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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CEP 33000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

IBI N2 l.045Í84 
==:;============ 

"Atualiza e modií'ioa artigos do Código 

Tributário Mtnucipal". 

O Prefeito Municipal de Santa ~zia faz saber que a câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Itii: 

Arto 19 - O CÓdigo Tributário do municipio de Santa Luzia. - Iai nil 830/78 

de 15.12.78 passa a vigorar com as seguintes alterações em seus artigos: 

TIT!JI.O I 

CAPÍTULO II 

TiíPOSTO PREDIA.L E TERRITORIAL URB/llfü 

SEÇÃO II 

SUJEITO PASSIVO 

Arto 92 - Contribuinte do Imposto é o proprietário, o titular do dommio 

Útil ou o possuidor a qualquer titulo do bem imóvel. 

§ lº - Conhecidos os proprietários ou o titular do dominio Útil e o 

possuidor, para efeito de determinação do SUJeito passivo, dar-se-á prefe~n -
"" ..... ,. . r "" eia. aqueles e nao a este; dentre aqueles tomar-se-a o titular do dommio util. 

§ 22 - Na impossibilidade de eleição do proprietário ou titular do domi-

nio Útil devido ao fato de o mesmo ser imune ao imposto, dele estar isento, ' 

desconhecido ou não localizado, será considerado SUJeito passivo aquele que 

estiver na posse do imÓvelo 

§ 3º - O promitente comprador ímitido na posse, os titulares de direito 

real sobre o imóvel alheio e o fideicomissário serão considerados SUJeitos ' 

passivos da obrigação tributária. 

Art. 22 -

SEÇAO IIT 

IAlrÇAMEli'l'O 

§ 4º - O lançamento do imposto não implica em reconhecimento da legitimi

dade do proprietário, do dominio Útil ou de posse do bem imóvel. 

G!PITUI.O III 

TI!POS'IO SOBRE SERVIÇOS 
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SEÇÃO I 
Il!CIDÊIICL\ 

Jl.rt. 29 -

Parágrafo Unice - ~,icam também sujeitos ao Imposto os serviços na.o ex -

pressas na Lista mas que, por sua natureza e características assemelham-se a 

qualquer um dos que compõe cada Í tem, e desde que não cons tí tua.m hípÓtese de 

incidência de tributo Federal ou Estadual. 

SEÇÃO II 

SUJEITO PASSIVO 

Ar·c. 31 - Será responsável pela retençao e recolhimento do Imposto todo 

aquele que, mesmo lllcluido nos regimes de imi.midade ou isençao, se utilizar de 

serviços de terceiros tais como: 

I - O prestador do serviço for empresa e nao emitir l'!ota Fiscal ou 

outro documento permitido contendo, no mínimo, seu endereço e número de íns -

crição no cadastro de atividades econômicas; 

II - O serviço for prestado em caráter pessoal e o prestador, pro

fissional autonomo ou sociedade de profissionais, não apresentar comprovante 

de inscrição no cadastro de atividades econômicas; 

.III - O prestador do serviço alegar e não comprovar imunidade ou 

ísençaoo 

Parágrafo Unico - A fonte pagadora d.ará ao prestador do serviço o com

provante d.a retenção a que se refere este artigo, o qual lhe servirá de com -

provante de paga.men to do Imposto e 

Art. 32 -

Parágrafo Unice - Para os efeitos desta Imposto considera-se: 

I - empresa - toda e qualquer pessoa jurídica que exercer ati-

vidade econômica de prestação de serviços; 

II - Pro:físsional autônomo - toda e qua.lquer pessoa física que, 

habitualmente e sem subordilJ.ação jurídica ou dependêno:ia. hierárquica, exercer 

atividade econômica de prestação de serviços; 

III - Sociedade de profissionais - sociedade civil de trabalho 

profissional, de caráter especializado, organmzad.a para a prestação de qualquer 

dos serviços relacionados nos itens: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 17 da lista do ar
tigo 29 que tenha seu contrato ou ato constitutivo registrado no respectivo 

órgão de classe ; 
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IV - Trabalho avulso - aquele que exerce atj.vidade de caráter eventual. 

isto é, fortuído, casual, incerto, sem oontinuida.de, sob dependência hierárquica 

mas sem vinculação empregatícia.; 

V - Trabalho Pessoal - Aquele, ~teria.1 ou intelectual, executado pelo 

proprio prestador; pessoa. física; não o desqualifica nem descaracteriza a. con

tratação de empregados para. execução de atividades acessrias ou auxiliares nao 

componentes da ausencia do serviço; 

VI - estabelecimento nrestador - local onde sejam planeja.dos, organiza. 

dos, contratados, adJninistràdo~, fiscalizados ou executados os serviços, total 

ou :parci.almen te , de moe o perma.nen te ou temporário, sendo irrelevante para. sua. 

caracterização e denominação de sede, filiai, agência., sucursal, escritório, loja, 

oficina., matriz ou quaisquer outros que ve!'.bam a. ser utilizadas .. 

SEÇÃO III 

CÁLCTJT.J) DO IMPOSTO 

Art. 34 - O imposto será calculado, segundo o tipo de serviço prestado, 

mediante a. a.pli-ção de (l.lfquota sobre a renda bruta, quando o prestador do ser-

viço for empresas; ou quando o o prestador de serviço for profissional autônomo, 

aplicar-se-á o Valor de Referência. decretado pelo Governo Federal, de conformi-

da.de com a Tabela do Iw.exo I e alíquotas. 
, 

Parâ_,n-ra.fo Unice - O valor referido neste artigo será. corrigido anual e 

automática.mente, em in (primeiro) de janeiro, de acordo com o J;ecreto ba.i..-zado ' 

pelo Governo Federal para o Valor de Referência.o 

Art. 37 - O Imposto sobre os serviços de _qualquer natureza., retido na 

fonte será calculado aplicando-se a a.l:iquota fixada. na Tabela. do Anexo I, sobre 

a renda bruta, quer para Autônomo ou Pessoa Jurfdica e será recolhido a.os co -

fres municipais até o ;Íltimo dia Útil do mes subsequenteo 

SEÇÃO IV 

L1-1IÇ6\!~1El!TO 

Art. 46 -

§ 32 - O valor do imposto lançado por estimativa. levará em consideração: 

I - O tempo de duração e a natureza especifica da atividade; 

II - O preço corrente dos serviços; 

III - o local onde se estabelece o contribuinte. 

SEÇÃO V 
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ARllECAD!cAO 

Art. 55 -
Parágra.f'o tJnico - Prestado o serviço, o imposto será recolhido na forma do 

item II do artigo 40, independentemente do pagamento do preço ser efetuacto a viSta 

ou em prestaçàes. 

Art. 56 -

SEÇÃO VI 

nm!AçÕEs E PENALlD!l.DES 

I - Multa a.e importância igual a 5% (cinco por cento) da .Ba.Se a.e cál -

cu!o referida no artigo 54, nos casos de : 

II - Multa de importância igual a 15'fo (qu:inze por cento} da ]ase de 

o 
oe.loulo referida no ar1;;igo 54, nos o-:isos de; 

III - Mtlltade imPor-cfuicia igual a 25% (vinte e cinco por cento} da Base 

de cálculo re:i:'erida no artigo 34, nos casos de : 

Iíf - Multa de importância igual a 50% (cinquenta por cento) da Base âa 

cálculo referida no artigo 34, nos casos de : 

V - rl!Ul ta de imPortància igual a l&f;{, \cem por oeni;o J sobre a di:fe -

rança entre o valor recolhido e o valor eretivamente a.avido do linpostoo 

VI - ~lUl ta d.e imPor-cãncia ti.e l\JOio icem por cen i;o) sobre o valor ao 

l.lllpos-to, no caso de recolhimento ao tricu-to apura.do por procea.imento 'tributário' 
~ 

Sl!.iÇAO V.tI -lSJ5NÇuES 

A.rt. 5'( -

:i') lavadeira 

costureira 

bordadeira 

coi-retor de seguros 

barbeiro. 

Parág:iia.fo único - Para fazer JUZ á isenção referida o artigo, o inte-

ressado deverá requerer o seu cadstro e a renovação do mesmo anualmente, ficando 

o executivo com a responsabilidade de registrar a licença toda vez que requerido 

em formulário proprioo 

CAPÍTULO · IV: 

TAXA. DE COIETA. DE LIKO 

SEÇÃO III 
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CÁLCULO EA. TAXA 

Axt. 6e - A taxa tem como fina.lidada o custeio do serviço utilizado pelo 

contribuinte ou colocado a sua di.sposição e será calculada. em função d.e utiliza.

çao e da área edificada do imóvel, de acordo com os itens abau:o e com base no 

Valor de Referência decretado pelo Governo Federal: 

I - Unidade residencial••••••••••••••••••••••••••••••••••o 0,08% 

II - Unidade comercial/ Sell'Viços ••••••••••••••••••••••••••• o,1% 
III - Industrial e agropecuário ••••••••••••••••••••••••••••• 0,2% 

TAXA DE LIMPESA PÚBLICA 

SEÇÃO III 

CÁLCULO IlA TAXA 

Art. 65 - A taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo 

contribuinte ou colocado a sua disposição, será calculada á razão de 0,4",b ( 

(zero vírcule;:quaíro por cento) do valor de Referência decreta.do pelo Goverlio 

Federal, definida nas disposições fina.is deste Código, por metro linear de tes 

tada do imóvel beneficiado pelo serviço. 

CAPÍTU.i..O VI 
TAXA DE COUSERVAçÃO DE CALÇAMENTO 

SEÇÃO III 

CÁLCULO DA TAXA 

Art. 70 - A taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo 

contribuinte, ou posto á sua disposição e será calculada á razão de o,5% (zero 

vírgula cinco por cento) do Valor de Referência, definida nas disposições fi -

nais deste Código, por metro linear de testada do imóvel beneficia.dos pelos 

serviços. 

CP..PÍTUro VII 

TAXA IB IlllMJNAÇÃO PÚBLICA. 

SEçÃO III 

cÁLCULO EA. TAXA 

Art. 75 - A ta.x:a tem como finalidade o custeio do serviço utilizado ' 

pelo contribuinte ou posto á sua disposição e será calculada de conformidade 

com o Convênio firmado entre o llíunic:ipio e a Empresa financeira. de energia 
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elétrica, para os imóveis edificados e, anualmente, em nome do contribu.lnte, 

quando se tratar de terrenos não edificados, servidos por iluminação pÚblica, 

calculados em 0,30% (zero virgula tr:in ta por cento) sobre o valor de Rafe -

rênoia decretado pelo Governo Federal, por me);ro de testa.da do imóvel, como 

base na lei no 638, de lil de J)ezeliÍbDO de 19730 

SEÇÃO IV 

IlllfÇAr·lENTO 

Art. 76 - As Ta.Y..as serão lançadas mensal e anualmente, em nome do 

contribu:inte, com base nos dados constantes do cadastro imobiliário, aplican

do-se, no que. couber, as normas estabelecidas para o Imposto Predial e Terri

torial Urbanoe 

TAXAS PELO EX.b'RCÍCIO DO PODER DE POLICIA. 

CAPITULO IX 

TAXA DE LIGEffÇA PARA LOCALIZ/1-ÇÃO E FUNGIONAl>'illfüTO 

E DE FISGALIZ.l\.ÇÃo 

SUJEI'.1.10 PASSIVO 

SEÇÃO III 
CÁ.LGULO DA. TAXA. 

Arto 89 - A Taxa será calculada de acordo com a Ta.bela do Anexo II 

a esta lei, com base no Valor de Referência estabelecido pelo Governo ~'ederal. 

CAPÍTUIO X 

TAXA DE LICEHÇA PARA FDWCIOlJAf.iE!ITO DE 

ESTAEELECTI>ilfil!TO EM HORÁRIO ESPECIAL. 

SEÇÃO III 

CÁ.LCULO DA. TAXA 

Art. 95 - A Taxa será calculada de acordo com o Anexo III a Esta 113i, 

com base na Valor de Referência decretado pelo Governo Federal. 

Art. 99 -

CAPÍTULO XI 

'I'fiXA IB LIGEHÇA PARA PUBLICIDADE 

SEÇÃO I 

IlWIDÊlWIA 

d) oscegos, mutilados e os :incapazes permanentemente que exerçam 

o comércio eventual ambulante em terrenos, vias e logradouros públicos. 

SEÇÃO III 

GALGUID DA TAXA 
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Art. 101 - A Taxa será calculada de acordo com o Anexo IV a esta ~i, com 

base no Valor de Referência decretado pelo Governo Federal. 

CAPÍTULO XII 

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

SEÇÃO III 

CÁLCULO DA TAXA 

Art. 106 - A Taxa será calculada de acordo com a Tabela do Anexo v, com 
~ 

base no Valor de Referencia decretado pelo Governo Federalo 

CAPÍTULO XIII 

TAXA DE ABATE DE ANilvJAIS 

SEÇÃO III 

CÁLCl!íLO DA TAXA 

Art. 112 - A Troca será calculada de acordo com a Tabela do Anexo VI, com 

base no Valor de Referência decretado pelo Governo Federal. 

CAPITULO XIV 

TAXA DE LICENÇA PARll OCUPAÇÃO DE .~REAS EM VIAS 

' 
E LOGRáDOUROS PUBLICOS. 

-H 

SEÇAO III 

CÁLCULO DA TAXA 

Art. 117 - A Taxa será calculada de acordo com a Tabela do Anexo VII, 

com base no Valor de Referência decretado pelo Governo Federal. 

CAPÍTULO XV 

INFRAÇOES E PENALIDADES REI.ATIVAS A TAXAS 

DE PODER DE POLICIA. 

Art. 120 -

II - l>!ul ta de 100% (cem :por cento) do Valor de Referência decre

tado pelo Governo I•'ederal, no exercioio de qualquer atividade sujeita ae poder 

de policia, sem a respectiva licença. 

III - Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do Valor de Referên

cia decretado pelo Governo Federal, no caso da não observância do artigo 91 

deste CÓdigo. 

CAPÍTULO XVI 

TA,\A DE EXPED llilfl'E 

SEÇÃO III 

CALCULO DA TAXA 
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Art. 123 - A Taxa. será calculada de acordo com a Tabela do Anexo IK, com 

base no Valor de Referência decretado pelo Governo Federal. 

CAPÍTULO XVII 

TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS 

--SEÇAO I 

n:rcinli!lfcIA 

Art. 127 - A Ta.Y.a de Serviços Diversos será cobrada pela prestação dos 1 

serviços constantes da Tabela do Anexo X, através de Decreto-de Preços PÚblicos. 1 

SEÇÃO III 

CÁLCUID DA TAXA 

Art. 129 - A Taxa será calculada de acordo com a Tabela do Anexo x, com • 

base no Valor de Referência decretado pelo Governo Federal. 

CAPÍTULO XVIII 

DA C0If'l1RIBUIÇÃO DE MEUIORIA. 

Art. 132 - O Executivo Municipal, com base em critérios de oportunidad~ e 

conveniência e, observadas as normas f:iXa.das no Decreto Iiai nR 195, de 24.02. ' 

1967, determinará, em cada caso, por Decreto a aplicaçao da Contribuição de 

Melhoriao 

'l.'ITUI.O II 

DAS NOPJ<!AS GERAIS 
, 

CAPITULO III 

ARRECADAÇÃO 

Art. 148 - O contribuinte que optar pelo paga~ento do tributo em quota 

única poderá gozar do desconto de 10% (dez por cento). 

TÍTUID III 

PROCEDTI'l.ENTO FISCAL 

CAPÍTm.o II 

SEGUNDA TI~STÂNCIA. ADMDlISTRATIVA 

Art. 188 - Quando o despacho da autoridade administrativa exonerar o 

sujeito passivo, ou o autuado, do pagamento do tributo ou de multa do valor • 

originário superior a 25% (vinte e cinco por cento) do Valor de Referência de

cretado pelo Governo Federal, referida no artigo 210, seu proletor recorrerá 

de oficio, mediante declaração mo proprio despacho. 
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DISPOSIÇÕES FJNAIS 

Art. 218 - Todos os atos relativos a matéria fiacal serão praticados 

dentro dos prazos fixados na legislação tributá.ria. 

§ 32 - O Chefe do Poder Executivo, através de Decreto estabelecerá 

os prazos e formas de pagamento dos tributes. 

Arto 220 - Além da Base de Cálculo utilizada para o Imposto Sobre Ser-

viço, f'ica instituída o Valor de Referência decretado pelo Governo Federal. 

A1:t. 22 - Esta :Wi entrará em vigor em 01 de Janeiro de 1985, revo -

gando-se as disposições em contrário. 

Mando, perianto, a todos a quem o conhecimen'oo e a execução da pre-

sente Iai pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente cerno nela 

se contém. 

19840 

PREFI~ITURA MUlHCIPAL DE SAllTA LUZIA, 28 DE DEZEJ-IBRO DE 

PRE~'jlllTO l•JÓ1HJlPAL . // 

:Y· / () , f' 
/_ ,;-tí/Z-l ?Ü-1 dft,, tl-f;U~ 
FRAJ'íCISCO Lucnrnq/JUJ:TIOR 

/ 
CilEPE DE GAJ3INETEo 
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/\NEXO I 

TABELA PARA COGRANÇA DO IMPOSTO SOlRE SER"!ÇO DE QUALQUER NATUR"ZA. 

I- Empresas que explorem os serviços da: PORCENTUI'1L SO

BRE A RENDA 

BRUTA 

1-

2-

3-

Médicos, dentistas, veterinários •••••••••••••••••••••• 2% 
Enfermeiros, protéticos(prÓtesa 
dentária), obstetra, ortopticos, 

fonoaudi~lo ,os, psicÓlo os••••••••••••••••••••••••••••2% 

Laboratórios de análise clinica 
, 

e eletricidade medica ••••••••••••••••••••••••••••• º ••• 2% 
4- Hospitais, sanatórios, ambulató

rios, pronto-socorros, banco se , 
sangue, casas de saude, casas de 
recuperação ou repouso sob oriefr 

- , d taçao medica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2fo 

5- Advogados ou provisionadas •••••••••••••••••••••••••••• 2% 
6- Agentes da 
7- Agentes da 

propriedade 
propriedade 

Industrial ••••••••••••••••••••• 2% 
artística 

e literária ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2% 

B- Peritos e avaliadorss ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2% 
" , 2~ 9- Tradutores e interpretes •••••••••••••••••••••••••••••• 'ª 

10-Despachantes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2~ 

ll-Economistas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2% 
12-Contadores, auditores, guarda-li-, 

vros e tecnicos em contabilidade •••••••••••••••••••••• 2% 

13-0rganizaçãa, programação, planejamento, 
assessoria, processamento de dados, , 
consultoria tecnica,financeira ou admi-

nistrativa (exceto os serviços de assi~ 
A , 

tencia tecnica prestados a terceiros e 
concernentes a ramo de indústria ou co-, 
mareio explorados pelo prestador do se_! 

viço) ••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••.••••• 2% 
, 

14-Datilografia, estenografia, seeretaria 
e expediente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2% 
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~ 

- , . 15- Administi:açao de bens ou negocios , , 
inclusive consorcias ou fundos m~ 

- ( -tuas para aquisiçao de bens nao' 

abrangidos os serviços executados 

PORCENTUAL SOBRE A 
RENDA BRUTA 

por instituições financeiras);.•••••••••••••••••••••••••••2% 
16- Recrutamento, colocação ou forne-

~ 

cimento de mao-de-obra, inclusive 

por empre9ados do prestador do 
serviço ou por trabalhadores avul 

SOS nor ala contratadOSaooo••••••••••••••••••o•••••••~•••o2% 
17- Engenl1eiros 0 arquitetos, urbanis-

tBSoQ•~•••~·~~cm••~~~Q~~uo•~~•••••••••~$••••••~•·•••••e•••2% 

18- Projetistas, r,al~ulistas 9 desa- ' 

nhistas t~cnicos4••••••~•oo••••••••••••••••••••••a••·~~···2% 
19- Execuç;o, por admin~straç;o, em-' 

proitadn ou subcmpr:itada, 

construçio civil, de obras 

de 
. , 

ludrau 
licas e outras obras semelhantes, 

inclusive serviços auxiliaras ou 

complementares (exceto o forneci
mento de mercadorias produzidas 1 

pelo prestador dos serviços, fora 

do local da prestaç;o dos ser~i-' 

f • • • t r ~ O'\ 3A ços, que 1cam SUJS1 o ao .~.r:1 ............................ -fo 

20- Demoliçio, =onsarvaç;o e reparn-' 

ção de edifÍcios(inclusivs eleva

dores neles instalados) estradas, 
pontes e cong;nerss{exceto o for

necimento de mercadorias produzi

das pelo prestador dos serviços ' 
fora do local da prestação dos 

serviços, que ficam sujeitos ao 
" ) -~ I.~.M. ·~••••~••••$•••••••••••••••••••••••••••••••o•••••o•>:~ , 

21- Limpeza de imovcis ••••••• ª~··•••••••••••••••••••••••••••••2% 
22- Raspagem e lustraç;o de assoalhos •• º.••••e••••••••··~··•••2% 

- - d 23- Des:infecçao a higienizaçao ..................................... 2/.._ 
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PORCENTUAL 
S 03RE A RENDft 

ORUTA 

24- Lustração de bens mÓ1Jeis (quando 
, 

o serviço for prestado a usuario 

final do objeto lustrado).o••••••••••••••••••••••••••2% 

25- Barbeiros. cabeleireiros, manic.!:! 

res, pedicures, tratamento de p~ 
le e outros serviços de salões ' 

de belazo •••.•.••••••••••••••••••••• ~••••••••••••••••2% 
- , 26- Banhos, duchas, massagens, gina..:?. 

tica e . ~-' 
CangenarSSo••••••••••••••••••••••••••e•••aua••L~ 

27- Transportes e comunic<Jçnes de n.!:!_ 

turcza estritamente municipal ••• ~··••e•oo••··········3% 
28- Diversões pÚblicas: 

a) Teatros, cinemas, circos, au-
, ct• -ditarias, parques de · iversoes 

taxi-dancings e cong;neres.~····~··•••••••••••••••5% 
b) ExpcsiçÕss com cobrança de i.Q 

qresso •• ~.~~~~~····~·~········~·º~~···~··•••••••••5% 
e) Bilhares, boliches e outros ' 

jogas parmitidos •••••••••••• ~··••G~••~•4••••••••••5% 
d) 88iles 0 "shows", festivais, 

~ ~ 

recitais e congeneres •.• ~················•••ocaooo5~ 
e) Competições esportivas ou de 

, 
destreza fisica ou intelectual 

com ou sem participação do es 

pectador inclusiva as rea 15. z:::. 
das em auditórios de estações 

r - of da radio ou de televisao •••••••• 6 •••••••• ~.~·~·,··5~ 

f) Execução de música, individual 

mente, ou por conjuntos ••••••• c•••••••••••m•••••••2% 

g) 
# 

Fornecimento de musica median 

te transmissão por qualquer ' 

processo •• 6e••••••••••c·~~~=···~···o•••••••••••••l0% 
29- Organização de festas, 11 buffet 111 

(exceto o fornacimento de alimen

tos e bebidas que ficam sujeitas 

ao I.C.M.)oe•••••••••·~·•••••••••••••••••••••••••••••3% 
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PQRCENTUAL SOBRE 
A REt4DA BRUTA 

30- Agencias de turismo, passeios e 

excursões, guias de turismo••••••••••••••••••••••••••3% 
31- Intermediação, inclusive corret,l;!.ge , , 

gem de bens moveis e imovsis, e~ 
ceto os serviços mencionados nos 

itens 58 e 59••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5% 
32- Agenciamento e representação de 

- • t' qualquer natureza, nao incluidos 

no item anterior e nos itens 58 1 

a 59 •••••••••••••••••••••••••••••• c••••••••s•••······5% 
'· , ... rrt 33- Analises tecnicas ••••••••• o••••••••••••h••c•oe•••••••;P 

34- Organização de feiras de amostras, 
A ~ congresso e congeneres ••••••••••••••••••••••••••••••• 3~ 

35- Propaganda e publicidade, inclu

sive, planejamento de campanhas' 
ou sistemas de publicidade; lel,2_ 
boraÇao de desenhos, textos e d~ , 
mais materiais publicitarias; d,! 
vulgação de textos, desenhos e 1 

outros materiais de publicidade, 

por qualquer meio ••••••••••••••••••• e•••e••••••••••••J% 

36- Armazéns gerais, armazéns frige-
, 

rificos e silos; carga e descar-
ga, arrumação de guarda de bens~ , 
inclusive guarda-moveis e servi-

ços correlatos ••••••••••••••• ~••••••••••••••o••••••••3% 
37- Depósitos de qualquer natureza 1 

(exceto depÓsitoa feitos em ban

cos ou outras instituições fina!!. 
cairas) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3% 

r 38- Guarda e estacionamento de veic~ 

39-
los •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~·••••••••2% , ~ 

Hospedagem em hoteis, pensoes e 
congêneres(o valor da alimenta-' - ~ çao, quando incluido no preço da 

, 
diaria ou mensalidade, fica sujei 
to ao imposto sobre serviços) •••••••••••••••••••••.•• 3% 
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40- Lubrificação, limpesa e revisão , 
de maquinas, aparelhos e equip~ 

mentos(quando a revisão implicar 

em conserto ou substituição de' 
peças, aplica-se o disrosto no 

roqCENTUAL SOBRE 

A '?ENDA BRUTA 

item 41)00•••••••••••••~•••··~···•••••••••••~••••••• 0 >% 
41- Conserto e restauração de quai~ 

quer objetos(exclusive, em qual 
quer caso o fornecimento de pe-

, -çns e partes ds maquinas e apa-

ralnus, cujo valor fica sujeito 

ao ICl'-'1) º. ~ ~~,.,,~, .. e. .... ,,.~,, .. ,,..~ .. °' 3., (1 (1 •• (> º *" ""1)"',." º •••• º •• • 3% 
42- Recondicioname;ito de motores( o 

valor das peças fornecidas pelo 
prestador do serviço, fica su-' 

jeito ao ICf,,1 ~"º°'°'"'º4014 ...... •-o•o••~<>•*••~ .............. ººººº3% 
43- Pinturas{excsto os serviços re

lacionados com im6vel) de obje

tos não destinados a comerciali 
- • d L • • - 3d zaçao ou in us~r1al1zaçao.~.0~P~a~~G~9~•~0~G•~a9•6••• ;a 

44- Ensino de qualquer grau ou nat~ 

reza~••e•••o•*••···~·~·····~····•~4·~·····••o••······)% 
45- Alfaiatos, modistas, costureiros 

• por serviços prestados ao usua-
rio final, quando o material, ' 

salvo o de aviamento, seja for-
"d 1 • - 3d nec1 o pe o usuar1o•••••••••••••••••••~•a••••••••••o• M 

46- Tinturer!a € lavsn-.eria ••••• , •••••• ~~~······~·····~··2% 
47- Seneficiamento,lavagem, secagem 

tin§imento, galvanoplastia, 

acondicionamento e operações si 
milares, de objetos não destin!! 

dos a comercialização ou indus-

t . l" - 2~ ria izaçaa ••••••••••••••• ~••*••o••••••••••••••·•~··• ~ 
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PORCENTUAL SOBRE 

A RENDJi BíiUTA 

48- Instalação a montagem da apare-, 
lhos, maquinas e equipamentos t 

, 
prestados ao usuario final do ' 
serviço, exclusivamente com ma

terial por ele fornecido(axce- 1 

tua-se a prestação da serviço ' , 
ao poder publica, a autarquias, 
a empresas concessionárias de ' 

produçio de energia el~trica) ••••••••••••••••••••••••••• 2~ 
49- Coiv::,:::ãa de tapetes e cortinas 

com material fornecido pelo ' 
usu;rio final Jo Gsrvi:o••••••••••••••••••••••••••••••••3% 

50- Estúdios fotográficas e cinema-
• tagraficos, inclusive revelaçao - , -ampliaçao, copia e reproduçao,' 

, ~ 

estudios de Gravaçao de ''Video-- , tapes'' para televisao; estudios 
, -fonograficos e de cravaçao de 1 

sons ou ruidos, inclusive dubl~ 
gem e 

51- c6pia 
;
1mixagsmr1 .sonora.,,.º ................. ., ............... 3;~ 

de documentos s outros oa 
. -· , 

pais, plantas e desenhos, ~ar 1 

qualquer processo não incluÍdo' 

no item anterior••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3% 
- • % 52- Locaçao da bens movei3••••••••••••••••••••••••••••••••••J 

53- - , Composiçao grafica, chicheria,' 
zincografia, litografia e foto-

litografia •••••••••••••••••••••• o•••••••••••••••••••••••2% 

54- Guardap tratamento e amestrameu 

to de animaisooe•••·····································2% 
55- florestamento e reflorestamenta ••••••••••••.•••••••• Isento 

56- Paisagismo e dacoração,(exceto' 

a material fornecido para execu 

ção, que fica sujeito ao ICM)o••••••••••••••••••••••••••3% 

57- Recauchutagom ou regeneração de 
, . % pnaumaticos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
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58- Agenciamento, corretagem ou 

intermediação de câmbio e ' 

PORCENTUl\L SOBRE 

A RENDA BRUTA 

de seguros•··~··•••••••••••••••••••••••••••••••··~··••••3% 
59- Agenciamento~ corretagem ou 

intermedia çã,o de ti tu los 
quaisquer(exceto os serviços 
executados por instituições 
financeiras. sociedades di~ .. 
tribuidoras de titulas e v!!_ 
!ores e sociedades de corr!!_ 
torssp regularmente autori-

zadas a funcionar) •••••••••••••••••••••••••••• ~··•••••••3% 

60- Encade~nação de livros a r~ 

vistas,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3% 

61- Aarofotogrametria ••••••••••••••••••••••• ºººª••••••••••••3% 

62- Cobranças, inclusive de di-

rej/tos autorais ••••• •-• .•••••••••• º.º •••••••••••••••••••• 3% 
63- Distribuição de filmes cin,!! 

matogréficos e de "video-t,!!_ 

pes"•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••·'% 
64- Oistribuição e venda de bi-

lhetes de loteria•9•o••e••ov••~•~r••••••••••••••••••••••3% 

65~ Empresa funarária••••e•••••~••••••••••••••••••••••••••••3% 
66• Taxidermistaso••••••oo•«o••••e••••••••••••••••~•••••••••2% 
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ANEXO I 

II- Quando os serviços 
pessoal do prÓprio 

seguinte maneira: 

forem prestados sob a forma de trabalho 
contribuinte, o Imposto será devido da 

a) Profissionais autffinomos de 

% sob;:e o valor 
da referencia 

. , ~ 

nivel universitario ••••••••••••••••• ~••••••••••••••50~ 

b) Agente, representante, da~ 
pachante, corretor, inter
mediador, leiloeiro, peri-

, 
to, avaliador, interprete, , 
tradutor 0 comissario, pro-
pagandista, decorador, me~ 
tre de obras, guarda-livros 

• tecnico de contabilidade,• , , 
secretario, datilografo, t 

estenógrafo e professor de 

nível médioo••••••••••••••••••••••o••••••••4~••••••25% 

e) Demais autônomos ••••••••••••••••••••••• ª ••••••••••• 12% 
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ANEXO II 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARli LOCALIZA~ÍÍO E FUN
CIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

1- Indústria , . 
1 0 1 - ata 10 empregadoSoo•••oo• ••••• 

, 
1 0 2 - de ll ate 30 empregados •••••••• 

1.3 - de 31 a 70 empregados •••••••••• 

1.4 - de 71 a 150 empregados ••••••••• 

1.5 - main: da 150 eEip.r:sg.~:·:dos •• º •••••• 

2 00 Comércio 
2.1 - Bares e Restaurantss, por m2 ••• 

2.2 - Supermercados, por m2 •••••• ~"-~ 

2.3 - Quaisquer outros ramos de ativl,. 

dadas comerciais não constantes 
~ 

nesta tabela, por m~ ••••••••••• 
' , 3- Estabelecimentos bancarias, de credi-

to, financiamento a investimsnto.4••• 

, -4- Hoteis, Psnsoes, similares 

1 % Sobre o Valor de . - - - - - -.. . Referencia=l.OOO, 
.. 

... 
Ao mes l Ao ano 
ou fração 

- 50% 

- 100% 

- 170% 

- 350% 

- 500% 

o, 1;t, o,4% 

0,2% o,5% 

1 
o !'1 t ;J 0,2% 

5% 50% 
' -

! 

1. 

1 
4.1 .... 

- Hot.eis ·º .. '" •• ~. º ....... , ......... "º 2"' 20'.~ ! (D 

4.2 - PensEes e similarase••·~······~ ld !" 10% 

4.3 
... 

- Motais ••••••••••• ,.~•o•••~ll~ªººº - 500% 
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5- Representantes comerciais autôno
mos, corretores. despachantes, a 

gentes e prepostos em geral •• ~·•••••••• 

~ 

6- Profissionais autonomos que exer-

cem atividades sem aplicação de ' 

capitaloo~•···························· 

7- Profissionais autônomos que exer
cem atividades com aplicação de ' 

( - .• capital nao incluidos em outro 1 

item desta tabela) ••••••••••••••••••••• 

B- Caso de Loterias ••••• G•••••••~•·••••••• 

9- Oficinas de consertos em geral 

9.1 - at~ 60 m2 ····••o•••············· 
~ 

9.2 - de 60 m~ em diante ••••••••••••• 

!O-Postos de serviços para veículos ••••••• 

. , 
11-0epo:sitos de inflamaveis explosi 

vos e similares ••• u••········••oo•••~•· 

12-Tinturarias e Lavandarias •••••••••••••• 

- $ l~-Saloes da Engraxate ••••••••••••. ~-~~~º~ 

14~Estabelecimentos de banhos, duchas, 
, 

massagens, ginasêicas, etc••••••••••oo• 

15-Barbearias e salões de beleza, por 

nº de cadeiras •••• º•••~····~·•••••••••• 

16-Ensino de qualquer graw ou natura-

za •• ~•·a··~············~··············· 
17-Estabelecimentos Hospitalares •••••••••• 

1 

~ Sobre o Valor da 

Referência 

Ao mês 1 o ano 

cu fração 

1 
1 

1% 10% 

1% 10% 

l;t~ 8% 

1% 8% 

o 5·: ' ,·) 4% 
l'j; 10'"' 

-
i. s;s 12% 

-
2''' r.- 20% 

---º• 5.'; 4"' /O 

-
o,53 4% 

2% 20% 
- -;~~--.,·-~-

o,5% 4% 1 

o,s% 
4% 1 

4% 35% 
1 
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, # , 

18- Laboratorios de analise Clinica ••• 

D• - , l 19- iversoes Pub ica 

19.1 - Cinemas e teatros •••••••••• 

19.2 - Restaurantas dançantes, 

boates, etc •• ~·••••·•••••••• 

19.3 - Bilhares e quaisquer t 

outros jogos de mesa: •••••• 

19.4 - Beliches. p/nº de pistas ••• 

19 0 5 - Exposições, feiras de t 

amostras qusrmassos.~·~·•ºD 

19.6 - Circos e Parques de diva~ 
~ 

S08Suo•~•Ocoo••o~•••c••••oo 

, 
l9o7 - Quaisquer espetaculas ou 

~ - . 
diversoes nao incluidos ' 

no item anterior, ••••• Q~~·· 

7~- Empreiteiras a Incorporadoras~ •••• 

21-
, . 

A gropecua ria 
, 

21.l - ate 100 empregados •••••••• , 

21.2 - mais de 100 empregados ••••• 

22- Demais atividades sujeitas a taxa - -da localizaçao nao constantes dos 

itens anteriores ••••••••••••••••• e 

1 % Sobre o Valor de 

1 Referência 

... 
Ao mas Ao ano 

ou fração 

2% 20% 

1,5% 12% 

1% 10% 

i.s% 12% 

1% 10% 

ld • lo 10% 

1 1~s 35% 
1 

1,59& 12% 

2% ! 18% 

13 10% 

2"' rJ 20)~ 

1 1% 
,., __ ~'""'-·~ ... ,j 

10% 

i 

1 

1 
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ANEXO III 

TABELA PARA COlRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO EM HOR~RIO ESPECIAL 

- . 1- PARA A PRORROGAÇAO DE HORARIO 
, ' I - Ate as 22:00 horas 

, 
II - Alem das 22:00 horas 

III - PARA A ANTECIPAÇ~O DE HOR~RIO 

% Sobre o Valor Re- l 
ferência 

011 7% ao dia 

5% ao mês 

40% ao ano 

o,a% ao dia 

6% ao mês 

60% ao ano 

o,7% ao dia 

5% ao mês 

40% ao ano 
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ANEXO Ili 

TABEU\ PllRA COfHll\NÇf1 DA Tf1X/\ DE LICENÇi\ PARI\ f'"S' ''.:IDF\DE 

ESPÉCIE DE PUBLICIDADE 

1- Par publicidada afixada na parta externa ou 
• interna de estabelecimentos industriais co-

.. . ,,. -marciais, agropecuarios, de prestaçao de f 

serviços e outros •• º••·~••o••·~·•·••••••o~••••••••5% do V.R 
ao ano 

2- Publicidade • no interior de veiculas de uso 
# • -publico nao ' destinados a publicidade como 

ramo da negócios por publicidade •••••••••••••••••• 5}~ do 11.R 

ao ano 

3- Publicidade sonora, em veiculas destinados' 

a qualquer modalidade de publicidade •••••••••••••• 1% do V.R 
ao dia 

• 4- Publicidade escrita em veiculas destinados' 

a qualquer modalidade de publicidade por ' 

vaiculo ••••••••••••••• ºººº&ººº~·~•••••••••••••••••1% do V.R 
A 

5- Publicidade em cinemas, teatros, boates e 
similares, por meio de projeção de filmes i 

ao mes 

10% do v.R 
ao ano 

ou diapositivos •••••••••••• º •••••• o•••••••••••••••2% de V.R 
A 

6- Por publicidade, colocada em terrenos, campos 

de esportes, clubes• as~ociaç~es, qualquer 

que seja o sistema de colocaçÕo, desde que vi 
, , 

siveis de quaisquer vias ou logradouros publi 

cos. inclusive as rodovias, estradas e cami- 1 

ao mas 

20% do v.R 
ao ano 

hos municipais••••••••••••••••••••••••a••••·~··•º4% do V.R. 
ao ano 

7- Qualquer outro tipo de publicidade não cons-' 

tanta dos itens anteriores ••••• e•••••••••••••••••2% do V.R. 
ao dia 

4% do 11.R. ,. 
ao mes 
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ANEXO V (*) 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

NATUREZA DAS OBRAS 

l - CONSTRUÇÃO DE: 

) 
- , , 

a Edificaçoes ate dois pavimentos, por m2 de area 

construida: •••.•.••••••••.•••••••.••••••..•••• º 
b) Edificações com mais de dois pavimentos, por m2 , 

de area construida: •••••••••••••••••••••••••••• 

) 

A , 

e Dependencias em predios resid§ncias, por m2 de 
, 
area construida: ••.•••..••••••.•.•.•.•.•.•.••• º 

d) Dependências em quqlquer outros prédios para 

% Sobre Q Valor 
DE REFEREt<CIA 

o,3% 

0,3% 

o,3% 

quaiquer finalidades, por m2 de área construida: ••••••• 0,3% 

) - . ~ e Barracoes, por m2 de area construida:........... o,3~ 

- , % f) Galpoes, por m2 de area construida:............ 0,3. 
g) Fachadas e muros, por metro linear: ••••••••••• º 

h) Marquises, cobertas e tapumes, por metro linear 

i) Reconstruções, reformas, reparos, por m2:, ••••• 
j) 

1) 

-Demoliçoes, por m2: •••••••...••••••.•...•.••.•• - - , Aprovaçao de construçoes em nucleos habitacio -

naiS!oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

m) Renovação do alvará de construção por m2: •••••• 

2 - ARRUAMENTOS: 

a) Com área até 20.000m2, exeluidas as áreas desti 

nadas a logradouros p~blicos, por m2: •••••••••• 

) 
, , 

b Com area superior a 20.000m2, excluídas as a , 
reas destinadas a logradouros publicas, por m2: 

3 - LOTEAMENTOS 

a) Aprovação de loteamento pelo ualor global do te,r 

rena: ·•oo•••O••••••••••••••••••••••••••••••••o 

0,3% 

0,3% 

0,2% 
0,2% 

10% 

o,3% 

0,01% 

0,02% 

0,4% 

~r\ 4 - QUAISQUER OUTRAS OBRAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA TABELA 
\ \\ 

t\ \ < 

'\~ 

j \ 

a) Por metro linear: ........................... ••o•o 

b) Por metro quadrado:.~·························· 

(*) Alterado pela Lei 1 045 de 28-12-B4. 

0,01% 
0,01% 
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[\NEXO III. 

Tl\BELI\ PIUVl COBfl{\i·JÇA DA Tl\Xfl DE LICENÇA DE F1Bf\TE DE f1NIMAIS 

ANIMl\IS % SOBRE O \/ALOR DE REFERtNCIA 
POR Cl\BEÇA 

Bovino ou Vacum•••••••••••••••c•••••••••••••••l% 

Ovinoo••••••••••••~··~·~••cc~•c•••••••••••••Op3% 

Caprino 0 ~$ooo•o••$••••••~~••0000•••••••~••••º~3% 

SuÍno•••••~••a•••••••4~~4~~~••••••••••••••••0p5% 
Equin09oooooo•eooooooooooooo•••••••••••••••oool% 

~ 

Aves•••••••*~•·••4•9••·~•o•~º•••••••••••••••ºt2P 

Outros •• ~·~•o•••••••••••eQ•••~&•••~•••••••coD,1% 
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ANEXO III! 

- -TABELA PAR/1 C08Ri1NÇA DA TAXI'. DE LICEIJÇA Pl\RA OCUPAÇAO DE AREAS 

EM ~IAS E LOGRADOUROS P6BL!COS 

1- FEIR1'\NTES 

1.1 Por dia•••$o•o•z••~ooo$•G~••~••••oooa~o••••~•••••~D,4% do VR 
A ~ 

102 Por mese••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••lO~ do VR 

2- BARRA[lUIWIAS OU UUIOSWUE: 

2.1 Por diaoo~eno«o~o~~··o~eoooo~•••·~~~••Q•~~coo•••••Ot4% do VR 
2.2 Por mês •• oe•··~~~n~~·n~•••oo4o•o•ooooooaooo~oo••Go•l0% do UR 
2.3 Por ano •••••••• Q~~~Q.~o~o•o•~~$•O•OOOOO~ft0«•9•4•••~60% do \IR 

3- AMBULANTE WUE OCUPE • t\aE/'i Eí"'1 LOGRADOURO P6BLICO 

3.1 Por dia~·•••••••••••••••4•••oo•••••••••••••••••••••o2% do VR 
4 

3.2 Por mesº*º•••••••~··ºººº•••••••••••••••••••••••••••l5~ do VR 
3.3 Por anooo09000~700$0StO•§•••~•·eo•••7oee••·····~···30% do VR 

4- L;Ul\ISL!Ucrl C'IJT:<US CCNT'H'll!HITES NÍÍO CC'f·1PílEENDIDOS 

NOS ITENS ANTERIORES: 

4.1 Por dia •••• o."' e. o •• e q. o • .,. o •••••• "' ••• " •••••••••••••• 6% 

4.2 Por 
A 

mes•••••••••••~••••••••••••o•••••··~··•••••••••20% 
4 " .~ Por 8nOoe•••••••••••••••••••••~•••~•4•••o•••••••••e40% 

do VR 

do VR 
do VR 
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ANEXO IX 

JABELA PARA C03RAN~A DA TAXA DE EXPEDIENTE 

% Sobre o Valor .. 
de Referencia 

, d 
Alvara••••••••~•••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••·2~ 
Baixa de qualquer natureza em lan-

çamento ou registros.•••••••••••••••••••••••••••••~A~~o•o4% 

3 - Cert!dÕeso•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4% 

4 - Requerimentos, petições e recursos 
dirigidos aos Órgãos ou autorida- 1 

d . . . 2~ es municipais.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

5 - Averbação• cadastramento e transf~ 
.. d 

rencia de bens em geral••••••••••••••••••••••••••••••••••6~ 
6 - Emissão de documento de Arrecadação 

Municipal - DAM••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2% 

7 - Segundas Vias.~·•••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••l,5% 
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ANEXO X (*) 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS 

I - Taxa de Serviços Diversos % Sobre o Valor 

de Referênci~ a) - ~ração de Prédios 

Por emplacamer1to:o•••••••••••••••••••••·•·•••••••••oe 5% 
b) - A2reensão e DeeÓsito de Bens e Mercadorias 

Apreensão ou arrecadação de bens abandonados nas vias 

pÚblicas - por unidade:.............................. 4% 
Armazenamento por dia ou fração, no depÓsito munici -
pa 1 • 

- e •o 

l) De 

2) De 

, 
veiculo 0 por unidade:o••••••••••••••••o•••••••• 

animal cavalar, muar ou bovino, por cabeça e 
4% 

d . • 3"' por ia........................................... m 

3) De mercadorias ou objetos de qu~lquer espécie, por 

quilo:º •..•. º •••• 11 º •• º ............................ º 

4) Remoção especial de lixo, compreendendo entulhos , 
, 

detritos industriais, galhos de arvore, etc e, ai~ 
da a remoção de lixo dmmiciliar qu~ndo realizado 1 

em horário especial ou quando ultrapasse o,limite 

determinado no art, 21 do Regulamento IPTU/TSP 

0,15% 

Decreto nº 464/79:................................ 30% 
5} Limpeza e conservação em imóvel de terceiros 

a) Capina por metro qué1drado (m2): ............... . 0,11% 

c) - Alinhamento e nivelamento 

d) -

A l ' h L ~ L J ' • 3at in amenko, pOL me~ro ~inear .•••••••••••••• º•••••••• ~ 

Nivelamento, por metro linear:oo••••••••••••••••••"•G .:,% 
Rebaixamento e colocação de guias por metro linear:.. 5% 

, 
Taxas de cemiterio 

Inumação em sepultura rasa 

a} De adulto:o••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••• 

Perpetuidade 

a) 

b) 
De sepultura rasa: ••••• º·~·ê•••••••••••••••••••••o , 
Abertura de sepultura, carneiro, jazigo ou mausoleu 

, -
perpetuo para nova inumaçao: ••••••••••• º ••••••••• o 

3% 

100% 

3% 
e) Entrada de ossada no cemitério:oo••••••••••••••••• 6% 

d) Retirada de ossada no cemitério: ••••••••••••••••• º 6% 
- , ai e) Remoçao de ossada no interior do cemiterio:....... 5~ 

(*) Alterado pela Lei l 045 de 28-12-84 


