
LEI COMPLEMENTARNº 3, DE 28 DE NOVEMBRODE 2003.

Altera a Lei Municipal Nº 1.404/99 e dá outras
providências.

o Povo do Município de Guaranésia, Estado de Minas
Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Fica alterado, quantitativamente, o número de vagas do cargo
especificado no quadro abaixo, constante no Anexo Il, Cargos de
Provimento Efetivo, da Lei Nº 1.404, de 1º de setembro de 1999,
passando a vigorar como segue:

ANEXO11
CARGOSDE PROVIMENTOEFETIVO

Grupo Ocupacional IV - De Obras

Denominaçâo do Cargo Nível Nº de Vagas

COVEIRO INICIALI - FINALV 03

Art. 2º O cargo ampliado pela presente Lei será provido a partir de 1º de
janeiro de 2004, atendendo as disposições do § 1º, incisos I e 11do art.
169 da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar
correrão por conta da respectiva dotação orçamentária a ser prevista
nas leis orçamentárias de cada periodo fiscal e exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

(jc Lopes
Pre eit nicipal



LEI COMPLEMENTAR Nº 4, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003

Altera a Lei Complementar Nº 002/02 e dá
outras providências.

o Povo do Município de Guaranésia. Estado de Minas
Gerais. por seus representantes na Câmara Municipal.
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Ficam alterados. quantitativamente. o número de vagas dos cargos
relacionados. constantes no art. 1º. Cargos de Provimento Efetivo,
Grupo Ocupacional de Educação, da Lei Complementar Nº 002, de 19
de agosto de 2002, passando a vigorar como segue:

Vencimento Número de Car
R$ 4,60 hora / aula 07
R$ 4,60 hora / aula 07

Art. 2º Os cargos ampliados pela presente Lei serão providos a partir de 1º de
janeiro de 2004, atendendo as disposições do § 1º, incisos I e 11do art.
169 da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar
correrão por conta da respectiva dotação orçamentária a ser prevista
nas leis orçamentárias de cada período fiscal e exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
J

Paço Municipal de Guaranésia, a 28 de novembro de 2003



LEI COMPLEMENTAR Ne 5 / 2003.

Altera o Capítulo 111da Lei N.Q631, de 12 de dezembro
de 1977, que dispõe sobre Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, em cumprimento a Lei
Complementar NQ 116, de 31 de julho de 2003 e dá
outras providências.

o PrefeitoMunicipalde Guaranésia.

Fàço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinteLei:

Art.1º Ficam alteradas pela presente Lei Complementar as disposições
das seções, artigos, parágrafos, incisos e alíneas do Capítulo 111 do Imposto
Sobre Serviços constantes na Lei N.º 631, de 12 de dezembro de 1977, que
instituiu o Código Tributário do Município, a seguir enumerados e passam a
vigorar com a seguinte redação: .

CAPiTULO 111
DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Seção I
Do Fato Gerador e Incidência

Art. 22 Dá nova redação ao art. 27:
Art. 27. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN, tem
como fato gerador à prestação de serviço por pessoa física ou jurídica,
ainda que não constitua a atividade preponderante do prestador,
independentemente da denominação que lhe for atribuída,
independentemente:
I - da denominação dada ao serviço prestado;
11 - da existência de estabelecimento fixou ou móvel no ãmbito do
Município;
111 - do resultado financeiro do exercício de atividade;

IV - do efetivo recebimento, pelo prestador, do valor referente ao
serviço prestado;
VI - de ser prestador legalmente constituído segundo as normas do
direito civil, comercial, obrigacional, tributária ou legislação específica;
VII - do prestador ser inscrito no Cadastro Municipal de Contribuinte;
VIII - do cumprimento de qualquer exigência legal ou regulamentar, sem
prejuízo do, penalidades '0""0". \



§ 1º O imposto incide também sobre serviço proveniente ou iniciado no
exterior do País.

§ 2º O impósto previsto nesta lei incide sobre o serviço prestado
mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados
economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com
o pagamento de tarifa, preço, pedágio ou qualquer outra forma de
remuneração pelo usuário final.

§ 3º Estão sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN, os serviços constantes da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar Nº 116 e as complementações de serviços anexos à
presente lei.

Art. 32 Dá nova redação ao art. 28:

Art. 28. O serviço considerar-se-á prestado e o imposto devido no local
do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local
do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos do
art. 3º da Lei Complementar Nº 116, quando o imposto será devido no
local definido nos incisos I a XXII, observadas as disposições nos §§ 1ª,
2º e 3º do referido artigo.

Parágrafo único. Considera-se estabelecimento prestador o local onde
o contribuinte desenvolva a atividade de prestação de serviços, de
modo permanente ou temporário, que configure atividade econõmica ou
profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser
utilizadas.

Art. 42 Dá nova redação ao art. 29:

Seção II
Do Contribuinte e Responsáveis do Imposto

Art. 29. O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo
no Município, desde que atendidas as disposições desta lei, que tenha
praticado, ainda que eventualmente, qualquer das atividades descritas
na Lista de Serviços da Lei Complementar Nº 116, de 31 de julho de
2003 e suas alterações, bem como na anexa nesta Lei.

Parágrafo único. Ficam também sujeitos ao Imposto Sobre Serviços
não expressos na Lista de Serviços integrantes desta Lei
Complementar que, por sua natureza e características, assemelham-se
a qualquer um dos que compõem cada item, desde que não constituam
hipóteses de incidência de tributo estadual ou federal.

Art. 52 Dá nova redação ao art. 31 :

Art. 31. São responsáveis pelo C\' dito tributário, retenção e
recolhimento a terceira pessoa, físi ou j,Urídica, vinculada ao
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gerador do imposto, atribuindo-lhe caráter supletivo do cumprimento
total da respectiva obrigação, inclusive no que se refere à multa,
acréscimos !egais e demais obrigações acessórias.
Parágrafo único. Respondem pessoal e solidariamente pelo pagamento
dos tributos e obrigações previstos nesta lei os integrantes de pessoa
jurídica irregularmente constituída ou que venha a perder esta
qualidade, estando ou não inscrita no Cadastro de Contribuintes do
Município.

Art. 6" Dá nova redação ao art. 32, com as seguintes disposições:

Art. 32. Será também responsável pela retenção e recolhimento do
Imposto Sobre Serviços o proprietário do imóvel, o dono da obra e o
empreiteiro quantos aos serviços descritos nos subitens do item 7 da
Lista de Serviços, anexo do Lei Complementar NQ116/2003.

Art. 7" Acrescenta à Lei o art. 32-A, com as seguintes disposições:

Art. 32-A. Para efeitos de cobrança do imposto, considera-se empresas
distintas:

I - as que, embora pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas,
funcionem no mesmo local, com idêntico ramo de atividade;

II - as que, embora pertençam à mesma pessoa física ou jurídica,
funcionem em locais diversos.

Parágrafo único. Não são considerados locais diversos, dois ou mais
imóveis contíguos e com comunicação interna, nem as várias salas ou
pavimento de um mesmo local.

Art. 8" Acrescenta à Lei o art. 32-B:
Art. 32-B. O tomador do serviço é responsável pela retenção e
recolhimento do imposto, inclusive multa e acréscimos legais,
independentemente de ter sido ou não efetuada a retenção na fonte na
Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou outro documento fiscal
autorizado pela Administração Municipal.
§ 1Q Será também responsável, quando o prestador de serviço não
emitir documento fiscal ou outro permitido pela legislação tributária ou,
quando desobrigado, não fornecer recibo no qual esteja expresso o
serviço prestado, o valor e o número da inscrição no Cadastro de
Contribuintes do Município.

§ 2Q Sem prejuízo do disposto no "capuf' e no § 12 deste artigo, são
responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior dop,,; ou cuja prestação se "oh, ,o""~,,,,,,, do Pais



11 - o ente público, a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta,
tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05,
7.02,7.04,7.05,7.09,7.10,7.12,7.14,7.15,7.16, 7.17, 7.19,11.02,
17.05 e 17.10 da lista anexa;

111 - os estabelecimentos bancários e demais .entídades financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central, tomadores ou
intermediários dos serviços descritos nos subitens 7.02, 11.02, 17.05 e
17.10 da Lista de Serviços, anexa a Lei Complementar Nº 116/2003;

IV - as incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de
obras de construção civil, tomadores ou intermedtários dos serviços
descritos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da Lista de Serviços, anexa a
Lei Complementar Nº 116/2003;

V - o promotor e o patrocinador de espetáculos desportivos, culturais e
de diversões públicas em geral e as instituições responsáveis por
ginásios, estádios, teatros, salões e congêneres em relação aos
eventos realizados.

§ 3º O tomador do serviço, referido no caput deste artigo e nos incisos
do parágrafo anterior, deverá repassar ao Tesouro Municipal, o valor do
imposto, inciusive multa e acréscimos legais, na forma e nos prazos
definidos na legislação tributária.

Art. 9º Dá nova redação ao art. 34:

Seção 111
Da Base de Incidência e Cálculo do Imposto

Art. 34. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço prestado.

§ 1" O imposto será apurado segundo o tipo do serviço prestado,
mediante aplicação da alíquota mínima de 2% (dois por cento) e
máxima de 5% (cinco por cento) sobre o preço do serviço especificado
na Lista de Serviços anexa desta lei.
§ 2" O valor do serviço para efeitos de apuração da base de cálculo
será obtido:
I - pela receita bruta mensal do contribuinte, quando se tratar de
prestação de serviços em caráter permanente;
11 - pelo preço cobrado, quando se tratar de prestação de serviço em
caráter eventual.

§ 3" A apuração do imposto será feita mensalmente sob
responsabilidade do contribuinte através dos registros em sua escrita
fiscal e recolhido na forma e condições regulamentares, sujeitos a
posterior homologação pela autoridade competente.
§ 4" Quando se tratar de contraprestações, sem prévio ajuste, ou
quando o pagamento do serviço for fetuado mediante o fornecimento
de mercadorias, a base de cál lo será o preço do serviço
correspondente na praça. . t .



§ 5º o Chefe do Executivo fixará por decreto as faixas de incidência das
alíquotas tributárias, de conformidade com a capacidade contributiva do
sujeito passivo, tomando como parâmetros às normas tributárias da
legislação féderal incidente sobre a prestação de serviços pelas
pessoas físicas e jurídicas.

§ 6º. A Câmara Municipal, entendendo que o Deéreto não atendeu aos
parãmetros estabelecidos no parágrafo anterior, poderá, no prazo de
trinta dias, contados da publicação do Decreto, suspender a sua
execução.

Art. 10. Dá nova redação ao art. 36:

Ar!. 36. Quando o serviço lar prestado por sociedade de profissionais
constituída na forma do ar!. 981 do Código Civil Brasileiro, esta ficará
sujeita ao imposto na forma definida nesta lei, calculado em relação a
cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste
serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade
pessoal, nos termos da lei;

Art. 11 Dá nova redação ao art. 38:

Ar!. 38. O contribuinte que exercer mais de uma das atividades
relacionadas na Lista de Serviços ficará sujeito a incidência do imposto
sobre todas as atividades que efetiva ou esporadicamente exercer,
inclusive quando se tratar de profissional autônomo.

Art. 12. Dá nova redação ao art. 40:
Art. 40. O preço do serviço, para fins deste imposto, é a receita bruta a
ele correspondente, sem quaisquer deduções, ainda que a titulo de
subempreitadas de serviços, fretes, despesas ou impostos e incluídos:
I - os valores acrescidos dos encargos de qualquer natureza;
1/ - os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em
separado, na hipótese de prestação de serviço a crédito;
111 - o total das sub-empreitadas de serviços não tributados, frentes,
despesas, tributos e outros encargos sob qualquer denominação.

§ 1º Não inclui na base de cálculo do imposto o valor dos materiais
fornecidos pelo prestador dos serviço previstos nos itens 7.02 e 7.05 da
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Nº 116/2003.
§ 2º Não inclui no preço do serviço os valores relativos a descontos ou
abatimentos não sujeitos a condição, desde que expressa e
previamente contratados.

Art. 13. Dá nova redação ao art. 41 :
Art. 41. A apuração do preço do serviço será efetuada com base nos
elementos em poder do sujeito passivo e compatíveis com os preços de
mercado.



Parágrafo único. Constituirá como fonte de informação para efeito de
lançamento e cobrança do imposto as informações prestadas à Receita
Federal, os depósitos bancários e as movimentações financeiras sem
origem comprovada.

Art. 14. Dá nova redação ao art. 42:

Seção IV
Do Arbitramento

Art. 42. A apuração dos preços dos serviços será feita por arbitramento,
mediante procedimento administrativo, nossequintes casos:

I - quando se apurar fraude, sonegação, omissão ou embaraço ao
exame de livros ou documentos necessários ao lançamento e
fiscalização do tributo;

" - quando o contribuinte não estiver inscrito no Cadastro Fiscal, não
possuir livros de escrituração obrigatória, documentos, Notas Fiscais de
Serviços e obrigações acessórias exigidas pela fiscalização ou as que
apresentar de forma irregular;

/lI - quando o resultado obtido pelo contribuinte for economicamente
inexpressivo;
IV - quando o preço for de dificil apuração;

V - quando a prestação do serviço tenha caráter transitório e instável;
VI - quando o contribuinte, depois de intimado, deixar de exibir os livros,
documentos fiscais e obrigações acessórias;
V/I - quando forem omissos ou não merecerem fé às declarações,
esclarecimentos prestados ou documentos exibidos pelo sujeito
passivo;
VII I - quando o preço declarado for notoriamente inferior ao corrente de
mercado ou desconhecido pela autoridade administrativa.

Art. 15. Acrescenta à Lei o art. 42-A, com as seguintes disposições:
Art. 42-A. O arbitramento de que trata o artigo anterior será procedido
pelo Fisco Municipal, levando-se em conta, entre outros os seguintes
aspectos:
I - os preços correntes dos serviços no mercado, na época da
apuração;
/I - os lançamentos dos contribuintes similares;

/11- a natureza do serviço prestado;

IV - o valor das matérias primas, combustíveis e outros materiais
consumidos ou aplicados no período;
V - a folha de salários, honorários de terceiros, pro-labore de diretores
e gerentes, retiradas de sócios e o~ros itens que compuser a planilha
de custo dos serviço; . "
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VI - o valor dos encargos fiscais e sociais, aluguel de imóvel, máquinas
e equipamentos utilizados, inclusive as amortizações de investimentos
de bens de capítal:

VII - as despesas com fornecimento de água, luz, telefone, serviços de
transmissão de dados e comunicações, livros, revistas e periódicos
técnicos e demais encargos vinculados à prestaçãó de serviços.

Art. 16. Altera a redação do art. 48:

Seção V
Do Lançamento

Art. 48. O imposto será lançado mensalmente quando a base de cálculo
for à prestação de serviços.
§ 1Q A apuração do imposto será feita mensalmente sob
responsabilidade do contribuinte através dos registros em sua escrita
fiscal e recolhido na forma e condições regulamentares, sujeitos a
posterior homologação pela autoridade competente.

§ 2º A critério da Administração Municipal o imposto poderá ser lançado
em períodos fracionados, simplificando e reduzindo os encargos do
lançamento, desde que não se torne excessivamente oneroso para o
contribuinte.

Ar!. 17. Altera a redação do art. 49:

Art. 49. O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN, fica obrigado a:

I • emitir Nota Fiscal - Prestação de Serviços, ou outro documento
admitido pela Administração, por ocasião da prestação do serviço;
11 - manter em uso regular escrita fiscal destinada ao registro dos
serviços prestados, ainda que não tributáveis.
§ t' A emissão da Nota Fiscal - Prestação de Serviços é obrigatória no
ato da efetiva prestação, independentemente da comprovação do
pagamento pelo tomador do serviço e nela destacando a alíquota e o
valor do imposto devido.
§ 2' O tomador de serviços é solidariamente responsável pela retenção
e recolhimento dos tributos devidos à Administração Municipal.

§ 3º O diretor da empresa, o gerente, o responsável pelo
estabelecimento e o contabilista responsável com vínculo societário,
são solidariamente responsáveis pela declaração dos tributos e
obrigações assessórias prescritas na legislação tributária.

Art. 18. Altera a redação do art. 52:

Seção VID''''~'1.



Art. 52. O imposto será lançado e recolhido mensalmente na forma e
prazos regulamentares.

Parágrafo único. O Imposto será pago no prazo de dez dias, contados
da notificação do lançamento de ofício.

Art. 19. Altera a redação do art. 53:

Seção VII
Da Estimativa

Art. 53. A autoridade administrativa poderá fixar o valor do crédito
tributário por estimativa, através de ato normativo próprio, nos seguintes
casos:

I - a atividade for exercida em caráter temporário;

II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização;

111 - quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos
fiscais;

IV - quando a receita bruta anual do contribuinte for menor ou igual ao
limite da isenção do Imposto de Renda;

V - a pessoa jurídica constituida como microempresa nos termos da
legislação federal;

VI - a pessoa física cuja receita bruta anual proveniente da prestação
de serviços seja igualou inferior ao limite da isenção do imposto sobre
a renda, nos termos da legislação federal.

Art. 20. Altera a redação do § 3º do art. 53, com as seguintes disposições:

§ 3º A qualquer tempo a Administração poderá rever os valores
estimados, reajustando as parcelas vicendas do imposto. quando se
verificar que a estimativa inicial é incorreta ou que o volume ou
modalidade dos serviços tenha se alterado de forma substancial.

Art. 21. Acrescenta à Lei o art. 54-A:

Art. 54. O lançamento e recolhimento do imposto fixado por estimativa
levará em conta os seguintes critérios:

I - o tempo de duração e a natureza da atividade;

11 - o preço dos serviços;

111- o local em que se estabelece o contribuinte;

IV - as receitas de prestação de serviços declaradas à Receita Federal.

Parágrafo único. A alíquota do imposto aplicável ao contribuinte em
regime de crédito tributário por estimativa será de 2% (dois por cento).

Art. 22. Acrescenta à Lei o art. 54-8:



Art. 54-8. O regime de estimativa será coincidente com o período do
exercício fiscal - orçamentárío, podendo ser prorrogado.
§ 1º Os valores estimados serão revistos e atualizados até o dia 31 de
dezembro de cada ano fiscal para entrar em vigor em 1º de janeiro do
exercício fiscal seguinte.

§ 2º O contribuinte poderá a qualquer tempo solicitar redução ou
majoração da estimativa do crédito tributário através de pedido
fundamentado e acompanhado das provas do direito.

§ 3º O contribuinte prestará declaração anual de ajuste, recolhendo o
valor complementar do imposto, devidamente atualizado, quando o
recolhimento sob regime de estimativa se verificar inferior a receita
bruta proveniente da prestação de serviços efetivamente prestada no
período fiscal.

Art. 23. Acrescenta à Lei o art. 54-C:

Art. 54-C. O contribuinte sujeito ao regime do crédito tributário por
estimativa poderá, a critério da autoridade administrativa, ser
dispensado do uso de livros fiscais, desde que não exigíveis pela
legislação tributária federal. .

Ar!. 24. Os incisos e alíneas do art. 56, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Seção VIII
Das Infrações e Penalidades

"Art. 56 .
I - multa mínima na importância de R$ 500,00 ou igual a cinco por
cento do imposto devido, nos casos de:
a) .

II - multa mínima na importância de R$ 1.000,00 ou igual a dez por
cento do imposto devido, nos casos de:
a) .

111 - multa mínima na importância de R$ 1.500,00 ou igual a quinze por
cento do imposto devido, nos casos de:
a) .

IV - multa mínima na importância de R$ 2.000,00 ou igual a vinte por
cento do imposto devido, nos casos de:
a) ..

V - multa mínima na importância de R$ 3.000,00 ou igual a trinta por
cento sobre a diferença do imposto devido do valor efetivamente

recolhido; '\



VI - multa mínima na importância de R$ 4.000,00 ou igual a quarenta
por cento do imposto devido, nos casos de falta de recolhimento do
Imposto, apueado por procedimento tributário;
VII- multa mínima na importância de R$ 5.000,00 ou igual a quarenta
por cento do imposto devido, nos casos da não retenção do imposto.
V\I - multa mínima na importância de R$ 5.000,00 ou igual a cinqüenta
por cento do imposto devido, nos casos de falta de recolhimento do
imposto retido ou não na fonte."

Art. 25. Acrescenta à Lei o art. 56-A:

Art. 56-A. O não cumprimento das disposições da legislação tributária
implica na imposição de multa mínima no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais) e máxima na importância equivalente a cem por cento do imposto
devido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da
cobrança do tributo e demais cominações legais.

§ 1Q A multa será reduzida em setenta e cinco por cento se recolhida
espontaneamente no prazo de quinze dias ou em cinqüenta por cento
se o recolhimento efetuar-se em até trinta dias contados da notificação.

§ 2Q
· A multa será aplicada por documento fiscal, obrigação ou

informação não emitida, não cumprida ou não prestada ao fisco
municipal e no prazo fixado.

§ 32 A reincidência do mesmo ato inflacionário implicará na aplicação
da multa em dobro do valor fixado no caputdo artigo, não prevalecendo
o limite máximo fixado no caput do artigo e não podendo se beneficiar
de qualquer redução.

Art. 26. As alíneas do art. 57 passam a vigorar com a seguinte redação:

Seção IX
Das Isenções e Não Incidência

Art. 57 .
I - prestado pelo menor de dezesseis e maior quatorze anos,
expressamente autorizado pelo Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente;
I - prestado por entidade cultural ou assistencial, sem fins lucrativos;
\lI - de diversão pública com fins beneficentes ou considerado de
interesse cultural, expressamente autorizado pela Administração
Municipal;
IV - espetáculos, jogos, competições ou exibições desportivas aberto
ao público, sem cobrança de ingresso, talões de apostas ou qualquer
outra forma de remuneração dos serviços;
V - executados por administração, empreitada e subempreitada, de
obras hidráulicas ou de construção civil, e os respectivos serviços de
engenharia consultiva, quando contratados com a União, Estado e
Município.
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Parágrafo único. Os serviços de engenharia consultiva a que se refere
este artigo são os seguintes:
I - elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obra e serviços de
engenharia;
11 - elaboração de anteprojetos, projetos básicos 'e projetos executivos
para trabalhos de engenharia;
111 - fiscalização e supervisão de obras e serviços de engenharia."

Art. 27. Acrescenta à Lei o art. 57-A:
Art. 57-A. O imposto não incide sobre:

I - as exportações de serviços para o exterior do País;

II - a prestação de serviço em relação de emprego, dos trabalhadores
avulsos, do diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho
fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos
gerentes-delegados;

111 - a prestação de serviço em relação do exercício de cargo público
decorrente de mandato eletivo, cargo de provimento efetivo ou
comissionado, inclusive a prestação de serviço em caráter temporário à
administração pública;

IV - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o
valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos
moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições
financeiras.
Parágrafo único. O serviço desenvolvido no Brasil, cujo resultado aqui
se verifique, está sujeito à incidência do imposto previsto nesta lei,
ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior, não se
aplicando os termos do inciso I.

Art. 28. Os incisos do art. 143 passam a vigorar com a seguinte redação e
acrescentando o parágrafo único:

Art. 134 .
1- Multa de:

cinco por cento sobre o valor do tributo se recolhido dentro do mês de
vencimento da obrigação;
dez por cento sobre o valor do tributo atualizado monetariamente e recolhido
até trinta dias do vencimento da obrigação;
vinte por cento sobre o valor do tributo atualizado monetariamente e recolhido
até sessenta dias do vencimento da obrigação;
trinta por cento sobre o valor do tributo atualizado monetariamente e recolhido
após sessenta dias do vencimento da obrigação.

11 - Juros de Mora, a razão de um por cento ao mês ou fração, incidente
sobre o crédito tributário atualizado monetariamente.
111 - Atualização Monetária, calculada sobre o valor do
periodo de seu vencimento até a data dO~ paqamento

débito no

II



Parágrafo único. Para cálculo da atualização monetária aplicar-se-á a
tabela de conversão e atualização monetária divulgada pelo Tribunal de
Justiça do E~tado de Minas Gerais e, subsidiariamente, aplicando-se as
normas da legislação tributária federal.

Art. 29. O art. 210 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 210. Fica instituída a Unidade de Referência- UR no valor fixo de
R$ 24.710,00 (vinte e quatro mil, setecentos e dez reais) para cálculo
das Taxas.

Art. 30. Ficam revogados:

I - os itens numerados de 1 a 66 do artigo o art. 29 da Lei N.º 631, de 12
de dezembro de 1977;

II - o parágrafo único do art. 30 da Lei Nº 631, de 12 de dezembro de
1977, cuja disposição está expressa no inc. II do art. 57-A, desta Lei;

111 - o Anexo I da Lei Nº 631, de 12 de dezembro de 1977;

IV - na íntegra a Lei Nº 812, de 12de novembro de 1977, que acrescenta
parágrafo único ao art. 29 da Lei 631/1977;

V - na íntegra a Lei Nº: 942, de 30 de dezembro de 1987, que adapta à
legislação municipal a Lista de Serviços anexa da Lei Complementar Nº 56, de
15 de dezembro de 1987;

Art. 31. Fica fazendo parte integrante desta Lei Complementar todas
disposições da Lei Complementar Nacional Nº 116, de 31 de julho de 2003,
inclusive a Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar, suas alterações e
complementações.

Parágrafo único. Integra também a presente Lei Complementar o Anexo I
- Lista de Serviços, fixando as alíquotas do imposto sobre a prestação de
serviços das categorias econômicas discriminadas, por suas respectivas faixas
de incidência fixadas em regulamento, atendidas as normas desta lei.

Art. 32. A Lei Nº 631, de 12 de dezembro de 1977 com as suas alterações,
desde que não alcançadas e/ou modificadas pelas presentes alterações, fica
atribuído eficácia de Lei Complementar nos termos do inc. I, parágrafo único do
art. 51 da Lei Orgânica Municipal, até que seja substituída por uma nova lei,
consolidada.

Art. 33. Esta Lei entrará em vigor n ia 1º de janeiro de 2004.

, 3,1 de dezembro de 2003.
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LISTA DE SERViÇOS
(Lei Complementar Nº 116. de 31 de julho de 2003)

ANEXO I

1.0 aervtçcs de infcif'i!1:.ãt~cae congêneres
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas.

FAIXAS TRIBUTARIAS! ALIQUOTAS

fAI?<AI fAlX~,1I FAIXA,m FAIXA IV
2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2'l'. 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5"10

2% 3% 4% 5%

2% 3% 5%

2% 3% 4% 5%
2% 3% 4% 5%

FAIXA I FAIXA U "FAIXA 111 FAIXA IV
2% 3% 5%

FAIXA'I FAIXA ir FAlX-A 111 fAIXA iV
2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 5%

F~I?CAI FAI.XA Ir.F-t\[XA,m_FAI~~ IV
2% 3% 4% 5%

2"10 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 5%

2% 3% 4% 5%
2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% S"/Q
2% 3% 4% 5%

2% 3% 5%

2% 3% 5%

2% J% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

1.02 Prcçramação.
1.03 Processamentode dados e congêneres.

1.04 Elaboração de programas de computadores. inclusive de jogos eletrônicos.

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

'.06 Assessoria e consultoria em mtcrmáftca.
1_07 Suporte técnico em imorrnãítca, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

1.08 Pranejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

2.0 Serviços de pesquisas e-desénv~lvim_entàde qu'alque(hatU.rezâ. .
2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3.0 Serviços prestados médi.a"ntelocação, cessêe de diréiioo de usee cDngêi'l~res.
3.01 (VETADO)

3_02 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda

3.03 Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands. quadras esportivas, estétãos, ginasios. auditórios.casas de espetéculos..
parques de diversões, canchas e congêneres, para reanzacão de eventos ou negócios de qualquer natureza.

3.04 Locação, sublocação, arrendamento. direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. de íerrcvla, rodovia, postes,

cabos, dutos e condutos de qualquer natureza

3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas deuso te mporáoo.
4_0 Serviços de saúde.jasststêneía médica e congêneres.

4.01 Medicinaebiomedicina

4.02 Analises clinicas, patologia, eiestcoace medica, radioterapia, quimioterapia, uttra-sonografia, ressonância magnética, radiologia. tomografia e congêneres

4_03 Hospitais, cunlcas.jaboratódos. sanatórios, mancóncs. casas de saúde, prontos-socorros. ambulatórios e congéneres.

4.04 InslrumenlaçãocirlÍrgica.

4.05 Acupuntura.

4_06 Enfermagem,indusive serviços auonares.
4_07 Serviços tarmacêuticos
4,08 Terapia ocupacional. nsioterapia e tonoauõicloqta
4.09 Terapias de qualquer espece destinadas ao t-eremento físico, orqânicc e mental

4.10 Nutrição

4.11 Oostetrroe.
Odontologia

4.13 Ortóptica

Próteses sob encomenda

4_15 PSicanálise

4,16 PSicologia.

\>
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4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asnos e congêneres.

4.18 Inseminação artiftcial.Iertâiz açàcln vlno e conqêne.es.
4.19 Bancos de sangue. leite, pele. olhos. óvulos, sêmen e congênere s

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

4-21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

4.22 Planas de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência mêcrica, hospitalar, odontológica e congêneres

4.23 Outros planos de sauoe que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados

ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do rio.

5.0 Serviços de medicina e assl~tênéia veterinária e cong.ên~res.
5.01 Medicinaveterinãriae zooteenía
5.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária
5.03 Laboratórios de anãrse na área veterinária.

5.04 Insemillaçãoarlilicial,fertilizaçãoinvitroecongêneres

5.05 Bancosdesangueede órgãos e congêneres.

5.06 coeta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

5.07 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento môver e congêneres.

5.08 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres

5.09 Planos de atendimento e assistência médico-veteríoàna.
6.0 Serviços de cuidados pesscats, eetétrca, atlvldadés físicas e congêneres.

6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuras, pedicuros e congêneres

6.02 Estettclatas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 Ginástica, dança, esportes. natação, artes marciais e demais atividades nstces
6.05 Centros de emagrecimento. soa e congêneres

7,0 Serviços retatívosa engenharia, erquneture, ge"ologia, urbanismo, conalruçãc cfvll, menutenção.umpeea,
meio .ambiente, saneamento e cóngêneres.

7.01 Engenharia. agronomia, agrimensura. arourtetura. geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.02 Execução, por administração. empreitada ou subempreitada, de coras de construção civil. hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,

perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem. pavimentação. concretagem e a lnstalaçãc e rncntaçern de produtos, peças e equipamentos

(exceto o rornecírnentc de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao tCMS).

Elaboração de ptanos diretores, estudos de viabhdada, estudos orqanízaocnais eoutiOS, reiacronacos com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos cascos
e projetos execouvos para traballlos de engenharia

Demolição

7.03

7.04

7.05
Reparação, conservação e reforma. de edrticios, estradas, pontes. portes e congêneres (exceto o fornedmento de mercadorias produzidas pe'o prestador dos servços, Iara do local da
p-esteçêo oos serviços, que fica SUjeito ao ICMS)

ccceeçêo e instalação de tapetes, carpetes. assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, olvísónas, placas de gesso e congêneres, com material fomecidG.-pelO tomador do
serviço.

Recuperação, raspagem, polimento e lustraçêc de pisos e congêneres

7.06

7.07
7.08

7.09

7.10

7.11
7.12
7.13

7.14

7.15

Calatetaçào.
vareção. coeta, remoção, incineração, tratamento. reciclagem. separação e destinação final de lixo, rejeitas e outros resrcuos quaisquer

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros pubjcos, imóveis, chaminés, piscmas. parques, jardins e congêneres

Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Conlroleetratamentodeefluentesdequalquernaturezaedeagentes tísicos. quimicos e biológicos

Dedetiaaçâo. destntecção, desinsetrzaçâo. irnurnzação.fuçienuaçáo, desratização, outvenzação e congêneres.

(VETADO) ••

(VETADO)

7.16 Horestarnanto, reflorestamento, semeadura. adubação econgê neres.
7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3%, 4% 5%

2% 3% 40/, 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3.0 4% 5%

2% 3% 4% 5%
FAIXA I FAIXA II FAIXA 111 :FAlXA.1V

2"10 3% 4% 5%

2°/" 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3', 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

FAIXA I FAIXA 11 :,fAIXA in FAIXA IV
2"1. 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

.: FAIXA I FAIXA 11 FAIXA lU fAIXA IV
2'k 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2"/" 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%

2% 40, 5%

2% 3% 4";" 5%



7.18 Lrmpeza e dragagemde nos. portes, canais. baias. lagos, lagoas, represas. açudes econgéneres.

7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, erqo'tetura e urbanismo

7.20

7.21

Aerototoçramatna (inclusive interpretação), cartografia, maneamento.tevantarnentcs topcqráhcos. batcnétrtcos. geográficos, qeodés.cos, geológicos, geofísicos e congêneres

Pesquisa, perfuração, cmentaçâo, mergulho, perfl12gem, concreteçáo. testerrccnaqen. pescaria, esürnuteçêo e outros serviços relacionados com a exploração e eepioração de petróleo.
gás natural e deoulros recursos minerais

722 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres

8.0 Serviços de educação, enstno, orientação pedagógica e educacional, instrução, trefnamentc
e avenação pessoal de qualquer gtau ou natureza.

8.01 Ensino regular pré-ascoiar. fundamentat, médio e supertcr.
8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

9.0 Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.01 Hospedagem da qualquer natcreea em hotéis. apart-servlce condcmlruaís, nato apart-hotéis. f-otéts residência, restoence-service, suite eervlce, h01elaria marítima,

motéis, pensões e congêneres; ocopaçêo por temporada com fornecimento de serviço (o valor da ejrnentaçâo e go~eta, quando inctuido no preço da dàrta. fica sujeiTo ao tmposto Sobre
Serviços)

9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

9.03 Guias de turismo.

10.0 Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de cãmbio, de seguros, de cartões de credito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02

10.03

tO.04

10.05

10.06

10.07

10.08

Agenciamento, corretagem ou lntarmedraçâo de títutos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

Agenciamento, corretagem ou Intermediação de direitos de propriedade industrial, a-trsuca ou literária
Agenciamento, corretagem ou lntermedraçâo de contratos de arrendamento mercantil ( leasing I, de franquia ( franchising ) e de taturlaaçâo ( facloring ).

Agenciamento, corretagem ou intetmeõlaçáo õe bens móveis ou Irróvaís. não ab-eno.dos em outros Itens otI subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadooas e
Futuros, por quaisquer meios

Agenciamento maritimo.

Agenciamento de noticias.

Agenciamento de publicidade e propaçanua. mclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

tO.09 Representação de qualquer natureza, inctusivecomercial.

10.10 Distribuição de bens de terceiros.

11.0 Serviços de guarda, estacrcnemenró, armazenamento, vigilância e congêneres.
1 t.o 1 Guarda e estacionamento de veiculas terrestres automotores, de aeronaves e da embarcações.

11.02 Vlgltãncia, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

11.03 Es::::olta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie

12.0 Serviços de diversões, lazer, entretenlmentc e congêneres.
12.01

12.02

t2.03
12.04
12.05

12.06

12.07

12.08
12.09

tz.io
12.11

12.12

12.13

12.14

Espetáculos teatrais.

EKlbiçõescinematográficas.

Espetáculcs cncenses.
Programas de auditório.

Parques de diversões, cenlros de lazer e congêneres.

Bcates.rtaxl-õancing e ccngàneres
Shows , ballet. danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, reci tais, festivais e congêneres.

Feiras, exposrçôes, congressos e congêneres.

Bilhares, boliches ediversães eletrônicas ou não

Corridas e competções de animais

Competições esportivas ou de destreza lisica ou intelectual, com ou sem a parucpação do espectador.

Execução de música.

Produção. rreoerse ou sem encomenda prévia. de eventos, espetácu'os. entrevistas. shows. baner. danças, desfiles, bailes. teatros. óperas, concertos, recitais, lesnvats e conçêoeses.

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

4%
4%
4%

5%

5%

4%

5%

5%

5%4%

. FAIXA [ FAlXAJI FAIXA J/I FAIXA lV
2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5Q/.

FAIXA I FAIXA 11 FA',>(A UI fAIXA IV
2%

20/.

30/.

30/.

4%

4% 50/.

2% 3% 4% 5%

2% 3% 4% 5%
FAIXA I FAI~A Ii .FAIXA RJ FAIXA IV

20/.

20/.

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

".
3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

4% 5%

4%

4%

4%

5%

5%

50/.

50/.

2% 3% 4% 5%

FAIXA I fAIXA 11 FAIXA 111 FAIXA IV
2%

20/.

2%

3%
3%

30/.

4%

4%

5%

5%

5%
2% 3% 4% 5%

FAIXA I FAIXA 11 FAIXA UI FAIXA IV
20/.

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%
3%

3%

3%

3%
3%

3%

3%

40/.

4%

4%

4 ••

4%

4%

4%

4%

5%

50/.

50/.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5'"

4%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%
5%4%



12_15 Desfiles de orocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricosecongéneres.

12.16 EXIbição de mmes. entrevistas, musicais. espetàcu'os, shcws. concertos, desfiles, óperas, cornpençôes esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12_17 Recreação e animação, inclusive emrestas e eventos de qualquer 1'1 atureza
13.0 Serviços relativos afonogratia, fotografia, cinematografia e reprogratia,

13_01 (VETADO)

13.02 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mrxaçem e congéneres

13.03 Fotografia e clnernatoqratra. inclusive rever ação , ampliação, cópia, rsproduçãc.uucaqem e congêneres.

13.04 Hepmqratia, microfilmagem e digitalização.

13.05 Composição gráfica, fotocomposição, cucnene. zincogratia, litografia, fotolitografia.

14.0 Serviços retenvos a bens de t~rce:rrós.
14.01 Lubrificação, lirnpeza.fusnação. revisão, carga e recarga, conserto, restauração,blindagem, manutenção e conservação de máquinas, vetcorce.

aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de Qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02

14.03
14.04

14.05

14.06

14.07

14.08

14.09
14.10

14.11

14.12

Assistência técnica

geconoconamereo de motores (exceto peças e partes empregadas, que neam sujeitas ao ICMS)

Recauchutagem ou regeneração de pneus

Restauração, reconoícronamemc, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplaslia, anonaação, corte, recorte, pottrrentc, plastificação'F
ccnçênereade cbietos quatscuer.
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Colocação de morcores e congêneres.

Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Alfaiataria e costura, quando o material ror fornecido pelo usuário final. exceto aviamento.

Tinturaria e lavanderia.

Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral

Funilaria e lanternagem.

14.13 Carpintaria e serralheria

15.0 S~rvlços relaCiá~ados ao setor bancárro:ouJin.anceiro, inclusive aqueles prestados por"instituições financeiras
autorlz_adas a funcionar pela Uni~o ou por quem de cjrenc.

15.01 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e oonçêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-oatacos e congêneres.

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança. no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas
ativas e Inativas
Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais etetrônlccs. de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral

Fornecimento ou emissão de atestados em geral. inclusive atestaoc de idoneidade. atestado de capacidade financeira econgéneres.

cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou em quaisquer outros
bancos cadastrais

Ermssãc, reemtssão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em gerat; abono de üemas: coleta e entrega de documentos, bens e valores:

comunicação com outra aqência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veccos: transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário- devolução de
bens em custódia.

Acesso, movimentação, atercrmeuo e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive pcr teletcne. tecsímue. internet e telex, acesso a terrrunais da
atenoimeruc.ncrustve Yinte e quatro horas:

acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

IS.0S Ermssão, raemrssâo, alteração, cessão, substituição, carcetarnento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito;

emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres: serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins

15.02

15.03
t5.04

15.05

t5_06

15.D7

t5.09
Arrendamento mercantil (leas'lng ) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelam enio e registro de contrato, e demais
serviços relacionados ao arrendamento mercantil (Ieaslng).

Serviços .eracooacos a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de titules quaisquer, de contas ou carnés, de câmbio, de tnbutos e pc-conta de terceiros. inclUSIve os
efetuados por meio eletrônico, automático ou por maquinas de atendimento;

fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emiss âo-de camês. nonas de compensação. impressos e documentos em geral.

15.tO

15.tl Devolução de titules, protesto de titutos. sustação de p-oiesto, manutenção de titules. reapresentação de titulas, e demais servrços a eles relacionados

1512 Custódia em geral, inclusive de titulas e valores mobiliáriOS.
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15.13 Serviços ralacicnados a operações de câmbio em geral, edição, alteração. prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio: emssao de registro de exoonecac ou de crédito:
cobrança ou depósito no eoenor. emrssêo.
lomecimento e cancetarrentc de cheques de viagem;lorneclmenl0, transterênca. canceiamento e demais servços retanvos a carta de ceno de importação. exportação e garantias
recebidas:
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emissão e reemtssêo do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

16.0 Serviços de transporte de natureza munic;fpal.,
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

17.0 Serviços de àpolo técnico, admlnistratlveç lurfdlco, contábil, comercial e congêneres.
17.01 ~!:u~~~~~~~~:~S~!~~~tr~ee~~~~~~natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa. coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer

17.02 ~~~:-::~ digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta aud'vel, redação, edição, interpretação, revisão. tradução, apoio e fnrra-eseutora administrativa er,o

17.24 Apresentaçáo de paíestras.conterànciaasernínárlos e congêneres

18,0 Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; tnepeçêc e avaHação de riscos
para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e cenaêneres.

IB.Ol :~2~!r~~ regulação de sinistros vinclJados a contratos de seguros; tnsoeçéo e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros: prevenção e çerêncta de riscos segurãveis e

19.0 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 titules de capitalização e co-n êneres.

envio e rocetenento de mensagens em geral relacionadas a operaç ões de cámbíc
15.14

15.15

15.16

Fornecimento, emissão, reermssão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartêo de débito, cartão salário e congêneres.

Compensação de cheques e titvos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósao identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo. mclvsfve em
terminaIseletrÔnicosedeatendmento.

Emissão, reemíssâo, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo;

serviços relacionados iI transferência de valores, dados, fundos. pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 Emissão. romecrmemo, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por latão.

1518 Serviços relacionados a crédito Imcbillârio, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, analise técnica e jurídica. emissão, reemesâc, alteração.íransíerêncra e renegociação de contrato,

17.03

17.04
17.05

17.06
17.07

17.08
17.09
17.10
17.1t

17.12
17.13
17.t4

17.15
17.16
17.17

17,18
17.19
17.20

17.21

17,22

17,23

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

Recrutamento. agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores. avulsos ou porários, contratados pelo prestador de serviço

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publiCidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

(VETADO)

Franquialfranchislng ).

Perrc'as. laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Planejamento, organização e adminisfraçác de feiras. exposrções,congressosecongeneres.

Organização de testas e recepções; bufe (exceto o fornecimento de aífmenteçãc e bebidas, que fica sujeito ao ICMS)

Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Leilão e congêneres.

Advocacia.

Arbitragem de qualquerespêcie,inclusivejulidica

Auditoria.

Análise de Organização e Métodos.

Atuâriae càcucs técnicos de qualquer natureza

Coruabãdaoe. inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Estatística.

Cobrança em geral.

Assessoria, análise, avaliação. atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de mlcrmaçôes. administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a
operações detatunaaçáo (tactonnq ).



!9.0! ~~;I~ZSa~:odi:~~:~~~~nda de bilhetes e demais produtos de jorerta, bingos, cartões. pules ou cupons oa apostas. sorteios. prérraos , inclusive os decorrentes detitulos de

20.0 Serviços portuários, aeroportuários, terrcportuértcs, de terminais rcdcvranos, ferroviários e metroviários.
20.01 Serviços portuários. ferroportuários. utãizaçâo de coto. movimentação de passageiros, reboque de embarcações, recccacor escoteiro. atracação, desatracação,serviçosdeoratlcagem,

canatazía. armazenagem de qualquer natureza

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva. conferência, logística e congêneres.

20.02 Serviços aeroportuários. utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza. capatazfa. movimentação de aeronaves.

serviços de apoio aeroportuários, serviços acessónos. movimentação de mercadorias. logística e congêneres.

20.03 Serviços de terminais rodoviários, Ierrcviár.os, meucvér.os. movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logistica e congêneres

21.0 Serviços de registros públicos, certcrancs é notariais.
21.01 Servlçosde regish'os públiccs.uanorános e noraríajs.

22.0 Serviços de exploração de rcccvta.
22.01 Serviços de e~ploraçao de rodovia medi1!nte cobrança de preço ou pedágio dos usuários. erwotvenoo execução de serviços de conservação, manutenção,

melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação. monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, ares de concessão ou
de permissão ou em normas oficiais.

23.0 Serviços de programaçao e comunicação visual, desenho Industrial e congêneres.
23.01 Serviços de proqramaçáo e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

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

25.0 Serviços tunerértos.
25.01 Funerais, inclusive lornecimento de caixão. urna ou esouãos; aluguel de capela', transporte do corpo cadavérico; fornecimento de teres. coroas e outros paramentos;

desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu. essa e outros adornos; embalsamemo, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos

25.03 Planos ou convênio funerários.

25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios

26.0 Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres,

26.01 Serviços de coleta. remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores. inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courner e congêneres.

27.0 Serviços de assistência social.
27.01 Serviços de assistência social.

28.0 Serviços de avaliação de bens e serviços de quetquer natureza.
28.01 Serv~sdeavallaçãodeber.seset"Viçosdequalquernatureza

29.0 Serviços de blbllotec(;momia.
29.01 Serviçcs de bibhoteccnomia.

30.0 Serviços de biol9gia; bioteenologla e qufmlca.
30.01 Serviços de biologia, brotecncíoqta e química.

31.0 Serviços têC1Ji"cosem edificações, eletrônica; eletrctecntce, mecânica, telecomunicações e congêneres.
31.01 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, etetrctécnca. rrecanrce. telecomunicações e congêneres

32.0 Serviços de desenhos téc'nicos •.
32.01 Serviços de desenhos técnicos

33.0 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres,
33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

34.0 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34.01 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres .

35.0 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações pubücas:
35.01 Serviços de reportagem. assessoria de imprensa, jornalismo e raraçôes publicas.

36.0 Serviços de meteorologia.
36.01 Serviços de meteorologia.

37.0 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
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2% 3%

37_01 Serviços de artistas. atletas. modelos e manequins.

38.0 Serviços de museologia.
38_01 Serviços de museoloqia.

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

40.0 Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01 Obras ríe arte sob encorneoda,
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