no * 1°, o• 

contribuinte seri! notificado de que, no prazo de 48 (quarenta c oito) horas, terá seu estabelecimento 

lacrado, o alvará de funcionamento cassado c sua inscrição mobiliária encerrada. 


Artigo 70. O contribuinte que puder em risco, por qualquer forma, o sossego, a 

segurança, a saúde, o meio anlbiente, ou a integridade fisica da coletividade, será notificado da 

abertura de processo de cassação do alvará de funcionamento, tendo que encerrar as at ividades 

imediatamente, a partir da ciência da notificação. 


Parágrafo único. O estabelecimento será lacrado, o alvará de funcionamento 

cassado e sua inscrição mobiliária encerrada ~em prej uím das demais sanções legais cabíveis, caso 

ocorra wna das situações a seguir relacionadas: 


1- o contribuinte não apresente defesa; 

H - não apresente no prazo ddlnido; 

111 - ocorra o indeferimento; 

IV - o contribuinte não encerre as atividades imediatamente. 


Seção X - Do recadastramento l\lobiliário 
Art. 71. O recadastramento será realizado anualmente, () deverá ser executado na 


fomlll e no prazo previstu pela Administração ~\1unicipal, através do sistema eletrônico de cadastro 

e arrecadação. 


--------------------------------~ 
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§ 1". Os autônomos que exerçam atividades prevista~ na Classificação Brasileira de 
Operações - CHO também estarão obrigados a cumprir o disposto no capu! des te artigo. 

§ 2~. O recadastramento será efetuado de forma individual, por estabelecimento, seja 
matriz, filial, agênci a, sucursal, escritório, depósito ou assemelhado. 

Art. 72. O não atendimento ao recadastramento resultará no impedimento a: 
1 - obtenção de certidões de regularidade; 
II - emissão e renovação de alvará de funcionamento; 
TI! - serão impedidas de emitir a NFS-c. (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), na 

fanna, prazo e condições estahelccidas pela Administração Municipal. 
IV - A Administração Mooicipal poderá promover de oficio a inscrição, atualização 

cadastral e cancelamento de inscrição, com base em dados fornecidos, mediante convcnio, nos 
tennos do artigo 199 da Lei Federal n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional). 

SeçãoXI-Declarações.Fiscais 
Art. 73. O s t~ eit o passivo do Imposto, hem como os tomadores de serviços 

estabelecidos no Municipio !icam sujeitos à apresentação de quaisquer dedarações de dados, 
inclusive por meio magnético ou eletrônico. 

Art. 74. Sem prej uízo da apl icação das penalidades cabíveis, a receita bruta poderá 
ser arbi trada pelo fisco municipal, levando em consideração os preços adotados em atividades 
semelhantes, nos casos em que: 

I - o contribuinte não exibir à fiscalização os elementos necessários a comprovação 
de sua receita, inclusive nos casos de perda ou extravio dos livros ou documentos liscais ou 
contábeis; 

II - houver fundadas suspeitas de que os documentos fiscais ou contàbeis não 
reflitam a recei ta bruta realizada ouo prcço real dos serviços; 

IIJ - o contribuinte não estiver inscrito no Cadastro do ISSQl\'. 
Seção XlI - Normas Comuns às Declarações liiscais 

Art, 75, Os créditos tributários constituídos pelo sujeito passivo por meio de 
declaração, não pagos ou pagos a menor, serão enviados para inscrição em Divida Ativa do 
Mmücípio com os acréscimos legais devidos, 110 prazo de 180 (cento e oitenta) dias, cOlltado a 
partir do encerramento do exercício civil a que se refere o crédito. 

§ 1° A Administração Tributária, encontrando créditos relativos a tributo constituído 
na forma do "caput" deste artigo, poderá efetuar cobrança amigável do valor apwado na declaração, 
previamente à inscrição em Dívida Ativa do Município, na conformidade do que dispõe a 
legislação do proce~so administrativo fiscal. 

§ 2° Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo às declarações n1l0 efetuadas 
mt:diante o uso de senha web ou certiticado digital. 

Seção XIH - Declaração de Instituições Financeiras (DIF) 
Art. 76. A~ instituições financeira~ e demais entidades obrigadas pelo 8an<.: 0 Central ~ 

do Brasil à adoção do Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional - ", ' 
COSTF ficam obrigadas a apresentar Declaração de Instituições Financeir<lS - D1F na forma, prazo 
e demais condições estabelecidos pela Secretaria Municipal de Finanç<ls. 

-------------------- ~ 
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§ 1° A Secretaria Municipal de Finanças poderá dispensar da apresentação da DIF as 

pessoas jmidicas a que se refere o "caput" deste artigo, individualmente, por atividade ou grupo de 

ativ idades, sCglmdo critérios que busquem a melhoria da coleta e análise de dados. 


§ 2° As pessoas juridicas a que se refere o "caput" deste artigo, obrigadas à 
apresentação da DIF, devem: 


I _ apresentar uma DIF agregando todos os estabelecimentos situados no Mmlicipio; 

1 [ - conservar os rec ibos de entrega até que tenha tran~conido o prazo decadencial ou 


prescricional, na fonna da le i. 

§ 3° A Secretaria Municipal de Finanças poderá detenninar a centralização do 


recolhimento do Imposto. 

Art. 77. As instituições finance iras c assemelhadas. obrigadas à entrega da DIF, 


poderão efetuar a compensação do Imposto quando o saldo acumulado em conta de receita 

trihutável tor, no mês de apuração, inferiOr ao saldo aClUllulado no mês anterior ao mês da 

apuração. 


Parál':raro úllico. A compensação a que se refere o "eaput" deverá ser efetuada 

dentro do semestre civil relativo ao mês da apuração, restringindo-se às receitas enquadradas em 

wn mesmo código de tributação definido pela Socrctaria Municipal de Finanças. 


Seção XIV - Declaração de Operações de Cartões de Crédito ou Débito (DOC) 
Art. 78. As administradoras de cartões de crédito ou déhito ficam obrigadas a 


aprescntar Declaração de Operações de Cartões de Crédito ou Débito - DOC, na forma, prazo e 

dcmais condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças. 


§ I". As administradoras de cartões de credito ou débi to prestarão infonnações sobre 

as operaçõcs efetuadas com cartões de crédito ou débito em cstahelecimentos credenciados, 

prestadores de serviços, localizados no Municipio, compreendendo os montantes globais por 

estabelecimcnto prestador credenciado, ficando proihida a identiticação do tomador de serviço, 

salvo por decisão judicial, quando se tratar de pessoas físicas. 


§ 2". Para os efei tos dcsta lei, considera-se administradora de cartões dI;; crédito ou 

débito, em relação aos estabelecimentos prestadores credenciados, a pes~oa jurídica responsável 

pela administração da rede de estahelecimentos, bem assim pela captura e transmissão das 

transações dos cartões de crédito ou débito. 


§ 3°. Fica facultada à Secretaria Municipal de Finanças a obtenção dos dados 

relativos às operações de cartões de crédito ou débito, por meio de convênio tlmlado com a 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 


Seção XV • Infrações 
Art. 79. A falta de recolhimento ou o recolhimento a menor do Imposto Sohre 


Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, pelo prestador do serviço ou responsável. nos prazos 

previstos em lei e decreto, I;; desde que não iniciado o procedimento fisc al. implicará incidência de 

multa moratória, calculada à taxa de 0,33 (trinta e três centésimos por cenIO), por dia de atraso, 

sobre o valor do imposto, ate o limite de 20% (vinte por cento). 

§ tO. A multa a que se refere o "caput"será calculada a parti r do primeiro dia 

subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o recolhimento do imposto até o dia que 

ocorrer O efelÍvo pagamento. 


§ 2". A multa não recolhida poderá ser lançada de ofício, conjunta ou isoladamente, 

_"O_ ___ _ _ _ _ __ _ - ~_ "_'O d' "'_O-"_'O_lh im_'_",_Od_O lm_~_'to_,_om "_"_oc_re,,_im_o____________________ 
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Art. 80. lndl:pcndenle das ffil;:didas adminis trativas e judiciais cabíveis, iniciado o 
proccdiml;:nto fiscal, a fa lta de recolhimento ou o recolhimento a menor do Imposto Sobrc Serviço 
dc Qualquer Natureza - ISSQN, pelo prestador de serviço ou responsável, nos prazos previstos em 
lei ou regulamento, implicara a aplicação, de ofício, das seguintes multas: 

1- de 50% (cinqüenta por cento) do valor do Imposto devido e não pago, ou pago a 
menor, nos prazos previstos em le i ou regulamento, pelo prestador do serviço ou responsável, 
CKcetuada a hipótese do inciso 11; 

II - de 200% (duzentus por cento) do valor do lmposto devido c não pago, ou pago a 
menor, nos prazos previstos em lei ou regulamento, pelo prestador do serviço que: 

a) simular que os serviços prestados por estabelecimento localizado no Município, 
inscrito ou não em cadastro fisca l de tributos mobiliários, tenham sido real izados por 
estabelecimento de outro Municipio; 

b) obrigado à inscrição em cadastro fi scal de tri butos mobiliários, prestar serviço 
sem a devida inscrição. 

Art 81. As in frações às normas relativas ao Imposto sujeitam às seguintes às 
seguintes penalidades: 

I - infrações relativas à inscrição inicial em cadastro fisca l: multa de R$ 750,00 
(setecentos e cinqüenta reais) aos que deixarem de efetuar na confonnidade da lei ou regulamento, 
a inscrição inicial em cadastro fi scal de tributos mobiliários, quando a infração for apurada por 
meio ação fisca l ou denunciada após o seu in icio; 

n - infrações re lativas as alterações cadastrais: multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) aos que deixarem de efetuar, na conformidade desta lei ou regulamento, ou efetuarem sem 
causa, as alteraçõcs de danos cadastrais ou encerramento de atividade, em cadastro fiscal de 
tributos mobiliários, quando a infração for apurada por meio de ação fiscal ou denunciada após o 
seu inicio; 

ITI - in frações relativas aos livros destinados à escrituração do~ ~erviços prestados ou 
tomado~ de tercei ros e qualquer oUlro livro fiscal que deve conter o valor do Imposto ou dos 
serviços, quando apurados por meio de ação fiscal ou denunciadas após o seu início, nos casos em 
4ue não houver sido recolhido, integralmente, o Imposto correspondente ao penodo da infração; 

a) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do serviço não escriturado, 
observado a imposição minima de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aos que não 
possuírem os livro~ ou, ainda que os possuam, não estejam devidamente escriturados e 
autent icados, na confonnidade desta lei; 

b) multa e4uivalenle a 4%, (4uatro por do valor do serviço não escriturado, 
observado a imposição mínima de R$ 2.000,00 (dois reais), aos que possuírem os livros 
devidamente autenticados, não efetuarem a escrituração, na eonfornli dade desta lei; 

IV - infrações relativas à fraude, adulteração, extravio ou inutilização de livros 

fi",;" a) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do~ serviços, observada a 
imposi~~o mínima de RS ~.OOO,OO (cinco mil reais), aos que fraudarem, adulterarem, extraviarem 
ou lOut lhzarem hvros dcstmados à e~çrituração dos servIços prestados e lomado~ de terceiros, e de 
qualquer outro livro fiscal que deva conter o valor do Imposto ou dos serviços; 

b) multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por livro, aos que fraudarem, adulterarem, 
extraviarem ou inutilizarem livros fisca is não especificado~ na alínea "a" deste inciso; 

1\ 

• 
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v - infrações relativas aos docmllcnto~ fiscais: 
a) multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por lote impresso, aos que mandarem 

imprimir documento fiscal sem a correspondente autorização para impre~~ão ; 
b) multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por lote impresso, aos que imprimirem, 

para si ou para terceiros documentos fiscais sem a correspondente autorização para impressão; 
c) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor dos serviços, observada a 

imposição mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aos que, obrigados ao pagamento do Imposto, 
deixarem de emitir, ou fi zerem com importância diver~a do valor dos serviços, extraviarem ou 
inuti lizan:m nota fiscal de serviço ou outro docmnento prcvi~to nesta lei; 

d) mulla equivalente a 10% (dez por cento) do valor dos serviços, observada a 
imposição mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aos que, obrigados ao pagamento do imposto, 
adulterarem ou fraudarcm nota fiscal de serviços ou outro documento previsto nesta lei, inclusivc 
quando tais práticas tenham por objetivo diferenciar o valor dos ~erviços; 

e) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor dos serviços, observada a 
imposição mínima de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aos que, não tendo o efetuado o 
pagamento do imposto correspondente, emitirem para operações tributá....eis doeumemo fiscal 
referente a serviços não tributá ....eis ou isentos e aos que, em proveito próprio ou alheio se utilizarem 
destes documentos para qualquer produção de efeito fiscal; 

VI - infrações relativas à ação fi scal: multa de R$ 2.500,00 (dois mil e qu.inhentos 
reais), aos que embaraçarem a ação fisca l, recusarem ou sonegarem a exibição de livros, 
documentos, imprcsso~, papéis, declarações de dados, programas ou arqui....os magnéticos ou 
eletrônicos, annazenados por qualquer meio, que se relacionem 11 apuração do Imposto de .... ido; 

VII - infrações relativas às declarações: multa de RS 750,00 (setecentos e cinqüenta 
reais), por declaração, aos que deixarem de apresentar, na eonfonnidade de~ta lei , quaisquer 
declarações a que obrigados, ou o fizerem com dados inexatos, ou omitirem elementos 
indispensáveis à apuração do Imposto devido; 

§ 1°. Nas hipóteses previstas nos incisos anteriores, deste artigo, relativas aos livros 
destinados aos serviços tomados de terceiros, fica o sujeito a multa de R<; 1.500,00 (um mil c 
quinhentos reais). 

Art. 82. Considera-se iniciada a ação tiscal por um dos scguintes meios: 
I - com a lavratura de tenno de início de tisealização ou verificação; ou 
II - com a prática, pela Administração, de qualquer ato tendente à apuração do 

crooito tributàrio ou do cumprimento de obrigações acessórias, cientificado o sujei to passi....o. 
§ 1°. O sujeito pas~ivo será cientificado por um dos seguintes meios: 
I - pessoalmente, ao próprio sujeito passivo, a seu~ familiares, prepostos ou 

empregados; 
ll - por via po~tal, com avi~o de recebimento, a ser datado, fi nnado e devolvido pelo 

destinatário ou pes~oa de seu domicí lio; ~ 
fll - por. edital, pub~icado n~ Diário Oficial do Município, quando improficuo •

I d 
qua quer os melOS previstos nos lllCISOS antcnores 

§ 2°. O início da ação fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação 
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infraçõcs 
verificadas 

Av. Paschoal Guzzo. N°. 1065 - FONE (17)36371123 - FAX 36371146 - CEP: 15355-000 

CNPJ (MF) N' . 45746.11210001-24 e-mail : prefeitura@guzolandia.sp.gov.br 




®'efeitura :Municipa[ de quzoCândia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Can'albo" 

ESTADO DE sAo PAULO 

Art. 83. A denúncia espontânea do extravio ou inutiJização de livros e documeJJ!Os 
fiscais somente elidirá a penalidade aplicável quando, sem prej uízo da ohservância do disposto no § 
2", do artigo 60, e das demais prescrições legais e regulalllcntares, for instruída com a prova da 
publicação do anúncio da ocorrência, bem como com a entrega de Declaração Eletrônica de 
Serviços - DES, onde conste o valor do Imposto devido no período ahranf:,oido pelos livros e 
documentos extravíados ou inutilizados. 

Parágrafo único. Além do DES, poderá a autoridade fiscal exigir a apresentação de 
outros documentos hábeis à perfeita identificação dos serviços prestados ou tomados, dos 
respectivos prestadores ou tomadores, hem como da circunstância de teulpo e lugar da prestação ou 
da utilização de serviços de terceiros. 

Art. 84. No concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas conjuntamente, 
uma para cada infração, ainda que capituladas no me~mo dispositivo legal. 

Art. 85. Na reincidência, a infração scra punida com o dobro da penalidade c a cada 
reincidência subseqücnte, aplicar-se-á multa correspondente à reincidência anterior, acrescida de 
20% (vinte por cento) sohre o seu valor. 

Parágrafo IÍnico. Entende-se por rcincid6ncia, a nova infração. violando a mesma 
norma tributária, cometida pejo mesmo infrator, dentro do prazo de 5 (cinco) ano~. contados da 
data em que se tomar definitiva, adminj~trativamente, a penalidade relativa à infração anterior. 

Art. 86. Se o autuado reconhecer a procedência do auto de infração, efetuando o 
pagamento das importâncias exig.ida~, dentro do prazo para apresentação de defcsa, o valor da~ 
multa~ sera reduzido de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 16 Caso o autuado, ao rcconhocer a proccdência do auto de infração, dentro do • 

prazo para apresentação de defesa, ingresse, junto ao departamento de tributos, com o pedido de 
parcelamento da dívida, o valor da multas será reduzido de 40% (quarenta por cento). 

§ 2°. Na hipótese do § 16 , caso o autuado tenha seu parcelamento rescindido na 
forma da legislação própria, sobre o ~aldo devedor incidirá multa original sem o desconto aplicado 
de 40% (quarenta por cento). 

Art. 87. O crédito trihutário não pago no seu vencimento, nele incluída a multa, será 
corrigido monetariamente e sobre ele incidirão juros de mora, nos termos da legislação própria. 

Pan'igrJ.fo único. Inscrita ou ajuizada a dívida, serão devidos, também, custas e 
honorários advocaticios, na fonna da legislação. 

Art. 88, Aplicam-~e ao Imposto devido pelo regime de estimativa, no que coubcr, as 
disposições rererente~ ao Imposto apurado segundo o movimento real, em especial as relativas ás 
multas, infràçõe~ e penalidades. 

Art, 89. Quando ~e tratar de re;;:olhimento a menor de Imposto, a multa por 
recolhimento fora do prazo será calculada sobre a diferença entre o valor devido c o recolhido. 

Seção XVI - Remissão 
Art. 90_ Compete ao Prefei to Municipal, por despacho fundamentado: 
I - conceder rernissão, total ou parcial, do crédito tributário e fiscal, desde que 

presell\es todos os requisitos estabele;;:idos em lei. 
1I - c~ncelar adnúnistrativamente, de oficio, o crédito tributário e fi~cal, quando: 
a)cstlverprescri to; 
b) o sujcito passivo houver falecido, dcixando unicamente bens que, por força de Ici, 

não ~ejam suscetiveis de execução; 

1\ , 
~ '\ 
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c) inscrito em divida ativa, e o valor irrisório, tornado a cobrança ou execução 
antieconômica. 

Seção XVU - Recolhimento do Imposto 
Art. 91. A apuração do Imposto sera mensal, devendo o recolhimento ocorrer até o 

dia 25 (vinte e cinco) de cada mês ~ubsequente ao do fato gerador, inclusive o Imposto destacado e 
deduzido ou retido pelo contribuinte substituto tributário, em documento do arrecadação emitido 
pela Prefeitura Municipal e entregue no domicilio fiscal do contribuinte. 

Art. 92. Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN devido pelos prestadores de serviço sob a íorn13 de trabalho pessoal e 
pelas sociedadcs profisúonais a ]0 de janeiro de cada exercício, exceto no primeiro ano que iniciada 
a prestação de serviço, quando considerar-se-a ocorrido na dala dc início dc atividade. 

§ 1°. O imposto de que trata esle artigo poderá ser recolhido em até 4 (quatro) 
parcelas, mensais, iguais e sucessivas, cujo recolhimento far-se-á nos seguintes moldcs: 

[ - a primeira parcela ou parcela única deverá ser recolhida até o dia 25 (vinte e 
cinco) de maio de cada exercício, venceodo-se as demais a cada dia 25 (vinte e cinco) dos meses 
imediatamente subseqüentes. 

11 - no primeiro ano em que iniciada a prestação dc serviço, a primeira parcela ou 
parcela única deverá ser recolhida até o dia 25 (vinte c cinco) do segundo mês imediatamenle 
posterior ao de início da atividade, venccndo-se as demais a cada rua 25 (vintc e cinco) dos meses 
imediatamentc subseqUcntes 

§ 2°. Na hipótese de recolhimento parcelado, nenhwna parcela deverá ser inferior a 
R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

Art_ 93. O imposto é gerado automaticamente através da emissão da NfS-e (Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviços), c na DES (declaração eletrônica dc serviços) apresentadas pelo 
conlribuinte, por meio do endereço eletrônico oficial. 

Art. 94. No caso de inicio de atividade sujeita fi alíquota fixa, o lançamento 
correspomlcrá a tantos duodécimol; do valor fixado na tabela, quantos forem os meses do exercicio, 
a partir, inclusive, daquele em que teve início. 

Art. 95. No caso de atividade iniciada antes de ser promovida a inscrição, o 
lançamento relroagirá ao m2s do início. 

Panígrafo único. A falta da DES (declaração eletrônica de serviços) implicará 
automaticamente multa e juros, e detenninará o lançamento de oficio. 

Art. 96. O movimento econômico, declarada pelo contribuinle com preenchimento 
da DES de [onna inexata ou incompleta, ou de fomJa invcrídica, bem como a falta da lransmissào 
ou da apresentação desta fom dos prazos estabelecidos, cnscjará a aplicaçào das penalidades 
previstas no Código Tributário Municipal e legislações posteriores. 

Arl. 97. No caso de atividade tribntável com base em arbitramento/cstimativa, 
tendo-se em vista as suas peculiaridades, podcrão ser adotadas pelo fisco outras fonnas de 
lançamento, inclusivc com a antecipação do pagamcnto do imposto por estimativa ou opcração. 

Art. 98. l>ctemlinada a baixa da atividade, inclusive com comunicação a Rcceita 
~ederaI, ~ lançamento.abrangerá o trimestre ou o mês em que ocorrer a ct:ssação, respcctivamente, 
para as atIvidades sujeJlas à alíquola fixa e com base no preço do serviço. 
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Art. 99. A guia de recolhimento gerada eletronicamente, após a DES (declaração 
eletrônica de serviços) pelo serviços prestados eJou tomado~, obedecerá ao modelo aprovado pela 
Fazenda MunicipaL 

CAPÍTULO VIl- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
Seção I -Instituição 

Art. 100. fica instituída, para registro das operações efetuadas que gerem obrigações 
tributárias aos contribuintes do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer )\atureza), a Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-c). 

§ 1". A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, emitida e assinada digitalmente, 
inviolável, é documento fisca l hábil para o registro das prestações de serviço no âmbito municipal, 
podendo ser armazenada em arquivo eletrônico. 

§ 2". O contribuinte deverá fazer uso exclusivamente da Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços (NFS-e), não podem mais os cstabelt:cimcntos gráficos confeccionarem "'otas Fiscais, o 
disposto ncste artigo sc aplica aos contribuintes que confeceionam seu próprios impre~~os fiscais. 

§ 3Q Faculta-se a emissão de NFS-c às Instituiçõcs Financeiras, as Casas Lotbricas, • 

os Cartórios Notariais e d e Tabelionatos, e os Empreendedores Individuais. 
§ 4". Fica abolido o recebimcnto e o pagam=to atravbs do Recibo dc Pagamento a 

Autônomo- RPA. 
§ 5°. Para emissão da Nota fiscal Eletrônica de Serviços é obrigatória a identificação 

do tomador do serviço, indepcndcnte de o imposto tcr sido ou não rctido. 
§ 6". As operações efetuadas através da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços estão 

dispcnsadas dc posterior declaração de serviços do contribuinte. 
§ 7". Cabe aos setores de Tributos e Fiscalização do Município divulgar Instruções 

Normativas acerca da utili ....ação c I>:rmssão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. 
Seção Il - Cancelamento e Substituição de NFS-e 

Art. 101. A NFS-e poderá ser cancelada pelo emitcnte, por meio do sistema da NFS
c. antes do pagamento do Imposto. 

Parágrafo único. Após o pagamento do Imposto, a NFS-e poderá ser cancelada por 
meio de processo administrativo ou por meio do sistema da NFS-e, na forma e dl>:mais condições 
estabelecidas pela Secretaria Municípal de Finanças. 

Art. 102. A NFS-c poderá scr subst itu ída na fomIa e condiçõcs estabelecidas pela 
Secretaria Municipal dc Finanças. 

TÍTULO 11 - TAXAS 
CAPlTULO VHI - TAXA DEFISCALlZAÇÃO DE ESTA.BELECll\'IENTOS 

Seção I - Incidência e Fato Gerador 
Art. 103. A Taxa de Fiscalização de Estabelecimcntos b devida em razão da atuação 

dos órgãos competentes do Executivo que exercl>:m o poder de polfcia, descnvolvendo at ividades 
permanentes de controll>:, vigilância ou fiscalização do cumprimcnto da legislação municipal 
disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança. transportes, ordem 
ou tmnquilidadc públicas, relativamcnte aos estabelecimentos situados no Município. bem como 
atividades permanentes de vigilância sanitária. 

Parágrafo único. Consideram-se implementadas as ativid"1.dcs peflI1ancntes de 
controle, vigi lância ou fiscali7.ação , para efei to dI>: caracteri ....ar a ocorrência do fato gerador da Taxa, 
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com a prática, pelos órgãos municipab competentes, de atos administrativos, vinculado~ ou 
discric ionários, de prevenção, observação ou repressão, necessários fi verificação do cumprimento 
das nonnas a que se refere o caput deste artigo. 

Art. 104. Considera-se estabelecimento. para os efeitos deste Capitulo, o 
público ou privado, editlcado ou não, próprio ou de terceiro, onde são exercidas, de 
pl;;mlanente ou temporário, as atividades: 

J - de comércio, indústria, agropecuária ou presta~ão de serv iç os Io:lTI geral; 
II desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, 

cul turais ou religiosas; 
lU - dlo:correntes do exercício de profissão, arte ou oficio; 
§ 1°. São também, conúderados estabelecimentos: 

I _a residência de pessoa fisica, quando de acesso ao público em razão do exercício 
de atividade profissional; 

rI - o local onde forem cxercidas atividades de diversões públicas de natureza 
itinerante; 

III - o veiculo, de propriedade de pe~soa fí sica. utilizado no transporte de pessoas ou 
cargas, no comércio ambulante. ou em atividades de propaganda ou publicidade 

2". São irrelevantes para a caracterização do estaheleclmento as denominações de 
fí lial, escritório de representação ou contato, depósi to, caixa eletrônica, 

"stand", "olll let", ou quaisquer outras que venham a ser 

§ 3". A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou 
eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento para fins de 
incidência da Taxa. 

Art, 105. A existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial 
ou total, dos seguintes elemento~ : 

I - manutenção de pessoal, mater ial, mercadorias, veículos, máquinas, instnunentos 
ou eqUlpamentos; 

II -estrll turaorganizacional ou administrativa; 
III - inscrição nos órgãos previdcnciários; 
IV - indicação como domicílio fisca l para efeito de outros tributos; 
V - pennanência ou ânimo de pemmnecer no local para o exerclcio da atividade, 

exteriorizada através da indicação do endereço cm impresso, fOlm ulário, correspondência, "site" na 
"intcrne!", propaganda ou publicidade, contrato de locação do imóvel. ou em comprovante de 
despe- sa com telefone, energia elétrica, água ou gás. 

Art. 106, Considera-se autônomo cada estabelecimento do me~mo titu lar 
~ 1°. Para efeito de incidência da Taxa, con~ideram-se estahelCCÍlncntos distintos: 
I - os que, embora no mcsmo local e com idêntico ramo de atividade, ou não, sejam 

explorados por diferentes pessoas fisicas ou juridicas; 
II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, 

estejam situados em locais distintos, ainda que na mesma via, logradouro, área ou edificação; 
III - cada um dos veículos a que se refere o inciso III do § 1~ do artigo 104. 
§ 2°. Desde que à atividade não seja exercida concomitantemente em locais 

distintos. considerar-se-á estabelecimento único os locais utilizados pelos que atuam no segmento 
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do comércio ambulante, exceto veiculos, bem como pelos pennissionários que exercem atividades 
em fciras livres ou feiras de arte e artesanato. 

Art. ]07. Sendo anual o período de incidência, o fat o geradnr da Taxa considera-se 
ocorrido: 

1 - na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro 

li - na data da mudança de atividade que implique novo enquadramento na Tabela, 
anexa; 

1lI - em 10 (primeiro) de janeiro de cada exercicio, nos anos subseqüentes. 
Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui à 

incidência correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência 
Art. 108. Sendo mensal o período de incidência, o fato gerador da Taxa considera-se 

ocorrido: 
I - relativamente ao primeiro mês, no último dia útil anteri or ao de início de 

funcionamento do estabelecimento; 
11 - relativamente aos meses posteriores, no l° (primeiro) dia útil do mês de 

incidência. 
Art. 109. Sendo diârio o período de incidência, o fato gero.dor da Taxa considera-se 

ocorrido no último dia útil anterior à data: 
I - de início de func ionamento do estabelecimento, no caso de atividadt:s 

esporádicas; 
II - de início das atividlldes eventuai~ , descritas no artigo 96. 
Art. 110. Para os efeitos deste Capitulo, considera-se: 
1 - atividade pennanente, a que for exercida sem prazo detenninado de duração; 
Jl - atividade provisória, a que for exercida em período de 6 (seis) até 90 (noventa) 

dias; 
IfI - atividade esporádica, a que for exercida em período de até 5 (cinco) dias; 
IV - atividade eventual, exclusivamente as relativas à promoção de espetáculos 

artíllticos ou competições de qualquer natureza, quando abertos ao público, inclusive os gratuitos, 
salvo os promovidos pelo próprio titular do estabelecimento, desde que tenha por objetivo social o 
exercício da atividade c asswna as obrigações e responsabilidades decorrentes dll realização do 
espetáculo 

Art. 111. A incidência e o pagamento da Taxa independem: 
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 

administrativas; 
II - da licença, autorização, pennissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado 

ou Município; 
!li - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida à 

atividade; 
IV - da finalidade ou do resultado econõJTÚco da atividade; 
V - do efetivo exercício da at ividade ou da efetiva .exploração do estabelecimento; 
VI - do pagamento de preços, emolumentos e quaIsquer importâncias eventualmente 

exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias; 

1

~ 

j 
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Vil - do caráter pcnnanentc, provisório, esporádico ou eventual da atividade 
exercida no estabelecimento. 

Art. lU. Nilo estão sujeitas à incidência da Taxa: 
I - as pessoas I1sicas não estahelecidas, assim consideradas as que exerçam 

atividades em suas próprias residências, neste Munic ípio, desde que não abertas ao público em 
geral ; 

11 - as pessoas tis icas ou jurídica~, não excluída a incidênda em re lação ao 
estahelecimento próprio, exclusivamente em relação às atividades <.k prestação de serviços 
executados no cstahc1ccimento dos respl;;ctivos tomadores. 

Seção li-Sujeito Passivo 
Art. 113. Contribuinlt da Taxa é a pessoa física, jurídica ou qualquer unidade 

econômica ou profis~ional que explore e~tahelecimento sitlUldo no Município, para o exercício de 
quaisquer das atividades relacionadas no artigo 104. 

Art. 114. São responsáveis pelo pagamento da Taxa: 
1 - as pessoas fi~icas, jurídicas ou quai~quer unidades econômicas ou profissionais 

que promovam ou patrocinem quaisquer formas de eventos, tai s como espetáculos desportivos, de 
diversões públicas, feiras e expo.~ içôes, em rel ação à atividade promovida ou patrocinada, como 
também em relação a cada barraca, "stand" ou assemelhados, explorados durante a realização do 
evento; 

II - as pessoa~ ftsicas, jurídicas ou quaisquer unidades econômicas ou profissionais 
que ex plorem economicamente, a qualquer titulo, os imóveis destinados a "shopping ccnters", 
"outlets", hipcrmercados, centros de lazer e similares, quanto às atividades provisórias, esporádicas 
ou eventuais exercidas no local. 

Art. 115. São so lidariamente ohrigados pelo pagamento da Taxa: 
I - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em hem imóvel, onde são 

exercidas quaisquer das atividades previstas no artigo 104; 
11 - o locador dos equipamentos ou utensilio~ usados na prestação de serviços de 

diversôes púhliea~. 
SeçãoJII -Cálculo 

Art. 116. A Taxa será calculada em função do tipo de atividade exercida no 
estabelecimento, em eonfonnidade com a Tahela 11, anexa, a esta Consolidação, ohservados o.~ 
limites c ressalvas dos art igos 117 a 11 9. 

§ I". A Taxa será calculada pelo item da tabela que contiver maior identidade de 
especificações com as atividades exercidas no estabelecimento considerado, ohservada a 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE - Fiscal, na forma da legislação federal, 
ea Tahela, anexa, sucessivamente. 

§ 2°. Enquadrando-se o estabelecimento em mais de um item das tabe l a~ referidas no 
caput deste artigo, prevalecerá aquele que conduza à Taxa unitària de maior valor. 

§ j~. A Taxa será devida illlegralmente, ainda que o estabeleeimclllo seja explorado 
apenas em parte do período considerado. 

Art. 117. Na hipótese de início de funcionamento ou de mudança de atividade a 
partir do exercício de 2014, aplicam-se, como limites, os valores constantes da tabela 11, anexa, a 
esta Consolidação, que serão atualizados anualmente pelo indice de Preços ao Consumidor Amplo 
- IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
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Parágrafo único. A correção monetária, prevista no capu! e no § l~ deste artigo, será 
calculada tendo por data-base o dia 1° de janeiro de cada exercicio. 

Art. 118. Para O exercício de 2013, fica afastada a aplicação da Seção 2 - Atividades 
pennancntcs e sujeitas à inspeção sanitária, da Tabela II anexa a esta Consolidação. 

Parágrafo único. Para o exercício de 2014, os estabelecimentos serão enquadrados 
ou reenquadrados em um dos itens suhsistentes da Tabela n, anexa a esta Consolidação, na fornl3 
do artigo 11 7 

Art. 119. Na expressão "outros aparelhos de distração", contida no item 35 da 
Tabela lI, anexa a esta Consolidação, não se enquadram máquinas de jogos de azar ou 
entretenimento eonl distribuição de prêmios proibidas pela legislação em vigor. 

SeçãolV-Lallçamellto 
Art. 120. Qualquer que seja o período de incidência, a Taxa de Fiscal i7,ação de 

Estabelecimentos será calculada e lançada elctrônicamente pelo próprio sujeito passivo, 
independentemente de prévia notificação, podendo, a critério da Administração, ser lançada de 
oticio, com base nos elementos constantes nos assentamentos da Municipalidade, no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários - CCM, em declarações do sujeito passivo e nos demais elementos 
ohtidos pela Fiscalização Tributária. 

Seção V -Inscrição 
Art. 121. O Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM será formado pelos dados 

da inscrição e respectivas alterações, fornecidos pelo sujeito passivo que exercer atividade 
pennanente e pelo promotor ou patrocinador de evento responsavel pelo pagamento da Taxa, em 
confomtidade com o inciso I do artigo 114. 

§ In. O sujeito passivo devera promover tantas inscrições quantos forem os seus 
estabeleci-mentos ou locais de atividade, observando-se o disposto no § r do artigo 80. 

§ 2". Ficam dispensadas de se inscrever no Cadastro de Contribuintes Mobiliários 
CCM as pessoas físicas ou jurídicas que exercerem atividades provisórias, esporádicas ou 
eventuais, exceto os promotores ou patrocinadores de eventos referidos no caput deste artigo. 

Art. 122. O prazo para o sujeito passivo promover sua inscrição inicial no Cadastro 
de Contribuintes Mobiliários - CCM será de 30 (trinta) dias, contados da data de inicio de 
funcionamento do estabelecimento, salvo para aquele que comprovar ter exercido atividade 
provisória que se estendeu por mais de 90 (noventa) dias, adquirindo caráter de permanente, 
quando o mesnlO prazo será contado a partir do 91 0 (nonagésimo primeiro) dia da data de início de 
flmcionamento do estabelecimento. 

Art. 123. Os dados apresentados na inscrição deverão ser alterados pelo suj eito 
passivo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocOlT6neia de fato s ou circunstâncias que 
impliquem sua modificação. 

Parágrafo úllico. O disposto neste artigo deverá ser observado inclusive quando se 
tratar de venda ou transferência do estabelecimento c de encerramento da atividade. 

Art. 124. A Administração poderá promover, de oficio, a inscrição, assim enlnO as 
respectivas alterações de dados, inclusive cancelamento, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis. 

Art. 125. Além da in~elição no Cadastro de Contribuintes Mohiliários - CCM e 
respectivas alteraçõcs, a Administração poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de 

pq~_;_ _,,, ,,_,_,d_O_,=_,"_"_,,_p_,,,,_,;_,,_E_"_O'_,_d'cl_,,_,Ç_"_ ' _"_dO_'_,pm_ll'_,_m_~_, ,_,q_U_ ~,q_U'_'_;m_ _ _ '_d_ _ _ iVO_' 
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armazenados por qualquer meio, relacionados à apuração da Taxa de 
E,',bd,,;m,,'O' 

Seção VI - Arrecadação 
Art. 126. A Talla, calculada na confoffilidade da Tabela 11, anexa - Seções 1,2 e 3, 

deverá Ref recolhida na forma, condições e prazos regulamentares. 
o valor da Taxa JXlderá ser nxolhido 

antecipação nos casos em que o período de 

1". Tratando-se de incidência anual, 

§ 3°. ~a hipótese de recolhimento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inü::rior li 

RS 50,00 (cinquenla relli~). 
Art. 127. Sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis, a falta de 

recolhimento ou o recolhimento a menor da Tm::a, nos prazos em lei ou regulamento, 

e não recolhida, ou recolhida a menor; 
lU - em qualquer ca~o, juro~ moratório~ de (um por cento) ao mês, a partir do 

mê~ imediato ao do vencimento, considerado como mês completo qualquer fração dele. 
Parágrafo único. A multa a que se refere o inciso I deste m1igo ~erá calculada a pm1ir 

do primeiro dia subst:qut:ntt: ao do vencimento do prazo previsto para o recolhimento da Taxa até o 
dia em que ocorrer o seu efetivo recolhimento, podendo ser lançada de oficio, conjunta ou 
i~oladamentc, no caso de não recolhimento da Taxa com esse acréscimo. 

Art. 128. O crédito tributário não pago no seu vencimt:nto será 
monetariamente, mediante aplicação de coefícientes de atualização, nos tt:nllOS da 
própria. 

§ 1". A atualização monetária, bem como os juros de mora, incidirão sobre o valor 
intt:gral do crédito tributário, nestt: computada a multa 

§ 2". Inscrita ou ajuizada a divida, serão devidos, também, custas e honorários 
advocatícios, na forma da legislação própria. 

Seção VII -Infrações e Penalidades 
Art. 129. As infrações às nonnas relativas à Taxa sujeitam o infrator às seguintes 

penalidades' 

de ação fisc·al ou denunciada após o st:u início; 
li-infrações relativas a alterações cadastrais: multa de RS 

aos que deixarem de efetuar, na conformidade do regulamento. 
o encerramento de atividade, em cadastro fiscal de tributos 
apurada por meio de ação fi~cal ou denunciada apó~ o seu início; .A-
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[fi - infrações relativas às declarações: multa de R$ 500,00 (quinhento~ reais) aos 
que deixarem de apresentar, na confonnidade do regulamento, quaisquer declarações a que 
obrigados, ou o fizerem com dados inexatos, ou omiti rem e lemcnto~ indispcnsávci~ à apuração da 
Taxa devida; 

IV -infrações relativas à ação fiscal: 
a) multa de R$ 1. 500,00 (um mil e quinhentos reais) aos que embaraçarem a ação 

fiscal, recusarem ou sonegarem a exibição de livros, documentos, impressos, papéis, declarações de 
dados, programas c arquivos magnéticos ou eletrônicos, arntazenados por qualquer meio, que se 
relacionem à apuração da Taxa devida; 

b) multa de R$ 150,00 (cento c cinquenta reais), aos que nâo mantiverem no 
estabelecimento os docwnentos relativos à inscrição e posteriores alterações em cadastro fiscal, 
bem como os doewnentos de arrecadação; 

V - infrações para as quais não haja penalidade específica prevista neste Capítulo: 
multa de RS 150,00 (cento c cinquenta reais). 

Seção VIII - Isenções 
Art. 130. Ficam isentos de pagamento da Taxa: 
I - os órgãos da Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Fcdcral e 

dos Municípios, assim como as suas respectivas fundações e autarquias, em relação aos 
estabel ecimentos onde são exercidas as atividades vinculadas às suas fina li dades essenciais; 

II - os profissionais autônomos que desenvolvam atividade que não exija formação 
específica; 

J1[ - o Microempreendedor Individual - MEl, a que se refere o § lo do artigo 18-A 
da Lei Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006, acrescido pela Lei 
Complementar Federal no 128, dc 19 de dezembro de 2008, optante pelo Sistema de Recolhimento 
em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional - SIME!. 

Art. 131. A isenção, não exime o Microemprecndedor Individual - MEl optante pelo 
Simples Nacional - SIMEI da inscrição e atualização de seus dados no Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários - CCM e do ewnprimento das demais obrigações acessórias. 

CAPÍTULO IX - DlSPOSIÇÕ~S GERAIS 
Art. 132. Os documentos relativos à inscrição no Cadastro de Contribuintcs 

Mobiliários e posteriores alterações, bem como os documentos de arrecadação, devem ser mantidos 
no estabelecimento, para apresentação ao Fisco quando solicitados. 

Art. 133. O lançamento ou o pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Estabelecimentos - TrE não importa reconhecimento da rcgularidade do funcionamento do 
estabelecimento. 

Art. 134. Os órgãos da Administração Direta ou Indireta do Mtmicipio, inclusivc 
autarquias, cmpresas públicas e sociedades de economia mista, deverão exigir do sujeito passivo da 
Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos, na fomla do rcgulamento, comprovação da inscrição no 
Cadastro de Contribuintes Mobiliários e do recolhimento dessc tributo, como condição para 
deferimento de pedido de concessão ou permissão de uso, bem como de sua renovação. 

Art. 135. Aplica-se à Taxa, no que coubcr, a legislação do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISS. 

Art. 136. Faz parte integrante desta Consolidação a Tahela li, anexa. 

~ 
... • 
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Art. 137. Os valores fixados em reais, na Tabela anexa, Seções \, 2 e 3, serão 
atualizados anualmente, na fonna da Lei. 

CAPíTULO X ~ DISPOSIÇÕES .F1NAIS 
Art. 138. Fica vl;:dada a concessão de incentivos fiscais às pessoas fisicas e jurídicas 

inadimplentes com a fazenda Pública Municipal. 
Art. 139. Os contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Pública 

Municipal, relativo ao pagamento de tributos, juros de mora, multas, c demais acréscimos legais , 
inscritos ou não em dívida ativa, enquanto não quitar ou regularizar sua situação com a Fazenda 
Pública Municipal, não poderão : 

1- receber quaisquer quantias ou creditos que tiverem com a prefeitura; 
II - participar de licitação pública de qualquer modalidade, concorrência, cana 

convite ou tomada de preços, celehrarem convênios, contratos, ou termos de qualquer espécie ou 
transacionar, a qualquer título, com órgão da Administração Pública Direta ou Indireta do 
Município; 

lll - usufruir de qualquer benefício fiscal; 
IV - protocolar c retirar quaisquer documentos de seu interesse, tais como: 
a) de aprovação de projetos arquitetônicos, de loteamento, remembramcnto, 

desmembramento elou dcsdobro; 
b) de alvarás de func ionamento, construção elou Hahite-se; 
c) de horário especial, dentre outros, enquanto existir débitos lançados eu sua 

inscrição imobiliária e econômica. (NR) 
Art. 140. Fica a Secrctaria Municipal de fazenda autorizada a enviar para protesto, 

j unto ao Cancrio competente, na forma da Lei Federal númcro 12.767 de 27 de dezembro de 2012, 
os instrumentos decorrentes da constituição de crédito tributários e não trihutários, vencidos c não 
pagos, tais eomo~<;;ertidão de Dívida Ativa e Termo de Confissão de Débito. 

arágrafo único. os efeitos dos protesto alcançarão o~ responsáveis tributários, nos 
termos do dis osto n~Código Tributário Nacional c, no Código Tributário do Município. 

Art. 14\ Aplicam-~e, no que couher, as disposições desta Lei Complementar à ME 
ou EPP opta es pelo SU'qples NaCIOnal. 

Art. 142. 'sta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
produzlIldo o scus cfclt~~lr de 1° deJanelro de 2014 

P"f'~ '''p'' d, G~o'ã,d", ",11 d"o"'bm de 2013 

LUlZAnt~ EncMat~Martincz
o lradeCanalho 
Prc to nIClpal Assessor JurídiCO Adjunto , 

Registrado em ' P 'Rrio Publicado na Secretaria da Prefeitura Mllllicipal de 
Guzolândia, por afixação no Quadro d' AIS n T, UPRA. 
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TABELA H 

Valore~ da Taxa de Fiscaliz3cão Licença e Funciolllllllento 


(Os valores fiXlldos em reais, serão atulllizados anualmente pelo IPCA, apurlldo pelo Instituto 

Brasileiro de Geoerafia e Estatística - IBGE. 


Item Destriçlo 

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 
flores ta l, pesca, aquicultura e serviços 
relacionados com essas atividades. 
Indústria extrativa e de transfonna 110. 
Distribuição de eletricidade, gáseá ua. 
Construção civil. 
Comércio atacadista de produtos 
agropecuários "in natura"; produtos 
alimentícios araaOUlllllS. 

Comércio varejista de produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, em lo' as especializadas. 
Comércio varejista realizado em vias púhlicas 
or ambulantes ou máquinas automãticas. 


Comércio varejista de j ornais e revistas 

n:ali7..ado em via~ púb!ica~. 


Comércio varejista de produtos 

farnIacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, 

de pcrfumaria e cosméticos. 


10 Lo· as de departamento ou ma azines. 
11 Comércio a vare·o de redutos crigosos. 
12 Comércio atacadista de produtos quimico~. 
13 Comércio atacadista de rodutos de fiuno. 
14 Outras atividades do comércio; reparação de 

veículos automotores, objetos pessoaIs e 
doméslieo~ e de representantes conu:rciais e 
a entes do comércio ou não eS]2!cificadas. 

15 Alo"mnento e alimentação. 
16 l"ransporte terre~tre; aquaviário ou aéreo, 

exceto os efetuados por taxi ou "lotação" 
restados por profissional autônomo. 

17 Serviço de taxi ou "lotação" prestado por 
rofi~~ional autônomo 

18 Atividades anexas e auxiliares do transporte e 
a'ências Ueviaens. 

19 Correios 

Periodo de 
Incidência 

Anual 100,00 

Anual 100,00 

Anual 100,00 

Anual 100,(1(] 

Anual 100,00 


Anual 100,00 

Anual 100,00 

Anual 100,00 

Anual 100,00 

Anual 100,00 

Anual 250,00 

Anual 800,00 

Anual 100,00 

Anual 100,00 


Anual 100,00 

Anual 100,00 
 1\ 
Anual 100,00 

Anual 100,00 

Anual 2.000,00 
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20 Torres de transmissão e de Telefonia, antcnas Anual 8.000,00 
e demais instalaçõt:~ dt: Estação Rádio-Base 
(ERD) de Serviços de Comwlicação Móvel 
Celular, TV c E~pecia\i7ada. 

21 Outras atividades relaeionadas ao transportc, Anual 200,00 
annazena 'em e comunica ões. 

22 Institui âo eouiutennediação financeira. Anual 3.000,00 
23 Outrasatividadesrclacionadasà Anual 100,00 

intcrnlooiação financeira. 
24 Atividades imobiliárias, aluguéis c serviços Anual 100,00 

rcstadosàs cmprcsas. 
25 Publicidade. Anual 100,00 
26 Depósito e rescrvatório de combustiveis, Anual I.~OO,OO 

inflarnáveiseex losivos. 
27 Depósito de combustíveis e congêneres para Anual 1.000,00 

vcnda ao consumidor final exclusivamcnte no 
estabelecimento. 

28 Depósito de produtos químicos sem venda Anual 1.500,00 
direta ao consumidor. 

29 Depósito de produtos químicos para venda ao Anual 500,00 
con~wnidor final cxclusivamente 
estahelecimento. 

30 Outras atividades relacionadas com locação c Anual 100,00 
Lê!ardade bcns. 

3\ Ati vidades de administração pública; defesa e Anual 100,00 
se uridade social. 

32 Ser.... i os p{lblicos concedidos. Anual 1.000,00 
33 Educa ão. Anual 100,00 
34 Saúde; servi os sociais e comunitários. Anual 100,00 
35 Serviços pcssoais não es ecificados. Anual 100,00 
36 Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola Anual 100,00 
37 Limpeza urhana ede esgoto e atividades Anual 600,00 

38 Demais at ividades de limpeza, conservação e Anual 200,00 
reparação de logradouros públicos c dc 

39 
40 

imóveis, cxceto serviços domésticos. 
Atividades associat ivas 
Produçâode fHme s cinell1atográficos c fitas 

Anual 
Anual 

10000 
100,00 

A 
/ .1\' 

r-4~1~~~~~;~:~T~oS~I~O'~~'~rtZí~~i,=0<~,--=,,7d'~io7,--7,t-~~~u,Tl---r--l~,2~OO~,O~O~ , 
cinematográficos; parque de diversões; 
exposição; associação es ortivacomestádio. 

42 Atividades de academia~ de dança; discotecas, Anual 100,00 
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danceterias e similares 
43 	 Atividades recreativas, culturais e 

despOrtivas. 
44 	 Demais atividades e recreativas, culturais e 

despOrtivas 
45 	 Scrviços funerários e conexos. 
46 	 Demais atividades não discriminadas e não 

assemelhadas. 

47 Indústria de alimentos, aditivos, embalagens, 
elo, tintas e vernizes ~ra fins alimentícios. 

48 	 Envasadora de ~a mineral e~távc1. 

49 	 Indústria de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos, correlatos, cosméticos, 
produtos de higiene e perfumes, saneantes 
domissanitários. 

50 	 Cozinhas industriais; embaladoras de 
alimentos 

51 	 Su ermercadoecon'êneres. 
52 	 Prestadora de serviços dc esteriliza ão. 
53 Distribuidora ou depósito de alimcntos, 

bebidas, água mineral ou potável. 
54 Restaurante,churrascaria, rotisserie, pizzaria, 

I padana, confeitaria e similares. 
55 	 Son'eteria 
56 	 Distribuidora com fracionamento de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos, 
cosméticos, produtos de higiene e perfumes, 
sancantesdomissanitários. 

57 Aplicadora de produtos 
domissanitários . 

lanchonete 

59 	 Merceariaecon êneres. 
(,Q 	 Comercio de laticínios e embutidos. 
fi I 	 Dispensário, posto de medicamentos e 

crvanaria. 
62 	 Distribuidora sem fracionamento de drogas, 

medicamentos, insumos fammcêuticos, 
correlatos, cosméticos, produtos de higiene e 
perfumes, saneantes domissanitários, casas de 
arti oscinír icos, dentários. 

63 	 D~ito fechado de dro~s, medicamentos, 

Anual 

Anual 

Anual 
Anual 

Anual 

Anual 
Anual 

Anual 

Anual 
Anual 
Anual 

Anual 

Anual 
An~l 

Anual 

Anual 

Anual 
Anual 
Anual 

Anual 

Anual 

100,00 

100,00 

!OO,Oü 
100,00 

1.100,00 

1.100,00 
1.100,00 

500,00 

100,00 
200,00 
200,00 

100,('0 

100,00 
100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
250,00 
250,00 

250,00 

250,00 
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insumos farmacêuticos, correlatos, 
cosméticos, pcrfumes, produtos de higiene, 
saneante~ domissanitários 

64 Farnlácia Anual 100,00 
65 Drogaria. Anual 100,00 
66 Comércio de ovos, de bebidas, Anual 100,00 

fmtaria ,verdura,legumes,quitandaebar 
67 Estabelecimento dc assistência medico Anual 250,00 

hoslitalar 
68 Estabekcimcnto de assistência médico Anual 250,00 

ambulatorial. 
69 Estabelecimento de assistência médica de Anual 250,00 

urgência. 
70 Instituto de beleza com cdicurol ólo o. Anual 100,00 
71 Instituto dc massagem, dc tatuagem, ótica e Anual 100,00 

laboratório de ótica. 
72 Laboratório de análises clínicas, patologia, Anual 250,00 

clinica, hematologia clínica, anatomia, 
citologia, líquido céfalo-raquidiano e 
congêneres. 

73 Posto dc coleta de laboratório de amiliscs Anual 200,00 
clinicas, patologia clínica, hematologia 
clínica, anatomia patológica, citologia, líquido 
céfalo-raquidiano e congêneres. 

74 Banco de olho~, órgãos, leite c outras Anual 200,00 
secreões. 

75 Estabdeeimcnto que se destina à prática de Anual 200,00 
~rtes com responsabi lidade médica 

76 Estabelecimento que se destina ao transporte Anual 200,00 
depacicntes. 

I 77 Clínica médico-vcterinária. Anual 200,00 
78 Consultório odontológicos. Anual 200,00 
79 Demais estabelecimento de assistência Anual 200,00 

odontológica 
80 Laboratório ou oficina de prótese dentária. Anual 200,00 
81 Serviço de medicina nuclear in vitro. Anual 200,00 
82 Senti o dc radiolo a médicalodontoló ca. Anual 200,00 
83 Serviço de radiolel1lpia. Anual 200,00 ~ 

~8~4~~C~~~,~d~,~~=po="=,"~,~d~,-i~do=,"=,,~~r-~An~",Tl---r--~20~O,~OOT--1 > 
responsahilidade médica 

85 Casa de repouso c dc idosos, Anual 200,00 
responsabi lidade médica. 

86 Demais estabelecimentos prestadores de Anual 200.00 

A~. Paschoal Guzzo, N°. 1085- fONE (17)35371123- fAX 36371145 - CEP:15355-000 
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serviços relacionados à saúde, não 
especificados assemelhados, sujeitos à'" fisealizaçãosanitària. 

87 	 Comércio a vare·o de combustíveis. 
88 	 Depó~ito , reservatório de combu5lívei~, 

inflamàveiseex 105iv05. 
R9 Locação de quadras para práticas desportivas, 

Ipista de atina ão c con êncrcs. 
90 lJsinasde á\cool c açúcar 
91 Usina de era ãode ener , 
92 	 Espetáculos artísticos eventuais, realizados 

cm locais com capacidade de lotação acima 
de 10.000 pessoas 

93 	 Exposições, feiras demais atividades, 
exeKidas em caráter provisório, em período 
de6a 90 dias. 

94 Exposiçõcs, feiras, bailes, festas , demais 
atividades exercidas em caráter provisório, em 

eríodo de até 5 dias. 
95 Demais atividades não discriminadas e não 

assemelhadas. 

Anual 800,00 
Anua! 1.500,00 

Anual 100,00 

Anual 3.000,00 
Anual 3.000,00 

Por evento 2.000,00 

Mensal 100,00 

Diária 20,00 

Anual 100,00 
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