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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

LEI Nº 1983 +-
ALTERA DISPOSITWOS DA LEI Nº 1. 744194 -
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas gerais, aprova e eu, 
Prefeito Municipal Sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º - Ficam acrescidos os seguinte incisos ao artigo 13: 

N - Considera-se estabelecímento prestador o local onde são exercidas, de 
modo pennanente ou temporário as ativídades de prestação de serviços, sendo 

• · -~evantes para sua caracterização as denominações de sede, filial, agências, 
. sucuis'al, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que 

venham a ser utilizadas. 
... . ... 

V - A existência de estabelecímento prestador é indicada pela conjunção, 
parcial ou total, dos seguintes elementos: 
a - manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos 
necessários à execução do serviço. 
b- estrutura organizacional ou administrativa. 
c- ínscrição nos órgãos prevídenciários. 
d - indicação como domícílio fiscal para efeito de outros tributos. 
e - pennanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração 
econômíca de ativídade de prestação de servíços, exterionzada através da 
indicação do endereço em ímpressos, fonnulários ou correspondências, 
contrato de locação do ímóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de 
telefone, de fomecímento de energia elétrica, água ou gás, em nome do 
prestador, seu representante ou preposto. 

VI - A circunstância de o serviço, por sua natureza, ser executado, habitual ou 
eventualmente, fora de estabelecímento, não o descaracteriza corno 
estabelecímento prestador, para os efeitos desse artigo. 

VII - São, também, considerados estabelecímentos prestadores, os locais onde 
forem exercidas as ativídades de prestação de serviços de diversões públicas 
de natureza itinerante. 

Art.2º - Fica revogada a alínea "d" do Art. 27 
a e,v 
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Art 3º - Fica revogado o parágrafo 2º do Art 33 

Art 4º - Acrescenta o parágrafo 2º no Art. 34: 

Parágrafo 2º - É obrígação do contribuinte recolher o IPTU nos 
prazos e condições fixados na legislação tributária. 

Art 5º - Acrescenta o parágrafo 5º no Art. 38: 

A transferência dejimllva do imóvel fica condicwnada a 
regularização fiscal do contribuinte em referêncza ao IPTU. 

redação: 
Art. 6° - Fica alterado o inciso II do Art. 44, passando a seguinte 

Art. 44- ... 

II - Em se tratando de terrenos: 

a) 4,5 % (quatro vírgula cinco por cento) 
b) 2,0 % (dois por cento) para os terrenos de loteamento até o 

prazo de 2 (dois) anos contados a partir da liberação pela 
Prefeitura dos terrenos para venda 

Art. 7° - Fica revogada a alínea "i " do Art. 45 

Art. 8° - Dá nova redação a alínea "f' do Art 45: 

f - Se1am 1móve1s utilizados por mstitwções destinadas a 
exercício de atiwdades culturms. ass1stêncza soczal, constituídas 
sobre a forma de sociedade civil sem fins lucrativos. 

Art. 9º - Acrescenta parágrafos no art. 45: 

Parágrafo Primeiro - Os contribuintes de baixa condição 
econômica poderão requerer ao Secretário da Fazenda 
Municipal, remissão de 50% ( cínqüenta por cento) do Imposto 

Q a~ 

Fazenda Boa Esperanca • Rua José Silv1no Teixeira de Melo. s/nº • 33010.260 · Santa Luzia • MG 



.. ;. 

• 
J\clm""''i.r,,c,;,, 1,11"""'frnl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme art. 172, I do 
Código Tributário Nacional. 

Parágrafo Segundo - O direito a remissão deverá ser requerido 
pelo contribuinte à Secretaria da Fazenda Municipal, em cada 
exercício, sendo que a sua situação econômica será avaliada em 
cada requerimento, através de sindicância da Secretaria da Ação 
Social, que após o levantamento enviará os dados para a 
autoridade competente para aprovação ou indeferimento. 

Parágrafo Terceiro - A remissão somente poderá ser concedida 
quando se tratar de único imóvel de propriedade do contribuinte, 
comprovado através de certidão do registro imobiliário, e 
destinado exclusivamente à sua residência. 

Art. 10 - Dá nova redação ao parágrafo 3º ao Art. 50: 

Parágrafo 3º - Na prestação de serviços a que se referem os 
itens 31, 32 e 33 da lista constante da lista constante da tabela 
1, em anexo, deste Código, o imposto será calculado sobre o 
preço dos serviços deduzidas as parcelas correspondentes: 

I - Aos valores dos materiais empregados efetivamente na obra. 
desde que devidamente comprovado; 

a) Quanto aos materiais, as deduções admmdas excluem aqueles que não se 
incorporam às obras executadas. tais como: 

1- madeiras e ferragens para barracão da obra, escoras. andaimes, tapumes, 
torres e formas; 

2- ferramentas. máquinas. aparelhos e eqmpamentos; 
3- os adqznndos para formação de estoque ou armazenados fora dos 

canteiros de obra, antes de sua efellva utilização; 
4- aqueles recebidos na obra após a concessão do respectivo "habite-se"; 
5- combustíveis em geral 

li - As sub-empreitadas já tributadas pelo imposto: 
a) quanto as sub-empreitadas as deduções admitidas excluem: 
1 - as realizadas por profissionais autônomos e por sociedades 
umprofisswnais; 
2 - as não tributadas pelo mumcípw: e~ 

R 
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3 - as executadas depois do "habíte-se ". 

III - São indedutíveis os valores de quaisquer materiais ou sub-empreitadas: 
1 - cu1os documentos não estejam revestidos das características ou 
formalidades legais, previstas na legislação federal, estadual ou municipal, 
especialmente no que concerne à perfeita identificação do emitente, do 
destinatáno, do local da obra. consignada pelo enlllente da Nota Fiscal. bem 
como das mercadonas e dos serviços; 
2 - refallvos as obras isentas ou não tributáveis; 
3 - que não tenham sido escnturados no livro fiscal próprio. 

Art. 11 - Da nova redação ao parágrafo 5° do art. 50: 

O ISSQN de jogos eletrônicos e não eletrônicos é devido a razão 
de 90 UFIRs por máquina e será recolhido anualmente, no prazo legal. 

Art. 12 - Da nova redação ao parágrafo 2º, alinea "b" do art. 51: 
b) quando prevista em Lei Complementar, forma exceptiva de 

cálculo do ímposto incidente sobre os serviços prestados por 
sociedades, o ISSQN será exigido mensalmente a razão de 52 UFIRs, 
por profissional habilitado. 

Art. 13 - Ficam revogados os incisos I e II do Art. 54 

Art. 14 - Fica revogado o Art. 56. 

Art. 15 - Da nova redação ao parágrafo 1 º e 2º do art. 62: 
Parágrafo 1 º - Entende-se por construção civil, obras hidráulicas 

e outras semelhantes á realização das seguintes obras e serviços: 
I - edificações em geral; 
II - rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos; 
III - pontes, túneis, viadutos e logradouros públicos; 
IV - canais de drenagem ou de irrigação, obras de retificação ou 

de regularização de leitos ou perfis de rios; 
V - barragens e diques; 
VI - sistemas de abastecímento de água e de saneamento, poços 

artesianos, semi-artesianos ou manilhados; 
VII - sistema de produção e distribuição de energia elétrica; 

~ ... ~ 
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VIII - sistema de telecomunicações; 
IX - refinarias, oleodutos, gasodutos e outros sistemas de 

distribuição de líquidos e gases; 
X - escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres; 
XI - recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e 

congêneres, quando vinculada a projetos de engenharia., da qual resulte 
a substituição de elementos construtivos essenciais, limitada 
exclusivamente à parte relacionadas à substituição (pilares, vigas, lages, 
alvenarias estruturais ou portantes, fundações e tudo aquilo que 
implique a segurança ou estabilidade de estrutura). 

Parágrafo 2º - Compreende-se também como obra de construção 
civil o serviço auxiliar necessário à sua execução, tal como: 

I - estaqueamentos, fundações, escavações, aterros, perfurações, 
desmontes, demolições, rebaixamento de lenços de água, dragagens, 
escoramentos, terraplenagens, enrocamentos e derrocamentos; 

II - concretagem e alvenaria; 
m - revestimentos e pinturas de piso, tetos, paredes, forros e 

divisórias; 
IV - carpintaria, serralheria., vidraçaria e marmoraria; 
V - impermeabilizações e isolamentos térmicos e acústicos; 
VI - instalações e ligações de água, de energia elétrica, de 

proteção catódica., de comunicações, de elevadores, de 
condicionamento de ar, de refrigeração, de vapor, de ar comprimido, de 
sistemas de condução e exaustão de gases de combustão; 

VII - construção de jardins, iluminação externa, casa de guarda e 
outros da mesma natureza, previstos no projeto original, desde que 
intregados ao preço de construção da unidade imobiliária; 

VIII - os serviços diretamente relacionados a obras hidráulicas 
de construção cívil e semelhantes. 

Art. 16 - O Art. 77 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"A base de cálculo do imposto é o valor dos bens no momento 
da transnussão ou cessão dos direitos a eles relativos, segundo 
estimativa fiscal, ou o preço efetivamente pago, se este for mawr. 

Art. 17- Fica revogado o inciso ill do Art. 78.if 

a 
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Art. 18- O inciso IV do Art. 78 passa a ter a seguinte redação: 

IV - "Nas dações em pagamento o valor dos bens imóveís será 
atribuído atrm1és de m1aliação administrativa". 

Art. 19- O inciso V do Art. 78 passa a ter a seguinte redação: 

V - "Nas pemmtas, o valor de cada imóvel ou direito permutado 
será atribuído através de avaliação administratÍVa". 

Art. 20 - O parágrafo único, do Art. 88 passa a ter a seguinte 
redação: 

Parágrafo Úmco - Havendo ação fiscal, a multa prewsta neste 
artigo será de 40% (quarenta porcento), do valor do imposto corrigido 
monetariamente. 

Art. 21 - O Art. 89 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 89 - A falta ou exatídão de declaração relatíva a elementos 
que possam injlzar no cálculo do imposto. com evidente 
intwto de fraude. sujeitará o contribuinte à multa de 40% (quarenta 
por cento). Sobre o valor do imposto devido. 

Art. 22 - Ficam revogados os artigos de 93 á 106. 

Art. 23 - Acrescenta o parágrafo 5º do Art. 109: 

Parágrafo 5 - Comunicar à Repartição Fazendária as alterações 
contratums e estatutárias de interesse do Fisco. bem como as 
mudanças de dom1cílio fiscal, venda ou transferência de 
estabelecimento e encerramento de atlvídades, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias. 

Art. 24 - O Art. 11 O, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 110 - A taxa de licença será calculada pela aplicação da 
tabela II. que integraQódigo"e,J-" 
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Art. 25 - O Art. 112 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 112 - Ao requerer a licença. o contribuinte deve fornecer à 
Prefeitura os elementos e informações necessánas para sua inscrição. 

Art. 26 - Altera o título da Seção VI para: 

DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO 

Art. 27 - Dá nova redação ao parágrafo 3° do Art. 115: 

Parágrafo 3º - No mesmo domicílio fiscal, não será concedida a 
licença para um ou mms contribuinte já estabelecido. 

Art. 28 - O Art. 117 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.117 - A taxa de licença para localização, fimcionamento e 
fiscalização, será válida para o exercício que será concedida conforme 
art. 119 e 120, ficando o contribwnte sujeito a taxa de fiscalização nos 
exercícios seguintes. 

Art.29 - O Art. 119 passa a vigorar com os seguintes valores e 
metragens: 

Art. 119 - A taxa de licença para localização e fimcionamento é 
devida de acordo com a seguinte tabela: 

Até 30 m2 ............................................. 9,0 UFIR 
Acima 30m2 a 60m2 ............................ 15,0UFIR 
Acmia de 60m2a120m2 ....................... 26,0UFIR 
Acima de 1201112 a 250m2 ..................... 38,0UFIR 
Acima de 250m2 a 500m2 .................... 64, OUFIR 
Ac11na de 5001112a1.0001112 .................. 91,0UFIR 
Acima de IOOOm2 a 20001112 ................ 117. OUFIR 
Acima de 20001112 ................................ 654,0UFI~ 

e:< 
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Art. 30 - O Art. 120 passa a vigorar com os seguintes valores e 
metragens: 

Até 30 m2 ............................................. 70.0 UFIR 
Acima 30m2 a 60m2 ............................ 80,0UFIR 
Acima de 60m2 a l20m2 ................. ...... 100, OUFIR 
Acmw de l20m2 a 2501112 ..................... 200,0UFIR 
Acima de 2501112 a 500m2 .................... 400. OUFIR 
Acima de 500m2 a l.000m2 .................. 700,0UFIR 
Acima de !0001112 a 2000m2 ................ 1000. OUFIR 
Acmw de 2000m2 a 1O.000m2 ............. 3200, OUFIR 
Acima de 1O.0001112 ............................. 6400. OUFIR 

Art. 31 - Ficam revogadas as alíneas "a", "d'', "e", "f' do Art. 
125, dando-se nova redação a alínea "e": 

"c" - asilos e creche 

Art. 32 - Fica revogado o Art. 129. 

Art. 33 - Fica revogado o inciso VIII do Art. 140. 

Art. 33 a) Dá nova redação ao caput do artigo 146: 

"Art. 146 - A taxa de se111iços urbanos tem como fato gerador a 
utilização dos serviços públicos mumc1pais, específicos e 
divisíveis, efetívamente utilizados pelo contribuinte ou postos a 
sua disposição, cobrados mensalmente, relativos a: 

Art. 34 - O inciso II do Art. 150 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"li - Imóveis de propriedade de institwção de educação sem 
.fins lucrativos e assistência sacra! e os utilizados como templos de 
qualquer culto. observadas as disposições do parágrafo 3º do Art. 
157". 

Art. 35 - Cria a SEÇÃO XX - DA TAXA DE EXECUÇÃO E 
TÉRMINO DE "HABITE-SE" DE OBRAS PARTICULARES E 
LOTEAMENTOS ~ 

(:;( 
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Art. 154 a): A Taxa de Execução e Término de "Habite-se" de 
Obras Particulares e Loteamentos tem como fato gerador a fiscalização 
exercída pelo Município sobre a execução de obras particulares no Município, 
concernentes à construção e reforma de quaisquer edificações, arruamentos ou 
loteamentos, em observância à legislação específica. 

Parágrafo primeiro: O Contribuinte da taxa é o proprietário, o 
titular do domínio útil ou possuidor do imóvel onde estejam sendo executadas 
as obras mencionadas no artigo anterior. 

Parágrafo segundo: A taxa será calculada de conformidade com 
a Tabela II anexa à este Código. 

Art. 36 - O Art. 168 inciso I, alínea d, passa a ter a seguinte 
redação: 

d - As taxas de licença para localização e fimcwnamento a 
partir do mesmo exercícw ao da mstalação do estabelecimento. 

Art. 37 - O Art. 171, caput, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 171 - A cobrança do Imposto Predial e Terntonal Urbano 
far-se-à dentro do exercíczo fiscal em que for lançado. 

Art. 38 - Art. 172 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 172 - Os tributos menczonados neste Código serão 
recolhidos nas Agências Bancánas ou em outros estabelecimentos 
autonzados pelo poder Executivo através de licitação. 

Art. 39 - O Art. 182 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 182 - O prefeito poderá, em nome do Municípzo. firmar 
convêmas com empresas, oficiais, com sede, agência ou escritório no 
Mumcípw. visando ao recebimento de tributos, vedada a atribuição de 
qualquer parcela de arrecadação a título de remuneração, bem como o 
receb11nento de 1uros desses depósitos 

Art. 40 - Altera o parágrafo 2 do artigo 185: 

K 0~ 
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Parágrafo 2 - O valor mínimo de cada parcela será de 30 
(trinta) UFIR para pessoa jis1ca e de 120 (cento e vinte) UFIR, para pessoa 
;urídica. 

Art. 41 - O Art. 186 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 186 - Vencida e não quítada qualquer parcela, por período 
de 60 (sessenta) dias, o contribuinte perderá o direíto do parcelamento, 
sendo o valor inscrito em Dívida Ativa. 

Art. 42 - O Art. 190 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 190 - Será exigido depósito 1mc1al dos débitos superwres à 
2500 (duas mil e quinhentas) UFIR, de, no mímmo, 10% (dez 
porcento). 

Art. 43 - Fica revogado o parágrafo único do Art. 207. 

Art. 44 - O Art. 209, parágrafo primeiro, passa a ter a seguinte 
redação: 

Parágrafo 1 - No caso do inciso I. se constatada diferença a 
favor do fisco, entre o débito apurado e o recolhido, será lavrado o 
Auto de Infração, com multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
diferença sendo assegurado ao contribuinte o prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 45 - Dá nova redação ao caput do Art. 213 e acrescenta o 
parágrafo único: 

Art. 213 - Verificando-se omissão de pagamento de tributo, ou 
qualquer infração à lei ou regulamento de que possa resultar evasão 
de receita, será expedida contra o infrator. notificação para que, no 
prazo de 15(quinze) dias, regularize a situação podendo ser 
prorrogado por igual período, por até duas vezes, a crtténo da 
autoridade fiscal, ou do Secretário da Fazenda. 

Parágrafo Úmco - A prorrogação prevista no caput não se aplica em 
casos de notificação para recolhimento de tributos. 

M_ 0tV 
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Art. 46 - Fica revogado o inciso Ido Art. 215. 

Art. 47 - O inciso 11 do Art. 219 passa a ter a seguinte redação: 

li - Quando por carta, na data da ]Untada no processo do AR. 

Art. 48 - O Art. 220 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 220 - As notificações subsequentes a fase m1cial far-se-à 
por carta com AR 011 edital. conforme as circunstâncias pertinentes 
neste Código. 

Art. 49 - Fica alterado o prazo do parágrafo primeiro do Art. 
234 que passa para 15 dias. 

Art. 50 - Fica alterado o prazo do parágrafo segundo do Art. 234 
que passa para 10 dias. 

Art. 51 - Art.. 23 8, onde está "Apresentara" leia-se 
"Apresentada". 

Art. 52 - O Art. 240 passa a ter a seguinte redação 

Art. 240 - "Findos os prazos a que se referem a seção anterwr o 
titular da repartição fiscal deferirá. no prazo de dez (10) dias, a 
produção das provas que não se1am manifestamente inúteis ou 
protelatórias, ordenará a produção de outras que entender necessárias 
e fixará o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a 
critérw da autoridade. em que uma e outra devam ser produzidas 

Art. 53 - Fica Revogado o Art. 244. 

Art. 54 - O parágrafo único do Art. 246 passa a ter a seguinte 
redação: 

Parágrafo úmco - A autondade pilgadora a que se refere este 
capítulo será o Coordenador Geral da Receita da Secretaria Mu111c1pal 
da Fazenda. é)IJ 

<-< 
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Art. 55 - Fica alterado no Art. 255 de Secretário Municipal da 
Fazenda para Coordenador Geral da Receita. 

Art - 56 - Ficam revogados os artigos 257, 258, 259, 260, 261, 
262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275. 

Art. 57 - Fica revogado o parágrafo único do Art. 276. 

Art. 58 - O Art. 277 passa a ter a seguinte redação 

Art. 277 - O recurso será interposto no prazo de 15 (qumze) 
dias, contados da mtímação, por petlção escrita. 

Art. 59 - O Art. 280 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 280 - "As decisões de prm1e1ra instâncw. contrárws, no 
todo ou em parte, à Fazenda Mumc1pal, estarão sujéítas ao reexame 
necessário pela Junta de Recursos Fiscazs. com efeito suspensivo. 
sempre que a importância em litígw exceder o valor correspondente a 
52,40 Ujir ou for concessiva de restituição de tributos e penalidades. 

Art. 60 - Fica revogado o parágrafo único do Art. 280. 

Art. 61 - Fica revogado os incisos II do Art. 281. 

Art. 62 - O Art. 282 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 282 -Recebido e protocolado o processo na Secretaria da 
Junta de Recursos Fiscazs, será o mesmo distribuído a um relator que 
remeterá os autos ao Serviço Jurídico. pelo prazo de 15 (qumze) dias, 
para exame e apresentação de parecer por escrito. e após, será 
designada data de )ldgamento. 

Art. 63 - Fica revogado o Art. 283 e seus parágrafos. 

Art. 64 - Fica revogado o parágrafo 2° do Art. 286. 

Art. 65 - Fica revogado o Art. 287. 

~ 
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Art. 66 - Fica alterado o prazo do Art. 288, de 8 (oito) dias para 
15 (quinze) dias. 

Art. 67 - Ficam revogados os parágrafos 3° e 4° do Art. 288. 

Art. 68 - Fica revogado o Art. 289, 

Art. 69 - Fica revogado o Art. 293. 

Art. 70 - Ficam revogados os Arts. 296 até 299, inclusive o 
parágrafo único. 

Art. 71 - Fica revogado o inciso llI do Art. 300. 

Art. 72 - Ficam revogados os Arts. 301, 302, 303. 

Art. 73 - O inciso lII do Art. 305 passa a ter a seguinte redação: 

III - Proibição de contratar com os órgãos integrantes da 
administração direta e indireta do Mumcíp10. 

Art. 74 - Fica revogada a Tabela VI - IVVC 

Art. 75 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Santa Luzia, 31 de dezembro de 1997 

e~L 
Carlos Alberto Parrillo Calixto 
Prefeito Municipal 
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALíQUOTA 

O IMédicos, mcl11s1ve análises clímcas. eletn-
cidade médica, radioterapia, 11/tra-sonogra
fia. radiografia, tomografia e congêneres. 

02Hosp1tws, clímcas, sanatónos, laboratóro-
nos de análise, ambulatorial, pronto socor
ros, manicôm10s, casas de saúde, de repouso 

3% 

e de recuperação e congêneres . ...................................................................... 3% 

03Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmem 
e congêneres . .................................................................................................. 0% 

04Enfermeiros, obstetras. ortopedistas fonoau-
diólogo, protéticos (protese dentana) . ............................................................ 3% 

05Assltêncw médica e congêneres prewstos nos 
ítens 1, 2 e 3 desta lista prestados através 
de planos de medicma em grupo, convênios, 
111clus1ve com empresas para assítêncw a em-
pregados ................................................................ . 

06Planos de saúde, prestados por empresas que 
não este;am mcluidas no ítem 5 desta lista 
e que cumpram através de sen11ços prestados 
por terceiros, contratados pela empresa ou 
apenas pagos por esta, mediante mdicação do 

3% 

beneficiar/o do plano ...................................................................................... 5% 

07Médicos veterinarros ..................................................................................................... 3% 

08Hospitws veterina1'ios, clínicas vetermá-
nas e congêneres ............................................................................................ 3% 

09Guarda, tratamento, amestramento, adestra-
mento e congêneres, relativos a ammws ......................................................... 3% 

I OCabelere1ro, tratamento de pele, depilação e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

11 Banhos, duchas, massagens, gmasticas e con-
gêneres ........................................................................................................... 3% 

o 

~(j~ 
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS 

12Varreção, coleta, remoção e mcmeração de 
lixo 

ALfOUOTA 

2% 

l 3Limpeza e dragagem de portos, nos e canais ................................................................. 3% 

l 4Limpeza, manutenção e conservação de imóveis 
inclusive vms públicas, parques e 1ardins ........................................................ 2% 

l 5Desm.fecção, m111111zação. h1g1emzação. des-
ratização e congêneres .................................................................................... 3% 

J 6Controle e tratamento de efluentes de qual-
quer natureza e de agentes físicos e bwló-
gicos .... ........................................................................................................... 3% 

17/ncmeração de residuos quaisquer ................................................................................ 3% 

18Lm1peza de chammés ..................................................................................................... 3% 

J9Saneamento ambiental e congêneres .............................................................................. 3% 

20Assistência tecmca ........................................................................................................ 2% 

2 IAssessoria ou consultoria de qualquer natu-
reza, não contida em outros itens desta 
lista. progi·amação, orgamzação. planeja
mento, processamento de dados consultona 
técmca, financeira 011 admmistrativa .............................................................. 3% 

22Planejamento, coordenação, programação 011 

orgamzação técnica, financeira ou admms-
trativa ............................................................................................................ 3% 

23Análise. mcluszve de sistemas. exames. pes-
q111sas mf armações e coletas de processamen-
to de dados de qualquer natureza .................................................................... 1 % 

24Contabilidade, auditona. guarda-livros. 
técmcos em contabilidade e congêneres .......................................................... 3% 

e~ 
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

25Perícws, laudos, exames técmcos e análises 
técmcas,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,, , ,,, ,,, ,,, ,, , ............................................................ 3% 

26Traduções e 111te1pretações ............................................................................................ 3% 

27 Avaliações de bens ........................................................................................................ 3% 

28Datilografia, estenografia, expediente, 
secretana em geral e congêneres .................................................................... 3% 

29Projetos, cálculos e desenhos técmcos de 
qualquer natureza ........................................................................................... 2% 

30Aerofotogametria (inclusive inte1pretação) 
mapeamento e topografia ................................................................................ 3% 

31 Execução, por adn11111stração, empreitada ou 
subempreitada, de construção civil, de obra 
hidráulica e outras semelhantes e respecti
vas engenharia consultiva, i11cl11s1ve sen11-
ços de auxiliares ou complementares ............................................................. 2% 

32Demolição ..................................................................................................................... 2% 

33Reparação. conservação e reformas de edifí-
cws, estradas, pontes, portos e congêneres ..................................................... 2% 

34Pesqwsa. perfuração, cimentação. perjilagem 
estimulação e outros serwços relacwnados 
com a exploração de peti·óleo e gás natural.. .................................................. 2% 

35Florestamenlo e reflorestamento ................................................................................... 2% 

36Escoramento e contenção de encostas e ser-
viços congêneres ............................................................................................. 2% 

37Pmsagismo, ;ardinagem e decoração ............................................................................ 2% 

38Raspagem, calefação, polimento, lustração de 
pisos, paredes e divisonas 

o 
2% 
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

39Ensmo. ínstrução. tremamento e m1a/iação 
de conhecimento de qualquer grau ou natureza .............................................. 2% 

40Plane1amento, organização de feiras. exposi-
ção, congressos e congêneres .......................................................................... 3% 

410rgamzação de festas e recepções, bujfet ...................................................................... 3% 

42Ad1111111stração de bens e negocws de tercei-
ros e consórcws .............................................................................................. 5% 

43Admmtstração de fundos mútuos ................................................................................... 5% 

44Agenciamento. corretagem ou mtermediação de 
câmbio. seguros e de planos de previdência 
privada ........................................................................................................... 5% 

45Agenciamento, corretagem e mtermediação de 
·1· l . -% tz u os q11a1squer ............................................................................................ :J o 

46Agencíamento. corretagem ou mtermediação de 
direitos da propnedade mdustnal, artísti-
ca ou literána ................................................................................................. 5% 

47 Agenciamento. corretagem ou mtermediação de 
contratos de franq111a (franch1se) e de fa-

- (fi .g). -% turaçao actorm ......................................................................................... :J o 

48Agenciamento, orgamzação, promoção e execu-
ção de programas de turismo. passeios. ex-
cursões e g111as de turismo e congêneres ......................................................... 2% 

49Agenciamento. corretagem ou mtermediação de 
bens móveis e m10ve1s não abrangidos nos 
ítens 44, 45, 46 e 47 .. ...................................................................................... 5% 

50Despachantes ................................................................................................................ 3% 

5 JAgentes da propaganda industrial ................................................................................. 3% 

52Agentes da propnedade artística ou /itera e?(. 

~
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

na ................................................................................................................... 3% 

53Leilão 3% 

54Regulação de smistros cobertos por contra-
tos de seguros, mspeção e avaliação de ns
cos seguráveis. prestados por quem não se1a 
o própno segurado 011 companlua de seguro .................................................. 3% 

55Benejiciamento ou rebenefícw de produtos 
agrícolas. armazenamento. deposito. caiga, 
descaiga. arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie (exceto depósitos feitos em 
mstitwção financeira autonzada a fim-
cwnar pelo Banco Central) ............................................................................. 3% 

56Guarda e estabeleci/nento de veículos automo-
tores terrestres ................................................................................................ 3% 

57Vigilâncw ou segurança de pessoas e bens .................................................................... 2% 

58Tiw1sporte. coleta, remessa 011 entrega de 
bens ou valores dentro do territóno do Mu-
111cip10 ............................................................................................................ 3% 

59Diversões públicas: 
a - Cinema, teatros. circos, parques de di-
versões e congêres .......................................................................................... 2% 
b - exposição, com cobrança de mgresso ........................................................ 2% 
c - Bailes, shows. festivais, recitais e 
congêneres. mclusive espetáculos que se1am 
transmitidos, mediante compra de direitos 
para tanto. pela televisão 011 rádio .................................................................. 2% 
d - competições esportivas ou de destreza 
física 011 mtelectual. com ou sem a partici-
pação do espectador, 111cl11s1ve a venda de di-
reitos a transmissão pelo rádio 011 televisão .................................................... 2% 
e - execuçao de musica, mdiwdualmente 011 
por COll)llnto ................................................................................................... 0% 
f - apresentação de peças teatrais, concer
tos e recitais de música erudita e espetácu-

(2. 
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

los folclóncos .. ............................................................................................... 0% 
g-;ogos eletrônicos (ver art. 50 parág.5) ...................................................... . 

60Distribwção e venda de bilhetes de !ate-
nas, cartões, pules ou cupons de apostas. 
sorteios ou prênuos ......................................................................................... 3% 

6JF0111ec1111ento de música, mediante trans1111ssão 
por qualquer processo, para wa pública 011 
ambientes fechados ......................................................................................... 0% 

62Gravação e distribuição de filmes e 
vide o-tapes ..................................................................................................... 3% 

63Fonografia ou grm1ação de sons ou ruidos, 
inclusive tr11cagem, dublagem e mixagem 
sonora ............................................................................................................. 3% 

64Fotografia e cinematografia. inclusive reve-
lação, ampliação. cópza, reprodução e tru-
cagem ............................................................................................................. 3% 

65Produção para terceiros, mediante ou sem en
comenda préwa de espetáculos, entrewstas e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

66Colação de tapetes e cortinas com matenal 
fomec1do pelo usuário final do seni1ço ........................................................... 2% 

67Lubrificação, limpeza e revisão de màqumas. 
veiculas aparelhos e equipamentos ................................................................. 2% 

68 Conserto, restauração, manutenção, conser
vação de máqumas, veículos, motores, eleva-

vadores 011 de qualquer ob;eto ...................... ..................................................... 2% 

69 Reco11dic1onamento de motores ..................................................................................... 2% 

70 Recauchutagem ou regeneração de pneus para o 
usuáno final ................................................................................................... 2% 

(x. 
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTÀ 

71 Recondic10namento, acondicionamento, pmtura 
beneficiamento. lavagem, secagem.tingimento, 
galvanoplastra,corte.recorte,polimento,plas· 
tificação de ob;etos não destmados à mdus-
tnalização .. ..................................................................................................... 2% 

72 Lustraçào de bens móveis, quando o sen,1ço 
for prestado para usucino final do ob;eto 
lustrado .......................................................................................................... 3% 

7 31nstalacão e montagem de aparelhos, mciqumas 
e equipamentos prestados ao usuáno final do 
se1wço, exclusivamente por material por ele 
fornecido ........................................................................................................ 2% 

7 4 Montagem mdustnal, prestada ao usuário fi-
nal do sen,1ço, exclusivamente com o mate-
nal por ele fornecido ...................................................................................... 2% 

7 5 Cópia 011 reprodução por quaisquer processos. 
de documentos e outros papeis, plantas ou 
desenhos ......................................................................................................... 3% 

7 6 Composição grcifica, fotocompos1ção, cliche1-
na, zmcografia. litografia e fotolitogra-
fia ................................................................................................................... 3% 

77 Colocação de molduras e afins. encardenação, 
gravação e douração de livros. revistas e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

78 Locacão de bens móveis e 111clus1ve arrenda-
, menta mercantil .............................................................................................. 5% 

79 Sen,1ços jimerários ....................................................................................................... 3% 

80 Alfaiataria, costura quando matenal forne-
cido pelo 11suci1w final, exceto aviamento ....................................................... 3% 

81 Tinturaria e lavanderia ................................................................................................. 3% 

o 
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TABELA l 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

82 Sen1iço de taxidem11a 

83 Recrutamento, agenciamento, seleção, colo-
cação ou fomecimento de mão de obra, mesmo 
em caráter temporário, inclusive, por empre
gados do prestador de serviços ou por traba-

3% 

lhadores avulsos por ele contratados .............................................................. 3% 

84 Propaganda e publicidade, mclusive promoção 
de vendas, planejamento de campanhas ou sis
temas de publicidade, elaboração de desenhos 
e demais matenazs publicítános (exceto sua 
impressão, reprodução oufabncação) ............................................................ 3% 

85 Veiculação e divulgação de textos, de-
senhos e outros matenazs de publicidade de 
qualquer me10 ................................................................................................. 3% 

86 Serviços port11ár10s e aeroportuários, utili-
zação de porto ou aeroporto. atracação.arma
zenagem interna, externa e especial. supri
mento de água, serviços acessórios e movi-
mentação de mercadonas fora do cazs ............................................................ 3% 

87 Advogado ..................................................................................................................... 5% 

88 Engenheiros, arquitetos. urbamstas e agrô-
nomos ............................................................................................................. 5% 

89 Dentistas ....................................................................................................................... 5% 

90 Econon11stas ................................................................................................................. 5% 

91 Psicólogos .................................................................................................................... 5% 

92 Assistentes sociais ......................................................................................................... 5% 

93 Relações públicas ......................................................................................................... 5% 

94 Cobranças e recebimentos por conta de ter
ceiros, inclusive direllos autorais, pro-

:l'BtrJ' h ~., 
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ITEM 

TABELAI 

LISTA DE SERVIÇOS ALíOUOTA 

testos de títulos, susteJ1tação de protestos, 
devolução de títulos não pagos, manutenção 
de títulos vencidos, fornecimento de posi
ção e cobrança de posição ou receb1111ento de 
outros sen11ços correlatos da cobrança ou 
recebimento (este ítem abrange também os 
sen11ços prestados por 111stit111ções autori
zadas a jimcionar pelo Banco Central) 

95 Instit111ções financeiras, bancos, Caixas 
econônucas, casas de créditos, câmb10, dis
trib111dora de títulos e valores e demais 
estabelecimentos autonzados a funcionar pe-

5% 

lo Banco Central ............................................................................................. 5% 

96 Transporte em geral e transporte público coletivo ........................................................ 5% 

97 Locação de mciqumas e eqwpamentos .......................................................................... 5% 

98 Hospedagem. hotéis, 111ote1s. pensões e congê-
res ................................................................................................................... 3% 

99 Distribuição de bens de terceiros em repre-
sentação de qualquer J1at11reza .. ...................................................................... 3% 

100 Serwços de gumchos e socorro para autos ...................................................... 3% 

1O1 EJ1cadernação de livros e reVIstas ................................................................... 3% 

102 Teste de resistência de matenais de carga e 
tração .............................................. 2% 

(;Z 
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VALORES COBRADOS DE ISS DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 

ANUALMENTE 

TABELAI 

ANEXO/ 

NíVEL VALOR (UFIR) 

SUPERIOR 200 

MÉDIO 130 

DEMAIS PROFISSIONAIS 90 

0 
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TAXA DE LICENÇA 

TABELA II 

1- Alvará de licença para localização funcionamento, iclusive suas renovações 
(verart 119 eart 120) 

2 - licença para execução de obras particulares: 
Por metro quadrado de area construida. 
2.1- Construções: 
Aprovação de projeto e concessão de alvara: 
2.1.1 - Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro 
pavimento e com rede de esgoto ................................................................................. .3,0 UFIR 
2.1.2 - Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro pavimentado 
ou com rede de esgoto ................................................................................................. 2,0 UFIR 
2.1.3 - Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro com rede de 
agua e iluminação pública e sem pavimentação e rede de esgoto .................................... 1,5 UFIR 
2.1.4 - Demais Construções. . ................................................................................ 1,0 UFIR 
2.2 - Modificação e Ampliação: 

Aprovação do projeto e concessão do alvará: 
2.2.1 - Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro pavimentado 
e com rede de esgoto .................................................................................................. .3,0 UFIR 

2.2.2 - Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro pavimentado 
ou com rede de esgoto ................................................................................................ .2,0 UFIR 

2.2.3 - Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro com rede de 
agua e iluminação pública e sem pavimentação e rede de esgoto .................................... 1,5 UFIR 

2.2.4 - Demais construções ........................................................................................... 1,0 UFIR 

2.3 - Demolição ......................................................................................................... 52,0 UFIR 

2.4 - Execução de loteamento pi lote: 
Aprovação do Projeto .............................. . . ................................................ 26,0 UFIR 
Modificação do projeto aprovado ............... . . ................................................. 26,0 UFIR 

2.5 - Autorização para desmenbramento e remembramento ..................... . . ...... 0,10 p/m2 

(X_ 
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3 - Lícença para Publicidade 

3 .1 - Paínel, cartaz ou anúncio, inclusive letreiros e semelhantes, luminosos ou não, 
colocados em muro, madeiramento, painéis especiais, cercados, tapumes, tabuletas 
ou em qualquer outro local permitido por unidade ..................................... 7 ,5 UFIR p/ m2/ ano 

3 .2 - Mostruario, inclusive letreiros e semelhantes, luminosos ou não, colocados 
fora do estabelecimento, ainda que galerias, estações, abrigos, veículos ou 
qualquer outro local permitido. por unidade I ano .................................................. 7,5 UFIR 

3.3 - Publicidade, feita com utilização de veiculas, pessoas, músicas, animais 
(circo, etc) auto falantes ou qualquer outro aparelho sonoro até as 18:00 h ou 
de projeção fotográfica, por dia ....................................................................... 26,20 UFIR 

62 
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TAXA DE LICENÇA 

TABELA II 

4 Comercio e ou ocupação de area em vias e logra-
douros púbiicos: (por m2) 

4.1 Em caráter permanente (por ano) ................ . 
4.2 Em caráter temporario (por dia) ....... . 
4.3 Comercio ou atividade c/circulação de veículos, 

aparelhos ou maquinas: 
- Por mês ou fração e p/pessoa ......... . 
- Por ano e por pessoa ............................. . 

UFIR 

.. 65,50P/ANO 
. ......... 10,00P/DIA 

... 52,50P/MÊS OU FRAÇÃO 
. .............. .300P/ANO 

Comercio ou atividade s/utilização de veículos 
aparelhos ou maquinas: 
- Por mês ou fração e p/pessoa ............................................................................ 60,00P/At\IO 
- Por ano e por pessoa ........................................................................................... 1 O,OP/MES 
Carrinho ambulante ................................................................................................ 0,40P/DIA 

5 Licença para funcionamento de todas as atividades economicas (após as 18:00hs): 
- Permanente por ano até 22: OOhs ....... . 
- Permanente por ano após 22:00hs .............. . 
- Temporário por dia ate 22:00hs .... . 
- Temporãrio por dia após 22:00hs 

6 Festas em via pública: 
-Por dia ................. . 

,. 

100,0 
200,0 

. .................... 10,0 
20,0 

. ..................................... 10,0 

a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TAXA DE EXPEDIENTE 

TABELA 111 

UFIR 
1 Solicitação de documentos: 

-Certidão negativa de tributos e multa ........................................................................... 10,0 
-Certidão de reconhecimento de isenção e imu-
nidade ....................................... . 

-Certidão de despachos, pareceres, informa
ções e demais atos ou fatos administrativos, 

.10,0 

independente de linhas ou de laudos ............................................................................. 10,0 
-Segundas vias, inclusive de documentos de 
arrecadação .............................................................. . 
-Quaisq~er outros, quando solicitados por 
convemenc1a do requerente ........................................ . 

2 Baixas: 
De qualquer natureza, em lançamentos ou re-
gistros, exceto quando as extinções do crédi
to tributaria 

3 Registro de ferro de gado ..... 
4 Averbação de escritura, por imóvel 
5 Por emissão de qualquer guia para recolhimen-

to de tributo municipal ........................................ . 
6 Por emissão de alvara de funcionamento e/ou 

renovação ...................................... . 
7 Demais atos praticados e não constantes nos 

itens acima, por ato ................ . 
8 Relatório via processamento de dados p/folha ........ . 
9 Fornecimento de relatório p/diskette ...................... . 

0-

.. 8,t 

. .................................... 6,0 

º~2 

10,0 

10,0 

. .......... 3,0 

.... 10,0 

.10,0 
. .. 0,22 

. .11,0 
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PREFEII~.L},_M~~~.lf'~1 DE SANTA LUZIA 

TABELA IV 

1 Limpeza das vias públicas urbanas - por 
metro linear de testada: 

1.1 Imóveis residenciais ................ . 
1.2 Imóveis não residenciais ............ . 
1.3 Imóveis não construídos ........................................ . 
1.4 Remoção especial de lixo (entulhos 

galhos, árvores e detrito industrial) .................. . 
2 Ilumínação pública: 
2.1 dPara in;ióveis l\ãP edificado~ sera)cobra-

o anualmente a base de 12 \. àoze vezes 
a menor tarifa de ilumínação pública, 
praticada pela CEMIG no mês de cobrança 
da referida taxa. 

2.2 Para imóveis edificados sera cobrado 
mensalmente pela CEMIG, de conformidade 
com as tarifas praticadas em cada mês, 
conforme convênio. 

3 Conservação de calçamento - por metro 
linear de testada: 

3 .1 Imóveis residenciais ............................ . 
3.2 Imóveis não residenciais ........................... . 
3 .3 Imóveis não construídos .............. . 
4 Licença e fiscalização de abate de gado 

bovino: 
Por cabeça fiscalizada e abatida ..... . 

(;;C 

UFIR 

0,5 
1.0 

. ................ 1.0 

1,00 

. .... 0.5 
1.0 

.1.0 

. .. 5,0 
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PRE~ffiL_b!i~.rJWi.'J?JflfJtk.Jd§ SANTA LUZIA 

TABELA V 

UFIR 
1 Apreensão: 

de animal, por unidade ................................................................................................. 25,0 
de bens, mercadorias, por unidade ou quilo .................................................................. 6,00 

2 Depósito e liberação de bens apreendidos, 
por dia ou fração: 
Animais por unidade .................................. . . ........................... 12,00 
Veículos ................................................... . ............................ ··························· 12,00 
Mercadorias e demais objetos apreendidos 
por lote ou individualmente, independen-
temente das d~!J'.ais cominações legais pre-
vistas neste Cod1go ............................................................. . 

3 Demarcação, alinhamento e nivelamento de 
ímoveís, por metro linear de testada: 
Na zona urbana ...................... . 
Fora da zona urbana 

4 Cemitérios: 
4.1 Inumação: 

Em sepultura rasa: 
Adulto, por 5 anos ................................ . 
Infantil, por 5 anos ................................................... . 
Em carneiro: 
Adulto, por 5 anos ................................................... . 

. .. 8,00 

. .................. 5,5 
8,2 

35,00 
. .... 18,00 

70,00 
Infantil, por 5 anos ............................................................................. . 
Mausoléu ....................................................................................................... . 

. 35,00 

.350,00 
4.2 Prorrogação de prazo: 

Sepultura rasa, por 5 anos ........................................................................................... . 
carneiro, por 5 anos ............................................................................. . 

~ 

I 

J8i ' 

~ ,., 
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PRE~ffilj,~~ilWf&Jflf~k~~ SANTA LUZIA 

TABELA V 

UFIR 
4.3 Perpetuidade: 

Sepultura rasa, por m2 ................................................................................................. l 70,0 
Carneiro, por m2 ......................................................................................................... 340,0 
Jazigo (carneiro duplo, geminado), por m2 .................................................................. 520,0 

4.4 Exumação: 
Antes de ve~cido o prazo regulamentar de 
decompos1çao .................................................................... . 
Depois de_v~ncido o prazo regulamentar de 
decompos1çao .................................................................. . 

4.5 Diversos: 
Abertura de sepultura, carneiro, jazigo 
ou mausoléu, para nova inumação .................................. . 
Entrada ou retirada de ossada .............................................. . 

5 Numeração de imóveis (fora o custo da 
placa) ......................................... . 

6 Taxa de conservação de estradas será co
brada anualmente, de todo proprietário 
rural do município, com base na distância 
entre a sede do município, com a pro-
priedade rural, por quilômetro ou fração 
conservado ........................................ . 

7 Taxa de conservação da estação rodoviária 
- por passagem emitida .............................. . 

{/--

·~ 

.......................... 130,0 

············ 85,0 

····························· 8,7 
. ...... .45,00 

25,00 

. ....... 20,0 

. .. 0,8 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

O IMédicos, mcluszve análises clímcas, eletri-
cidade médica, radioterapia, ultra-sonogra
fia, radiografia, tomografia e congê11eres. 3% 

02Hospitais, clímcas, sanatónos, laboratóro-
nos de análise, ambulatorial, pro/lfo socor
ros, mamcômzos, casas de saúde, de repouso 
e de recuperação e congêneres . ...................................................................... 3% 

03Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmem 
e co11gê11eres . .................................................................................................. 0% 

04E1ifer111e1ros, obstetras, ortopedistas fonoau-

, diólogo, protéticos (protese de11tána) . ............................................................ 3% 

---·- - .. 05Assitência médica e congêneres previstos 11os 
itens I, 2 e 3 desta lista prestados através 
de planos de medicma em grupo, convêmos, 
mclus1ve com empresas para assitência a em-
pregados ......................................................................................................... 3% 

06Planos de saúde, prestados por empresas que 
11ão este;am incluidas no item 5 desta lista 
e que cumpram através de serviços prestados 
por terceiros, contratados pela empresa ou 
apenas pagos por esta, mediante mdicação do 
beneficiáno do plano ...................................................................................... 3% 

07Médicos vetermanos ..................................................................................................... 3% 

08Hospitazs vetermanos. clímcas vetermá-
nas e congêneres ............................................................................................ 3% 

09Guarda, tratamento. amestramento, adestra-
me11to e co11gê11eres. relativos a ammazs ......................................................... 3% 

1 OCabelerezro, tratame11to de pele, depilação e 
co11gê11eres .. .................................................................................................... 3% 

l IBanhos, duchas, massagens. ginásticas e con-
gê11eres .. ......................................................................................................... 3% 

~ 6~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS 

J 2Varreção. coleta, remoção e mcmeração de 
lixo 

AUQUOTA 

2% 

J 3L1mpeza e dragagem de portos, nos e canais ................................................................. 3% 

l 4Lunpeza, ma11utenção e conservação de m1óve1s 
111clus1ve vias públicas. parques e ;ardins ........................................................ 2% 

J 5Desmfecção, m111mzação, h1gienízação, des-
ratização e congêneres .................................................................................... 3% 

J 6Controle e tratamento de efluentes de qual-
quer natureza e de agentes físicos e bioló-
gicos ............................................................................................................... 3% 

17/ncmeração de resíduos qumsquer ................................................................................ 2% 

J 8Lm1peza de chammés .. ................................................................................................... 3% 

J 9Saneamento ambiental e congêneres .............................................................................. 3% 

20Ass1stênc1a técmca ........................................................................................................ 2% 

21Assessona ou consultoria de qualquer natu-
reza. 11ão co11tída em outros ítens desta 
lista, programação, orgamzação, plane;a
mento, processamento de dados consultona 
técmca, financeira ou adnumstrativa .............................................................. 3% 

22Plane;amento, coordenação, progiw11ação ou 
orgalllzação téclllca, financeira ou admms-
trativa ............................................................................................................ 3% 

23Análise. mclusive de sistemas. exames, pes-
quisas mjormações e coletas de processamen-
to de dados de qualquer natureza .................................................................... 3% 

24Contabilidade, auditoria, guarda-livros, 
técmcos em contabilidade e congêneres .......................................................... 3% 

q t~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELA l 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

25Perícias, laudos, exames técmcos e análises 
técmcas ........................................................................................................... 3% 

26Traduções e mterpretações ............................................................................................ 3% 

27Avaliações de bens ........................................................................................................ 3% 

28Datilografia, estenografia, expediente, 
secretarza em geral e congêneres .................................................................... 3% 

29Pro;etos, cálculos e desenhos técmcos de 
qualquer natureza ........................................................................................... 2% 

30Aerofotogametrza (inclusive mterpretação) 
mapeamento e topografia ................................................................................ 3% 

31 Execução, por adnmustração, empreitada ou 
subempreitada, de construção czvil, de obra 
hidráulica e outras semelhantes e respecti
vas engenharza consultiva, mclusive sen,1-
ços de auxiliares ou complementares ............................................................. 2% 

32Demolição ..................................................................................................................... 2% 

33Reparação, consen,ação e reformas de ed(fí-
czos, estradas, pontes, portos e congêneres ..................................................... 2% 

34Pesqwsa. peifuração, cimentação, pe1jilagem 
estimulação e outros serviços relaczonados 
com a exploração de petróleo e gás natural .................................................... 2% 

35Florestamento e reflorestamento ................................................................................... 2% 

36Escoramento e contenção de encostas e ser-
viços congêneres ............................................................................................. 2% 

37Pazsagismo. ;ardinagem e decoração ............................................................................ 2% 

38Raspagem, calefação, polimento, lustração de 
pisos, paredes e divisórzas .............................................................................. 2% 

r:z_ err 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUDTA 

39Ensmo, mstrução. trema111e11to e avaliação 
de conheci111ento de qualquer grau 011 natureza 2% 

40Plane1a111ento, orgamzação de feiras, exposi-
ção, congressos e congêneres .......................................................................... 3 % 

41 Orgamzação de festas e recepções, buffet ...................................................................... 3% 

42Ad111í111stração de bens e negóc10s de tercei-
ros e consórcios .............................................................................................. 5% 

43Ad1111mstração de fimdos m11t11os ................................................................................... 5% 

44Agencwmento, corretagem ou mtermediação de 
câmbio. seguros e de planos de prev1dênc1a 
pnvada ........................................................................................................... 5% 

45Agencíamento, corretagem e intermediação de 
titulos qumsquer ............................................................................................ 5% 

46Agencwmento, corretagem ou mtermediação de 
direitos da propnedade mdustnal, artísti-
ca ou literária ................................................................................................. 5% 

47 Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
contratos de jranqwa (franchise) e de fa-
turação (factormg) ......................................................................................... 5% 

48Agencwmento, orgamzação, promoção e execu-
ção de programas de tunsmo, passe10s. ex-
cursões e g111as de tunsmo e congêneres ......................................................... 2% 

49Agenciamento, corretage111 011 mter111ediação de 
bens móveis e imóveis não abrangidos nos 
itens 44, 45, 46 e 47 ........................................................................................ 5% 

50Despachantes ................................................................................................................ 3% 

5 JAgentes da propaganda mdustnal ................................................................................. 3% 

52Agentes da propnedade artística ou !iterá ~ 

<-< 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

na ................................................................................................................... 3% 

53Leilão 3% 

54Regulação de s1111stros cobertos por contra-
tos de seguros, inspeção e ffi'aliação de ris
cos segurcive1s, prestados por quem não se;a 
o própno segurado 011 companhia de seguro .................................................. 3% 

55Benejic1ame11to 011 rebenefíc10 de produtos 
agrícolas, armazename11to, depósito, carga, 
descarga, arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie (exceto depósitos feitos em 
111stitwção jina11ceira autorizada a fim-
c10nar pelo Banco Central) ............................................................................. 3% 

56Guarda e estabelecimento de veículos automo-
tores terrestres ................................................................................................ 3% 

57Vigilâncw ou segurança de pessoas e bens .................................................................... 2% 

58Transporte, coleta, remessa ou entrega de 
bens ou valores dentro do terrttóno do Mu-
111c1pto ............................................................................................................ 5% 

59Diversões públicas: 
a - Cinema, teatros, Circos, parques de di-

- - 2% versoes e co11geres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 

b - exposição, com cobrança de 111gresso ........................................................ 2% 
c - Bailes, shows, festivais, recitais e 
congêneres, inclusÍve espetáculos que se;am 
transmitidos, mediante compra de direitos 

l l . - 'd" 2% para tanto, pe a te ev1sao ou ra 10... ... .... ... ... ... ... ... .... .. . .. . ... ... ... . .. . .. ....... ... .. . .. . o 

d - competições esporlivas 011 de destreza 
física 011 111telectual, com 011 sem a partici
pação do espectador,inclus1ve a venda de di-
reitos a transmissão pelo rádio ou televisão .................................................... 2% 
e - execuçáo de música, mdividualmente ou 
por COllJUnto ................................................................................................... 0% 
f - apresentação de peças teatrais, concer- ;J. O/ 
los e recitms de música erudita e espelác11- utr 

rz_ 

$.1~ ·~~· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AL fOUOTA 

los folclóncos ................................................................................................. 0% 
g- jogos eletrômcos (ver art. 50 parag.5) ...................................................... . 

60Distribwção e venda de bilhetes de !ate-
nas. cartões. pules 011 cupons de apostas, 
sorte10s 011 prênuos ......................................................................................... 3% 

6JFomec1mento de música, mediante tra11sn11ssão 
por qualquer processo, para wa pública 011 

ambientes fechados ......................................................................................... 0% 

62Gravação e distribmção de filmes e 
vídeo-tapes ..................................................................................................... 3% 

63Fonografia 011 grm1ação de sons ou ruídos, 
mcluszve trucagem, dublagem e mzxagem 
sonora ............................................................................................................. 3% 

64Fotografia e cinematografia, mcluszve reve-
lação, ampliação. cópw, reprodução e tru-
cagem ............................................................................................................. 3% 

65Produção para terceiros. mediante ou sem en
comenda préwa de espetáculos. entrewstas e 
co11gê11eres ...................................................................................................... 3% 

66Colação de tapetes e cortinas com materzal 
jomeczdo pelo usuario final do se1111ço ........................................................... 2% 

67 Lubrificação, limpeza e revisão de máqwnas, 

68 

veículos aparelhos e eqwpamentos ................................................................. 2% 

Conserto, restauração, manutenção, conser
vação de máqwnas. veiculas. motores. eleva-

vadores 011 de qualquer ob1eto ..................... . 2% 

69 Recondic10name11to de motores ..................................................................................... 2% 

70 Recauchutagem 011 regeneração de pneus para o 
usutirio final ................................................................................................... 2% 

a_ ôY 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

lld""""'r.-"c,\<J t,loont<:•p~I 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AL rouOTA 

7 J Reco11dic1011ame11to, aco11dic1011amento, pmtura 
be11eficiamento, lm,agem, secagem, ti11g1mento, 
galvat10plastía, corte, recorte,polimento,plas
tificação de ob;etos não destinados á indus-
trialização ....................................................................................................... 2% 

72 Lustraçáo de bens móveis, quando o serviço 
for prestado para 11s11ár10 final do ob;eto 
lustrado .......................................................................................................... 3% 

73 lnstalacão e montagem de aparelhos, máquinas 
e equipamentos prestados ao usuário final do 
serviço. exclusivamente por matel'lal por ele 
fornecido 

7 4 Montagem industnal, prestada ao us11ár10 fi-
nal do serviço, exclusrvamente com o mate-

2% 

/'lal por ele fomec1do ... ................................................................................... 2% 

75 Cópza ou reprodução por quaisquer processos, 
de documentos e outros papeis, plantas ou 
desenhos ......................................................................................................... 3% 

7 6 Composição gráfica, fotocompos1ção, cliche1-
na, zincografia, litogrqfia e fotolitogra-
fia ................................................................................................................... 3% 

77 Colocação de molduras e afins, encardenação, 
gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

78 Locação de bens móveis e mc/usive arrenda-
mento mercantil .............................................................................................. 5% 

79 Servrços funerários ....................................................................................................... 3% 

80 Alfaiata/'la, costura quando matel'lal fome-
c1do pelo usuário fi11al, exceto aviamento ....................................................... 3% 

81 Tinturana e lm,andena ................................................................................................. 3% 

q m-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

82 Serviço de tax1dermza ................................................................................................... 3% 

83 Recrutamento, agenciamento, seleção, colo-
cação ou fornecimento de mão de obra, mesmo 
e/ll carater temporàno. 111clus1ve, por elllpre
gados do prestador de serviços ou por traba-
lhadores avulsos por ele contratados .............................................................. 3% 

84 Propaganda e publicidade, mcluszve prollloção 
de vendas. plmieJalllento de campanhas ou sis
temas de publicidade. elaboração de desenhos 
e de!l1azs matenms publicttànos (exceto sua 
illlpressão, reprodução ou fabrzcação) ............................................................ 3% 

85 Veiculação e divulgação de textos, de-
senhos e outros materiais de publicidade de 
qualquer llleio ................................................................................................. 3% 

86 Se1111ços portuarzos e aeroportuanos. utili-
zação de porto ou aeroporto, atracação.arma
zenagem mterna, externa e especial, supri
mento de agua. se1111ços acessórios e movi-
mentação de mercadorzas fora do cazs ............................................................ 3% 

87 Advogado ..................................................................................................................... 5% 

88 Engenheiros, arquítetos, urbanistas e agrô-
1101110s ............................................................................................................. 5% 

89 Dentistas ....................................................................................................................... 5% 

90 Economistas ................................................................................................................. 5% 

91 Psicólogos .................................................................................................................... 5% 

9 2 Assistentes soczazs ......................................................................................................... 5% 

.................................... 5% 9 3 Relações públicas ........ ····························································· ~ 

94 Cobranças e receb1111entos por conta de ter
ceiros. mclus1ve direítos autorais. pro-

Q_ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

A<1Jrnmr,::.rilc.""' t.!'"''~'P"l 

ITEM 

TABELAI 

LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

testos de titulas, sustentação de protestos. 
devolução de titulas não pagos, manutenção 
de titulas vencidos, fornecimento de posi
ção e cobrança de posição ou recebimento de 
outros sen11ços correlatos da cobrança 011 

recebimento (este ítem abrange lambem os 
serwços prestados por 111stit111ções autori
zadas a fimcionar pelo Banco Central) 

95 Jnstit111ções financeiras, bancos, Caixas 
econô1111cas, casas de creditas, câmb10, dis
tribwdora de titulas e valores e demais 
estabelecímentos autorizados a funcionar pe-

5% 

lo Banco Central.. ........................................................................................... 5% 

96 Transporte em geral e transporte público coletivo ........................................................ 5% 

97L - ..1 • -% . ocaçao ue maqumas e eq111pamentos .......................................................................... ) o 

98 Hospedagem, hotéis. mofeis. pensões e congê-
res ................................................................................................................... 3% 

99 Distribwção de bens de terceiros em repre-
sentação de qualquer natureza ........................................................................ 3% 

100 Serviços de guinchos e socorro para autos ...................................................... 3% 

1O1 Encadernação de livros e revistas ................................................................... 3% 

102 Teste de resistência de matenais de ca1ga e 
tração .............................................. 2% 

q_ 

-~ t~~~ . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

llcJmw>m:..-o.c;"' /;1urnc•fl'51 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

O IMédicos.111clus1ve análises clímcas, eletn-
ctdade médica, radioterapia, ultra-sonogra-
fia, radiografia. tomografia e congêneres . ...................................................... 3% 

02Hospttais, clímcas, sanatónos, laboratóro-
nos de análise, ambulatonal. pronto socor-

~0Je 1Pfll!fl8/!l!ç9ib ~ªffffilfn~~ÚÍ:~: -~~-- '..~?..~1!~?. ................................................. 3% 

03Bancos de sangue, leite, pele, olhos. sêmem 
e congêneres . .................................................................................................. 0% 

04Enfermeiros, obstetras, ortopedistas fonoau-
diólogo. protéticos (protese dentána) . ............................................................ 3% 

05Assttência medica e congêneres previstos nos 
ítens 1. 2 e 3 desta lista prestados através 
de planos de medicina em grupo, convênios, 
mclus1ve com empresas para assitência a em-
pregados ......................................................................................................... 3% 

06Planos de saúde, prestados por empresas que 
não este;am mcluidas no ítem 5 desta lista 
e que cumpram através de serviços prestados 
por terceiros, contratados pela empresa ou 
apenas pagos por esta, mediante mdicação do 
beneficiário do plano ...................................................................................... 3% 

07Médicos vetermáríos ..................................................................................................... 3% 

08Hospítais vetermános, clínicas veteriná-
nas e congêneres ............................................................................................ 3% 

09Guarda, tratamento. amestramento, adestra-
mento e congêneres. relativos a animais ......................................................... 3% 

IOCabelereiro, tratamento de pele, depilação e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

l IBanhos. duchas, massagens. ginásticas e con-
gêneres ........................................................................................................... 3% 

~ 

1
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUQUOTA 

12Varreção. coleta, remoção e incineração de 
lixo ................................................................................................................. 2% 

l 3L1mpeza e dragagem de portos, rios e cana1s .. ............................................................... 3% 

14L11npeza, mmmtenção e conservação de m1óve1s 
inclusive vws públicas. parques e Jardins ........................................................ 2% 

l 5Desilifecção, imumzação, h1gienização, des-
ratização e congêneres .................................................................................... 3% 

J 6Controle e tratamento de efluentes de qual-
quer natureza e de agentes físicos e bwló-
gicos ............................................................................................................... 3% 

17/ncmeração de resíduos quaisquer ................................................................................ 2% 

18Limpeza de chamines ..................................................................................................... 3% 

l 9Sm1eamento ambiental e congêneres .............................................................................. 3% 

20Ass1stência técmca ........................................................................................................ 2% 

2 JAssessoria ou consultoria de qualquer natu-
reza, não contida em outros ítens desta 
lista. programação. orgamzação. plm1qa
mento. processamento de dados consultona 
técnica, financeira ou admimstrativa .............................................................. 3% 

22Plane1mnento, coordenação, programação ou 
orgamzação técmca, finm1ce1ra ou admms-
tratíva ............................................................................................................ 3% 

23Análise, mclusive de sistemas, exames, pes-
q111sas niformações e coletas de processamen-
to de dados de qualquer natureza .................................................................... 3% 

24Contabilidade, auditona, guarda-livros, 
técmcos em contabilidade e congêneres .......................................................... 3% 

·~ ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTÁ DE SERVIÇOS ALíOUOTA 

25Pericias, laudos. exames técmcos e análises 
técnicas ........................................................................................................... 3% 

26Traduções e mterpretações ............................................................................................ 3% 

27Avaliações de be11s ........................................................................................................ 3% 

28Datilografia. este11ografia, expedie11te, 
secretana em geral e co11gê11eres .................................................................... 3% 

29Pro1etos. cálculos e dese11hos técmcos de 
qualquer 11atureza ........................................................................................... 2% 

30Aerofotogametna (i11clusive i11terpretação) 
mapeamento e topografia ................................................................................ 3% 

31Execução, por admm1stração, empreitada ou 
subempreitada, de co11str11ção civil. de obra 
hidráulica e outras semelhantes e respecti
vas engenharia consultiva, mclusive serw-
ços de auxiliares ou complementares ............................................................. 2% 

32Demolição ..................................................................................................................... 2% 

33Reparação, co11se111ação e refonnas de edifí-
cios, estradas, po11tes, portos e congêneres ..................................................... 2% 

34Pesq111sa, peifuração, cime11tação, pe1:filagem 
estimulação e outros se111iços relac1011ados 
com a exploração de petróleo e gás 11atural .................................................... 2% 

35Florestame11to e reflorestamento ................................................................................... 2% 

36Escorame11to e contenção de encostas e ser-
viços congêneres ............................................................................................. 2% 

37Paisagismo. 1ardi11agem e decoração ............................................................................ 2% 

38Raspagem. calefação, polimento. lustração de 
. _, d. . . . 2% pisos. pareues e 1v1sonas .... ...... ....... ...... ...... ...... ............. ... ... ...... ...... ... ... ... ... o 

~ ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUQUOTA 

39Ensmo, mstmção. treinamento e avaliação 
de conhecimento de qualquer grau ou natureza .............................................. 2% 

40Planejamento. orgamzação de feiras, exposi-
ção, congressos e congêneres .......................................................................... 3% 

41 Organização de festas e recepções, buffet ...................................................................... 3% 

42Admmzstração de bens e negócws de tercei-
ros e consórcios .............................................................................................. 5% 

43Admimstração de fundos mútuos ................................................................................... 5% 

44Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
câmbw. seguros e de planos de prevzdência 
privada ........................................................................................................... 5% 

45Agenciamento, corretagem e mtermediação de 
títulos quaisquer ............................................................................................ 5% 

46Agenczamento. corretagem ou mtermediação de 
direitos da propnedade industrial, artísti-
ca ou literária ................................................................................................. 5% 

47 Agenciamento, co/1'etagem ou intermediação de 
contratos de franquia (franch1se) e de fa-
turação (factormg) ......................................................................................... 5% 

48Agenc1amento, organização, promoção e execu-
ção de programas de turismo. passews, ex-
cursões e guias de turismo e congêneres ......................................................... 2% 

49Agenc1amento, corretagem ou mtermediação de 
bens móveis e 1móve1s não abrangidos nos 
ítens 44, 45, 46 e 47 ........................................................................................ 5% 

50Despachantes ................................................................................................................ 3% 

51Agentes da propaganda mdustrial ................................................................................. 3% 

52Agentes da propriedade artística ou !iterá 0r/J 
r=z 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

na ................................................................................................................... 3% 

53Leilão 3% 

54Regulação de simstros cobertos por contra-
tos de seguros. inspeção e avaliação de ris
cos seguráveis, prestados por quem não se;a 
o próprio segurado ou companhia de seguro .................................................. 3% 

55Beneficiamento ou rebeneficio de produtos 
agrícolas, armazenamento, depósíto, carga, 
descarga. arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie (exceto depósitos feitos em 
institmção financeira autorizada a fim-
cíonar pelo Banco Central) ............................................................................. 3% 

56Guarda e estabelecimento de veiculas automo-
tores terrestres ................................................................................................ 3% 

57Vigilância ou segurança de pessoas e bens .................................................................... 2% 

58Transporte, coleta, remessa ou entrega de 
bens ou valores dentro do terrítório do Mu-

.. -% mcipw ............................................................................................................ .) a 

59Diversões públicas: 
a - Cinema, teatros, circos, parques de di-
versões e congêres .......................................................................................... 2% 
b - exposição. com cobrança de mgresso ........................................................ 2% 
c - Bailes, shmvs, festivais, recitais e 
congêneres. inclusive espetáculos que se;am 
transmitidos. mediante compra de direitos 
para tanto. pela televisão ou rádio .................................................................. 2% 
d - competições esportivas ou de destreza 
física ou intelectual, com ou sem a partici-
pação do espectador,mclusive a venda de di-

t . - 1 "d• l . - 2% rei os a transmissao peto ra 10 ou te evisao... ... .......... ... ... ... ...... ... . ..... ... ... . .. ... a 
e - execuçâo de música, mdiwdualmente ou 
por con;unto ................................................................................................... 0% 
f - apresentação de peças teatrais, concer
tos e recitais de música erudita e espetácu-

q__ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
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TABELA l 

ITEM LISTÁ DE SERVIÇOS AUOUOTA 

los folclóncos ................................................................................................. 0% 
g- jogos eletrômcos (ver art. 50 parág.5) ...................................................... . 

60Distrib111ção e venda de bilhetes de lote-
rias, cartões. pules ou cupons de apostas, 
sortews ou prêmios ......................................................................................... 3% 

61Fomecimento de música. mediante transmissão 
por qualquer processo, para vza pública ou 
ambientes fechados ......................................................................................... 0% 

62Gravação e distribuição de filmes e 
video-tapes ..................................................................................................... 3% 

63Fonografia 011 gravação de sons ou ruídos, 
mclusive trucagem, dublagem e mixagem 
sonora ............................................................................................................. 3% 

64Fotogrqfia e cmematogrqfia, mclusive reve-
lação. ampliação, cópia, reprodução e tru-
cagem ............................................................................................................. 3% 

65Produção para terceiros. mediante ou sem en
comenda préVia de espetáculos, entrevistas e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

66Colação de tapetes e cortinas com material 
fornecido pelo usuário final do seniiço .. ......................................................... 2% 

67Lubrificação. limpeza e rewsão de máqumas. 
veículos aparelhos e eq111pamentos ................................................................. 2% 

68 Conserto, restauração, manutenção. conser
vação de máqumas, veículos, motores. eleva-

vadores ou de qualquer objeto ........................................................................... 2% 

69 Recondicwnamento de motores ..................................................................................... 2% 

70 Recauchutagem ou regeneração de pneus para o 
usuáno final ................................................................................................... 2% 

~ erf' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

71 Recondicwnamento. acondicwnamento, pmtura 
benefic1amento, lavagem, secagem.tingimento, 
galvanoplastia, corte, recorte,polimento,plas
tificação de ob1etos não destinados à mdus-
tnalização ... .................................................................................................... 2% 

72 Lustraçào de bens móveis, quando o sen,1ço 
for prestado para usuário final do ob1eto 
lustrado .......................................................................................................... 3% 

73 Jnstalacão e montagem de aparelhos, máqumas 
e equipamentos prestados ao usuáno final do 
seniço, exclusivamente por matenal por ele 
fornecido ........................................................................................................ 2% 

7 4 Montagem llldustnal, prestada ao usuarw fi-
nal do sen,iço, exclusivamente com o mate-
rial por ele fornecido ...................................................................................... 2% 

7 5 Cópia ou reprodução por quaisquer processos, 
de documentos e outros papeis, plantas 011 

desenhos ......................................................................................................... 3% 

7 6 Composição gráfica, fotocompos1ção, cliche1-
ria, zincografia, !itogi·afia e foto!itogra-
fia ................................................................................................................... 3% 

77 Colocação de molduras e afins, encardenação, 
gravação e douração de livros. revistas e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

78 Locação de bens móveis e 11lclus1ve a1Tenda-
mento mercantil .............................................................................................. 5% 

79 Seniços fimerarios ....................................................................................................... 3% 

80 Aljmataria, costura quando ma/ena! forne-
cido pelo usuário final, exceto aVTamento ....................................................... 3% 

81 Tinturaria e lavanderia ................................................................................................. 3% 

q üV 
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

82 Sen11ço de tax1derm1a ................................................................................................... 3% 

83 Recrutamento. agencíamento, seleção, colo-
cação ou fornecimento de mão de obra. mesmo 
em caráter temporáno, incl11s1ve, por empre
gados do prestador de sen11ços ou por traba-
lhadores m1ulsos por ele contratados .............................................................. 3% 

84 Propaganda e publicidade. mclus1ve promoção 
de vendas, planejamento de campanhas ou sis
temas de publicidade. elaboração de desenhos 
e demais matena1s publicítános (exceto sua 
impressão, reprodução ou fabricação) ............................................................ 3% 

85 Veiculação e divulgação de textos, de-
senhos e outros matena1s de publicidade de 
qualquer meio ................................................................................................. 3% 

86 Sen1tços portuános e aeroportuános. utili-
zação de porto ou aeroporto, atracação.arma
zenagem interna. externa e especial, supnc · . 
menta de água, serviços acessónos e m!Jl1F. 
mentação de mercadorias fora do cais ......... : .................................................. 3% 

87 Advogado ..................................................................................................................... 5% 

88 Engenheiros. arquitetos, urbanfstas e agrô-
nomos ............................................................................................................. 5% 

89 Dentistas ....................................................................................................................... 5% 

90 Economistas .................................................................. : .............................................. 5% 

91 Psicólogos·································································-"················································ 5% 

9 2 Assistentes sociais ......................................................................................................... 5% 

9 3 Relações públicas ......................................................................................................... 5% 

94 Cobranças e recebimentos por conta de ter
ceiros. inclusive direitos autorais, pro-

r:;(_ 
if 
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ITEM 

TABELAI 

LISTÁ DE SERVIÇOS ÀlÍOUOTÀ 

testos de títulos, sustentação de protestos, 
devolução de títulos não pagos, manutenção 
de títulos vencidos, fornecimento de posí
ção e cobrança de posição ou receb1me11ta de 
outros serviços correlatos da cobrança ozr 
recebimento (este ítem abrange também os 
serviços prestados por mstítmções autori-
zadas a funcionar pelo Banco Ce11tral) ...................................... . 

9 5 /11stítuições fi11a11ceiras. bancos. Caixas 
eco11ôm1cas. casas de créditos. câmbzo. dis
trib111dora de títulos e valores e demais 
estabelecimentos autorizados a fimc1011ar pe-

5% 

lo Banco Central ............................................................................................. 5% 

96 Tra11sporte em geral e tra11sporte público coletivo ........................................................ 5% 

97 Locação de máqumas e eqwpamentos .......................................................................... 5% 

98 Hospedagem, hotéis, mateis, pe11sões e congê-
res ................................................................................................................... 3% 

99 Distrib111ção de bens de terceiros em repre-
sentação de qualquer natureza ........................................................................ 3% 

100 Sen11ços de guinchos e socorro para autos ...................................................... 3% 

101 Encadernação de livros e revistas ................................................................... 3% 

102 Teste de resistência de matenais de carga e 
tração .............................................. 2% 

0 
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TABELA l 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

O JMédicos. inclusive análises clínicas. eletri-
cidade médica, radioterapia, ultra-sonogra-
fia, radiografia. tomografia e congêneres . ...................................................... 3% 

02Hospítazs, clínicas. sanatórios, laboratóro-
rios de análise. ambulatorial, pronto socor
ros, mm11côm1os. casas de saúde, de repouso 
e de recuperação e congêneres . ...................................................................... 3% 

03Bancos de sa11gue, leite, pele, olhos. sêmem 
e co11gê11eres . .................................................................................................. 0% 

04E11.fermeiros, obstetras, ortopedistas fo11oau-
diólogo. protéticos (protese dentária) . ............................................................ 3% 

05Assitêncza médica e congêneres previstos 11os 
íte11s J, 2 e 3 desta lista prestados atraves 
de pla11os de medici11a em grupo, co11vênios, 
mclus1ve com empresas para assítência a em-
pregados ......................................................................................................... 3% 

06Planos de saúde, prestados por empresas que 
não este;am mcluidas 110 item 5 desta lista 
e que cumpram através de sen1iços prestados 
por terceiros, co11tratados pela empresa ou 
ape11as pagos por esta, mediante i11dicação do 
beneficiário do pla110 ...................................................................................... 3% 

07Médicos veteri11ários ..................................................................................................... 3% 

08Hospitazs veteri11ár10s, clímcas vetertnà-
. - 3% nas e co11generes .... ... ... .. . ... ...... ....... ...... ... ... ... ... .... ... ...... ... .... ... ...................... o 

09Guarda, tratame11to, amestramento, adestra-
me11to e congêneres, relativos a mlimais ......................................................... 3% 

1 OCabelere1ro, tratame11to de pele. depilação e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

l JBa11hos. duchas, massage11s, ginásticas e co11-
gêneres ........................................................................................................... 3% 

Q (JrfJ 

§
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

12Varreção, coleta, remoção e mcmeração de 
lixo ................................................................................................................. 2% 

l 3Lrmpeza e dragagem de portos, rzos e canais ................................................................. 3% 

l 4Lzmpeza, manutenção e conservação de imóveis 
inclusive was públicas, parques e 1ardins ..... ................................................... 2% 

l 5Desmfecção, imunização, higzemzação, des-
ratização e congêneres .................................................................................... 3% 

J 6Controle e tratamento de ejlue11tes de qual-
quer natureza e de agentes físicos e bioló-
gicos ............................................................................................................... 3% 

l 7lncmeração de resíduos qumsquer ................................................................................ 2% 

l 8Lm1peza de chammés .............. ....................................................................................... 3% 

19Saneamento ambiental e congêneres .............................................................................. 3% 

20Assistêncza téct11ca ........................................................................................................ 2% 

21Assessoría ou consultoria de qualquer natu-
reza, 11ão co11tida em outros itens desta 
lista, programação, orgamzação, plane1a
mento, processame11to de dados co11sultorza 
técmca, financeira ou adm1111strativa .. ............................................................ 3% 

22Plane1a111ento, coordenação, programação ou 
organização técnica, financeira ou admms-
trativa ............................................................................................................ 3% 

23Análise, mcluszve de sistemas, exames, pes-
quisas infonnações e coletas de processamen-
to de dados de qualquer natureza .................................................................... 3% 

24Contabilidade, auditoria, gziarda-livros, 
técmcos em contabilidade e congêneres .......................................................... 3% 

é>< ~ 
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TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

25Perícias, laudos, exames técmcos e análises 
técmcas ..... ...................................................................................................... 3% 

26Traduções e mte1pretações ............................................................................................ 3% 

27Avaliações de bens ........................................................................................................ 3% 

28Datilografia, estenografia, expediente, 
secretaria em geral e congêneres .................................................................... 3% 

29Pro;etos, cálculos e desenhos téC111cos de 
qualquer natureza ........................................................................................... 2% 

30Aerofotogametria (inclusive mte1pretação) 
mapeamento e topografia ................................................................................ 3% 

31Execução. por admzmstração, empreitada ou 
subempreitada, de construção cn1if, de obra 
hidráulica e outras semelhantes e respecti
vas engenharia consultiva, mclusive servi-
ços de auxiliares ou complementares ............................................................. 2% 

32Demolição ..................................................................................................................... 2% 

33Reparação, conservação e refonnas de edifí-
cws, estradas, pontes. portos e congêneres ..................................................... 2% 

34Pesquisa, pelfuração, cimentação, perfilagem 
estimulação e outros serviços relacwnados 
com a exploração de petróleo e gás natural .................................................... 2% 

35Florestamento e reflorestamento ................................................................................... 2% 

36Escoramento e contenção de encostas e ser-
vzços congêneres ............................................................................................. 2% 

37Pazsagismo, ;ardinagem e decoração ............................................................................ 2% 

38Raspagem, calefação, polimento, lustração de 
pisos, paredes e divisonas .............................................................................. 2% 

q 
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TABELA l 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

39Ensmo, mstrução, tremamento e avaliação 
de conhecimento de qualquer grau ou natureza .............................................. 2% 

40Planejamento. organização de feiras. exposi-
ção, congressos e congêneres .......................................................................... 3% 

41 Orgamzação de festas e recepções, buffet ......... ........... ., ................................................ 3% 

42Admimstração de bens e negócios de tercei-
ros e consórc10s .............................................................................................. 5% 

43Administração de fundos mútuos ................................................................................... 5% 

44Agencimnento, corretagem ou mtermediação de 
câmbio, seguros e de planos de previdência 
privada ........................................................................................................... 5% 

45Agenctamento, corretagem e mte1mediação de 
títulos qumsquer ............................................................................................ 5% 

46Agenciamento, corretagem ou mte1mediação de 
direitos da propriedade mdustrial. mtísti-
ca ou literàna ................................................................................................. 5% 

47 Agenciamento, corretagem ou mtennediação de 
contratos de franquia (franchise) e de fa-
turação (factormg) ......................................................................................... 5% 

48Agencwmento, orgm1ização, promoção e execu-
ção de programas de turismo, passeios, ex-
cursões e guias de turismo e congêneres ......................................................... 2% 

49Agenciamento. corretagem ou intermediação de 
bens móveis e imóveis não abrangidos nos 
ítens 44, 45, 46 e 47 .. ...................................................................................... 5% 

50Despachm1tes ................................................................................................................ 3% 

51Agentes da propaganda industnal ................................................................................. 3% 

52Agentes da propriedade artística 011 literà (:}Y 
Q 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

ria ................................................................................................................... 3% 

53Leilão 3% 

54Regulação de simstros cobertos por contra-
tos de seguros, mspeção e avaliação de ris
cos seguráveis, prestados por quem não seja 
o próprio segurado ou companhw de seguro .................................................. 3% 

55Benefic1amento ou rebenefícw de produtos 
agrícolas, a1111azenamento~depósito, carga. 
descarga. armmação e.)JNarda de bens de 
qualquer espécie (exceto depósitos feitos em--. _ 
instituição financeira autorizada a fim-
cionar pelo Banco Central) ............................................................................. 3% 

56Guarda e estabelecimento de veículos automo-
tores terrestres ................................................................................................ 3% 

7Vi 'l " - ,J b 2% :J 1gr ancia ou segr1rança ue pessoas e ens.................................................................... o 

58Transporte, coleta, remessa ou ceutrega de ,_ 
bens ou valores dentr<nfo território do Mu- .. -

- . - 5% 111czp10 ............................................................................ +. ....................... ....... o 

59Diversões públicas: 
a - Cinema, teatros, circos, parques de di-

- - 2% ver soes e congeres .. .... ..... .... ......... .. .... ... ... ... .... ..... ... ...... .... ...... .... ....... ...... ... ... o 
b - exposição, com col:m111ça de ingresso ........................................................ 2% 
c - Bailes. shows. festirazs. recitais e -
congêneres, inclusive espetáculos que sejam 
transmitidos. mediante compra de direitos 
para tanto, pela televisão ou rádio .................................................................. 2% 
d - competições esportivas ou de destreza 
física ou intelectual, com ou sem a partici-
pação do espectador,mclusive a venda de di-
reitos a transmissão pelo rádio ou televisão .................................................... 2% 
e - execuçào de música, mdivídualmente ou 
por COl!JUnto ................................................................................................... 0% 
f- apresentação de peças teatrais. concer- 11./v 
tos e recitais de música erndita e espetácz1- (/1 

~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS ALfOUOTA 

los folclóncos ................................................................................................. 0% 
g- jogos eletrômcos (ver art. 50 parag.5) ...................................................... . 

60Distribwção e venda de bilhetes de lote-
rias, cartões, pules ou cupons de apostas. 
sorteios ou prêmws ......................................................................................... 3% 

6JFomec1mento de música, mediante transmissão 
por qualquer processo, para vza pública ou 
ambtentesjechados ......................................................................................... 0% 

62Grm1ação e distribwção de filmes e 
vídeo-tapes ..................................................................................................... 3% 

63Fonografia ou grm1ação de sons ou ruídos. 
mclusive t111cagem, dublagem e m1xagem 
sonora ............................................................................................................. 3% 

64Fotograjia e cinematografia. inclusive reve-
lação, ampliação, cópia, reprodução e tru-
cagem ............................................................................................................. 3% 

65Produção para terceiros, mediante ou sem en
comenda prévia de espetáculos. entrevistas e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

66Colação de tapetes e cortinas com matenal 
fornecido pelo usuario final do serviço ........................................................... 2% 

67Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, 
veículos aparelhos e equipamentos ................................................................. 2% 

68 Conserto, restauração. manutenção. conser
vação de maqumas. veículos, motores, eleva-

vadores ou de qualquer objeto ........................................................................... 2% 

69 Recondic1011amento de motores ..................................................................................... 2% 

70 Recauchutagem 011 regeneração de pneus para o 
usuário final ................................................................................................... 2% 

<'Z w 

Fazenda Boa Esperance • • 3301 0.260 • Santa Luzia • MG 

<:1 



• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Atlm,,1;<;lr,><:,1<1 !-hzrt•::::zn;•I 

TABELA. l 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AtfOOOTA 

71 Recondic10namento. acondic10namento, pmtura 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 
galvanoplastia,corte.1'êi:orte,polimento,plas
ti.ficação de ob;etos não destinados â indus-
trialização ....................................................................................................... 2% 

72 Lustraçâo de bens móveis, quando o sen!Jço 
for prestado para usuâno final do ob;eto 
lustrado .......................................................................................................... 3% 

73 lnstalacão e montagem de aparelhos. maquinas 
e eqwpamentos prestados ao usuarío final do 
serviço, exclusn1amente por matenal por ele 
fornecido ........................................................................................................ 2% 

7 4 Montagem mdustnal, prestada ao usuano fi-
nal do sen1iço, exclusivamente com o mate-
rial por ele fornecido ...................................................................................... 2% 

7 5 Cópia ou reprodução por quaisquer processos, 
de documentos e outros papeis. plantas ou 
desenhos ......................................................................................................... 3% 

7 6 Composição gráfica, fotocomposição, clichei
na. zincogi·afia, litografia e fotolitogra-
fia ................................................................................................................... 3% 

77 Colocação de molduras e afins. encardenação, 
gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres ...................................................................................................... 3% 

78 Locação de bens móveis e inclusUie-arrenda-
mento mercantil .............................................................................................. 5% 

79 Serviços jimeranos ....................................................................................................... 3% 

80 Alfaiataria, costura quando matenal forne-
cido pelo usuár10 final, exceto aviamento ....................................................... 3% 

81 Tinturana e lavanderia ................................................................................................. 3% 

q 

0 0 

t "~~ ~ ~ ,.() .y 
-:~~~~I ú· 
lõ;?,_~§ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

/'"!<rnnt:,r.:w;:;urvlm>FOI"'' 

TABELAI 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS AUQUOTA 

82 Serviço de tax1dermia ................................................................................................... 3% 

83 Recrutamento, agenciamento, seleção, colo-
cação 011 fornecimento de mão de obra, mesmo 
em caráter temporáno, inclusive, por empre
gados do prestador de serviços 011 por traba-
lhadores avulsos por ele contratados .............................................................. 3% 

84 Propaganda e publicidade, inclusive promoção 
de vendas, planejamento de campanhas ou sis
temas de publictdade. elaboração de desenhos 
e demais matenais publicitários (exceto sua 
impressão, reprodução ou fabncação) ............................................................ 3% 

85 Veiculação e divulgação de textos. de-
senhos e outros materiais de publicidade de 
qualquer meio ................................................................................................. 3% 

86 Serviços portuános e aeroportuános, utili-
zação de porto ou aeroporto, atracação, arma
zenagem interna, externa e especial, supri
mento de água, sen11ços acessórios e movi-
mentação de mercadonas fora do cais ............................................................ 3% 

87 Advogado ..................................................................................................................... 5% 

88 Engenheiros, arquitetos, urbmustas e agrô-
nomos ............................................................................................................. 5% 

89 Dentistas ....................................................................................................................... 5% 

90 Economistas ................................................................................................................. 5% 

91 Psicólogos .................................................................................................................... 5% 

92 Assistentes soc1a1s ......................................................................................................... 5% 

9 3 Relações públicas ......................................................................................................... 5% 

94 Cobranças e recebtmentos por conta de ter
ceiros, inclusive direitos autorais, pro-

~ 

t~,l~j 
'~~~-
~~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

A<Jn1u>;i;tr'"''''' r.lurnc;•nal 

ITEM 

TABELAI 

LISTA DE SERVIÇOS AUOUOTA 

testos de títulos. sustentação de protestos. 
devolução de títulos não pagos, manutenção 
de títulos vencidos, jomec1mento de posi
ção e cobrm1ça de posição ou recebimento de 
outros serviços correlatos da cobrança ou 
recebimento (este ítem abrange também os 
serviços prestados por instit111ções autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central) ........................................................... 5% 

95 lnstit111ções financeiras, bancos, Caixas 
econômicas, casas de créditos, câmbw, dis
trib111dora de títulos e valores e demais 
estabelecnnentos autonzados a funcionar pe-
lo Bm1co Central ............................................................................................. 5% 

96 Tiw1sporte em geral e transporte público coletivo ........................................................ 5% 

97 Locação de máqumas e equipamentos .......................................................................... 5% 

98 Hospedagem, hotéis, mote1s, pensões e congê-
res ................................................................................................................... 3% 

99 Distrib111ção de bens de terceiros em repre-
sentação de qualquer natureza ........................................................................ 3% 

100 Se1111ços de gumchos e socorro para autos ...................................................... 3% 

1O1 Encadernação de livros e rewstas ................................................................... 3% 

102 Teste de resistência de matenazs de ca1ga e 
tração .............................................. 2% tJtf/ 

~ 
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