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LEI COMPLEMENTAR N2  001, DE 05 DEJULHO DE 2021. 

INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

0 Prefeito do Município de Rurópolis, no uso de suas atribuições legais, e  corn  

fundamento na Lei Orgânica do Município, submete apreciação da Câmara Municipal, o 

seguinte Projeto de Lei: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.  12  A presente Lei Complementar institui o Código Tributário do Município de 

Rurópolis, dispondo sobre os fatos geradores, aliquotas, contribuintes, lançamentos, arrecadação, 

base de cálculo de cada tributo devido ao Município, disciplinando a aplicação de penalidades, 

concessão de isenções, as reclamações, os recursos e definindo as obrigações principais e 

acessórias e a responsabilidade dos contribuintes. 

§ 1° A competência legislativa do Município em matéria tributária é assegurada pelo 

disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, pela Constituição do Estado do Pará 

e pela Lei Orgânica do Município de Rurópolis, e é exercida pelo Poder Legislativo Municipal.  

§ 2° A legislação tributária municipal compreende as leis, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos da competência municipal. 

§ 32  São normas complementares das leis e dos decretos: 

I - as portarias, instruções, avisos, ordens de serviço e outros atos normativos 
expedidos pelas autoridades administrativas; 

II - as decisões dos órgãos componentes das instâncias administrativas julgadoras;  

III  - as  práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 

IV - Os  convênios que o Município celebre  coin  as entidades da administração direta ou 
indireta da União, dos Estados ou dos Municípios. 
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TITULO I 
DAS NORMAS GERAIS DO DIREITO 

TRIBUTÁRIO 

CAPÍTULO I 
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA  

Art.  r A competência tributária é indelegivel, salvo a atribuição, mediante lei, das funções 

de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas  

ern  matéria tributária, conferida pelo Município de Rurópolis a outra pessoa jurídica de direito 

público. 

12  A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem a() 

Município de Rurópolis. 

5 22  A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral do Município  dc  

Rurópolis. 

32  Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, 

do encargo  au  da função de arrecadar tributos.  

Art.  32  Somente a Lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a initioração de tributos, ou a sua redução;  

HI  - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e de seu sujeito passivo; 

IV - a fixação da aliquota do tributo e da sua base de cálculo; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus 
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de 
dispensa ou redução) de penalidades. 

5 l Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importe 
torná-lo mais oneroso. 

22  Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, 

a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.  

Art.  42  A Legislação Tributária do Miniicipio observará: 
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- as nonnas constitucionais vigentes e nas Leis Complementares e subsequentes; 

II- as nonnas gerais de Direito Tributário estabelecidas no Código Tributário Nacional (Lei 
n.-9- 5.172 de 25/10/1966);  

III  - a Lei de Responsabilidade Fiscal; 

IV - as disposições desta Lei e das Leis a ele subsequentes. 

Parágrafo único. O conteúdo e o alcance de decretos, atos normativos, decisões e práticas 

observados pelas autoridades administrativas restringem-se aos das leis em função das quais sejam 

expedidos, não podendo, em especial: 

I - dispor sobre matéria não tratada em lei; 

II- criar tributos, estabelecer ou alterar bases de cálculos ou aliquotas, nem fixar formas de 
suspensão, extinção e exclusão de créditos tributários;  

III  - acrescentar ou ampliar disposições legais; 

IV - suprimir ou limitar disposições legais; 

V - interpretar a lei de modo a restringir ou ampliar o alcance dos seus dispositivos, ou 
ampliar as faculdades da Fazenda Municipal.  

Art.  52  A Legislação Tributária entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação, 

salvo se em seu texto constar outra data. 

Parágrafo único. Desde que respeitado o disposto no caput do presente artigo, entrará em 

vigor no primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que ocorra a sua publicação, o dispositivo 
de lei que: 

I - institua ou majore tributos; 

II - defina novas hipóteses de incidência;  

III  - extinga  au  reduza isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao 
contribuinte.  

Art.  62  Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente, para aplicar a 

Legislação Tributária utilizará, sucessivamente, na ordem indicada: 

I - a analogia; 

II - os princípios gerais de direito tributário;  

III  - os princípios gerais de direito público; 

IV - a equidade. 

§ 1L) 0 emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em 
lei, sendo aceito, apenas e só se, quando nenhum tipo de tratamento da matéria em comento 

estiver estabelecido) nesta Lei ou em outras legislações do Município) 

S 22  0 emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento) de tributo) 
devido. 
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CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO4TR1BUTÁRIA  

Art.  72  Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimento, 

restituição e fiscalização de tributos municipais, aplicação de sanções por infrações de disposições 

desta Lei, bem como as medidas de prevenção e repressão  ãs  fraudes, serão exercidas pela 

Fazenda Municipal e repartições a ela subordinadas, segundo as atribuições constantes da lei de 

organização dos serviços administrativos do Município e respectivos regimentos e regulamentos 

intenios.  

Art.  82  Os órgãos  e servidores incumbidos do lançamento, cobrança e fiscalização dos 

tributos, sem prejuízo do rigor e vigilância indispensável ao bom desempenho de suas atividades, 

dardo assistência técnica aos contribuintes e responsáveis sobre a interpretação e fiel observância 

das leis fiscais (10 municipio.  

Art.  92 É facultado a qualquer interessado dirigir consulta As repartições competentes sobre 
assuntos relacionados  com  a interpretação da Legislação Tributária Municipal. 

Parágrafo único. A consulta deverá ser formulada com objetividade e clareza e somente 
poderá focalizar  dúvidas ou circunstâncias atinentes A. situação: 

- do contribuinte ou responsável, 

II - de terceiro, sujeitado, nos termos da Legislação Tributária, ao  cumprimento da obrigação 
tributária.  

Art.  10. A autoridade julgadora  dani solução à consulta no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de sua apresentação. 

§ 12  A solução dada A consulta traduz unicamente a orientação do órgão, sendo que a 
resposta desfavorável ao contribuinte  Ott  respmsável obriga-o, desde logo, ao pagamento do 
tributo ou da penalidade pecuniária, se for o caso, independentemente do recurso que couber. 

§r A formulação de consultas não terá efeito suspensivo na cobrança dos tributos e 
penalidades pecuniárias. 

§ 32  Ao contribuinte ou responsável que procedeu de conformidade com a solução dada 
â sua consulta, não poderio ser aplicadas penalidades que decorram de decisão divergente 
proferida por instância superior, mas ficará um ou outro obrigado a agir de acordo  corn  essa 
decisão tão logo ela  the  seja comunicada. 
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CAPÍTULO ifi 
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

SEÇÃO I 
DAS MODALIDADES  

Art.  11. A Obrigação Tributária é principal ou acessória. 

' 

§ 1 2  A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto 

o pagamento de tributos cm penalidades pecuniárias e extingue-se juntamente COrn o crédito dela 

decorrente. 

§ 29  A obrigação tributária acessória decorre da Legislação Tributária e tem por objeto a 

prática ou a abstenção de atos nela previstos, no interesse da Fazenda Municipal em arrecadar e 

fiscalizar os tributos. 

§ 32  A obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se 

em obrigação principal, relativamente a penalidade pecuniária.  

Art.  12. Os contribuintes ou quaisquer responsáveis por tributos são obrigados a cumprir 

as determinações desta Lei, das leis subsequentes de mesma natureza, hem Como dos atos nela 

previstos, estabelecidos com o fim de facilitar o lançamento, fiscalização e cobrança dos tributos. 

§ I 2  Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido de maneira especial, os contribuintes e os 

responsáveis pelo pagamento dos tributos  SAD  obrigados a: 

I - 	apresentar declaração e guias, e a escriturar  ern  livros próprios, os fatos geradores da 
obrigação tributária segundo as normas desta Lei e dos respectivos regulamentos; 

II - conservar e apresentar 'A Fazenda Municipal, quando solicitado, qualquer documento 

que, de algum modo, se refira a operações ou situações que constituam fato gerador de 

obrigações tributárias ou que sirva como comprovante da veracidade dos dados consignados em 

guias e documentos fiscais;  

III  - sempre que solicitados pelos órgãos competentes, prestar esclarecimentos e 

informações, que, a juizo da Fazenda Municipal, se refiram a fatos geradores de obrigações 
tributárias; 

IV - de modo geral, facilitar, por todos os meios a seu alcance, as tarefas de cadastramento, 

lançamento, fiscalização e cobrança dos tributos devidos ao Erário Municipal. 

§ 2Q Mesmo quando enquadrados em hipóteses de isenção, ficam os beneficiários sujeitos 

ao cumprimento do disposto neste artigo. 
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Art.  13. A Fazenda Municipal poderá requisitar a terceiros, e estes ficam obrigados a 

fornecer-lhe, todas as informações e dados referentes a fatos geradores de obrigação tributária 

para Os quais tenham contribuído, ou tenham conhecimento, salvo quando, por força de lei, 

devam guardar sigilo em relação a esses fatos. 

Parágrafo único. As informações obtidas por força deste artigo têm caráter sigiloso e só 

poderão ser utilizadas em defesa dos interesses fiscais do Município. 

SEÇÃO II 
DO FATO GERADOR  

Art.  14. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida nesta Lei como necessária 

e suficiente para justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência 

do Município.  

Art.  15. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da 

Legislação Tributária do Município, impõe a prática ou a abstenção) de ato que lido configure 

obrigação principal. 

Parágrafo único. Salvo disposição) de lei em contrário, considera-se ocorrido o No gerador 

e existentes os seus efeitos: 

I - 	tratando-se de situação de fato, desde o  moment()  em que se verifiquem as 
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 
constituída, nos termos de direito aplicável. 

SEÇÃO  III  
DOS SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO 'TRIBUTAM  

Art.  16. 0 Município de Rurópolis, Estado do Pará, sujeito ativo da obrigação tributária, é 

a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento desta Lei 

e das legislações a ela subsequentes. 

§ 1'1' A competência tributária é indelegável, salvo atribuição) das fimções de arrecadar ou 

fiscalizar tributos, de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 

conferida por uma pessoa .jurídica de direito público a outra. 

§ 2 Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito) privado, 
do encargo ou da função de arrecadar tributos.  

Art.  17. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa fisica ou jurídica obrigada, nos 

termos desta Lei, ao pagamento dos tributos ou penalidades pecuniárias de competência do 

Município. 
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Parágrafo único. O sujeito passiw) da obrigação principal será considerado: 

I - 	contribuinte, quando tiver relação pessoal direta  corn  a situação que constitua o 
respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra 
de disposição expressa em lei.  

Art.  18. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada h prática ou à abstenção 

de atos previstos na Legislação) Tributária, que não configurem obrigação) principal. 

Parágrafo  Attic°.  Salvo disposições de lei  ern  contrário, as convenções particulares, relativas 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Municipal 

para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

SEÇÃO 
DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA  PASS WA 

Art.  19. A capacidade tributária passiva independe: 

I - 	da capacidade civil das pessoas naturais; 

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação  Ott.  limitação do 
exercício de atividade civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens 
OU negócios;  

III  - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bas[ando que configure urna 
unidade econômica ou profissional. 

SEÇÃO V 
DA SOLIDARIEDADE  

Art.  20. São solidariamente obrigadas: 

I - 	as pessoas expressamente designadas por lei; 

II - as pessoas que, ainda que não expressamente designadas por lei, tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;  

III  - as pessoas Físicas e jurídicas, sujeitas ao cumprimento das obrigações tributárias e 
acessórias, inclusive aquelas Imunes ou Isentas. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.  

Art.  21. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: 

- 	o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 

II - 	a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada 

pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; 
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III  - 	a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece OU 

prejudica aos demais. 

SEÇÃO VI 
DO DOMICILIO TRIBUTÁRIO  

Art.  22. Ao contribuinte ou responsável é facultado escolher e indicar à Fazenda Municipal 

o seu domicilio tributário, assim entendido o lugar onde desenvolve sua atividade, responde por 

suas obrigações e pratica os demais atos que constituam ou possam vir a constituir obrigação 

tributária. 

§ 12  Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicilio tributário, considera-

se corno tal: 

	

I - 	quanto As pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta OU 

desconhecida, o centro habitual de sua atividade ou negócio, observado o disposto nos §§ 3-Q, 4-Q 

e 5 deste artigo; 

	

II - 	quanto As pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar de 

sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem A. obrigação, o de cada 

estabelecnnento;  

	

III  - 	quanto às pessoas jurídicas de direito) público, qualquer de suas repartições no 

território do Município. 

r Quando não couber a aplicação das regras previstas em quaisquer dos incisos do 

parágrafi) anterior, considerar-se-á Como domicilio tributário do) contribuinte ou responsável o 

lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação 
tributária respectiva. 

§ 3g A Fazenda Municipal pode recusar o domicilio tributário, quando sua localização, 
acesso ou quaisquer outras características impossibilitem  au  dificultem a arrecadação  au  a 
fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior.  

Art.  23. 0 domicilio tributário será obrigatoriamente consignado nas petições, 

requerimentos, reclamações, guias, consultas e quaisquer outros documentos dirigidos OU 

presentados à Fazenda Municipal.  

Art.  24. Considera-se domicilio tributário da prestação de serviços: 

	

I - 	O  (lo  estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicilio 
prestador; 

II - 	no caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação do serviço. 
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SEÇÃO VII 
DA RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES  

Art.  25. Os créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, ao 

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis, às taxas pela utilização de serviços que gravem 

os bens imóveis e às contribuições de Melhoria e de Custeio da Iluminação Pública, sub-rogam-

se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do titulo a prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 

respectivo preço.  

Art.  26. São pessoalmente responsáveis: 

	

I - 	o adquirente ou remitente, pelos tributos  relativos aos bens adquiridos ou 

remidos, sem que tenha havido prova de sua quitação; 

	

II - 	o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de 

cqjus, até a data da partilha ou adjudicação, limitada  esta  responsabilidade ao montante do 

quinhão, do legado ou da meação;  

	

III  - 	o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus, até a data da abertura da sucessão.  

Art.  27. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação OU 

incorporação é responsável pelos tributos devidos pelas pessoas jurídicas de direito privado 

fusionadas, transformadas OU incorporadas, até a data do respectivo ato. 

Parágrafo único. 0 disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas 

de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer 

Sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra ra75o social, ou sob firma individual.  

Art.  28. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,  a qualquer 

titulo, fundo de comércio OU estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 

respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos tributos relativos  ao limdo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do 
ato: 

	

I - 	integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou 
atividade; 

	

II - 	subsidiariamente  corn  o andante, se este prosseguir na exploração OU iniciar 
dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro 

ramo de comércio, indústria ou profissão. 
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§ P 0 disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação) judicial: 

I - 	em processo de falência; 

II - 	de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial. 

§ 2° Não se aplica o disposto no parágrafo primeiro deste artigo quando o adquirente for: 

I - 	sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada 

pelo devedor falido ou em recuperação judicial; 

II - 	parente, em linha reta ou colateral até o 32  (terceiro) grau,  consanguine() au  afim, 

do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios,  

III  - 	identificado corno agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com 

o objetivo de fraudar a sucessão tributária. 

§ 32  Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade 

produtiva isolada permanecerá  ern  conta de depósitoà disposição do juizo de falência pelo prazo 

de 1 (um) ano, contado) da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento 

de créditos extra concursais ou de créditos que preferem a() tributdrio. 

SEÇÃO VIII 
DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS  

Art.  29. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 

pelo contribuinte, respondem solidariamente  coin  este nos atos em que intervierem ou pelas 
omissôes de que forem responsáveis: 

	

I - 	os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

	

II - 	os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;  

	

III  - 	Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

	

IV - 	o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

	

V - 	o sindico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo 
concordatário; 

	

VI - 	os tabelides, escrivães e demais serventuários de oficio, pelos tributos devidos 

obre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu oficio; 

	

VII - 	os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo  Atha).  O  disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, is de 

caráter moratório. 
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Art.  30.  Sao  pessoahnente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 

tributárias resultantes de atos praticados  corn  excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados;  

III  - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

CAPITULO
, 

rv 
	 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art.  31. 0 crédito) tributário decorre da obrigação principal ou acessória a qual tem a 

mesma natureza da obrigação principal  

Art.  32. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão  au  seus efeitos, 

OU as garantias ou Os prhilégios a ele atribuidos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a 

obrigação tributária que  the  deu origem.  

Art.  33. 0 crédito tributário regularmente constituído somente se modifica  au  extingue, ou 
tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 1,6, fora dos quais não 

podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação 

ou as respectivas garantias. 

Parágrafo único. Aplicam-se a esta Lei as preferências do crédito tributário previstas na Lei 

Federal n.Q 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de 

direito) tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, e suas alterações. 

SEÇÃO  II 
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRLBUTÁRIO 

Subseção I 
Do Lançamento e da Fiscalização  

Art.  34. Compete privativamente A. Fazenda Municipal constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 

fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante 
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do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade 

cabível. 

Parágrafo fmico. O ato de lançamento é vinculado e obrigatório, sob pena de 

responsabilidade funcional.  

Art.  35. 0 lançamento reporta-se  it  data da ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária  e  rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada OU revogada. 

§ 12  Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteiiormente à ocorrência do fato gerador 

da obrigação tributária, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, 

ampliados os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado) ao crédito 

maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir 

responsabilidade tributária a terceiros. 

§ 2 0 disposto neste artigo não se aplica  aos  impostos lançados por períodos certos de 

tempo, desde que a lei respectiva fixe expressamente a data em que o fato gerador deva ser 

considerado para o efeito de lançamento.  

Art.  36.  Os atos  formais relativos ao lançamento dos tributos ficarão a cargo da Fazenda 
Municipal. 

Parágrafo único. A omissão ou erro de lançamento não isenta o contribuinte do 

cumprimento da obrigação fiscal, nem de qualquer modo lhe aproveita.  

Art.  37. A Fazenda Municipal efetuará o lançamento) dos tributos municipais, através de 
qualquer uma das seguintes modalidades: 

I - de oficio, quando for efetuado com base  nos  dados do Cadastro Fiscal, ou apurado 
diretamente junto ao contribuinte ou responsável, ou  a  terceiro que disponha desses dados; 

II - por homologação, quando a legislação) atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar 
o lançamento para que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente o homologue;  

III  - lançamento por declaração, quando fbr efetuado com base na declaração do sujeito 

assivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta A. 

autoridade fazenclária informações sobre matéria de fato, indispensáveis A. sua efetivação. 

§ 12  0 pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos do inciso II deste artigo, extingue 
o credito sob condição resolutória de ulterior homologação de lançamento. 

§ 2ta de 5 (cinco)  alum,  a contar da ocorrência do fato  gerador,  o prazo para homologação 
do lançamento a que se refere o inciso II deste artigo, sendo que, expirado esse prazo, sem que 
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a Fazenda Municipal se tenha prommciado, considera-se homologado o lançamento e 

definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 

simulação.  

Art.  38. Serão objeto de lançamento: 

	

I - 	de oficio ou direto: 

a) o  Impost()  sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

b) o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 

c) o Imposto  sobre a Transmissão de Bens Imóveis  (inter  vivos), a qualquer titulo, por 

ato oneroso; 

d) as taxas de serviços urbanos; 

e) as taxas de licença; 

f) a contribuição) de melhoria; 

g) a contribuição para o custeio da iluminação pública. 

	

II- 	por homologação, o imposto sobre serviços,  devido pelos contribuintes obrigados 

emissão de notas fiscais e escrituração de livros fiscais;  

	

III  - 	por declaração, quando convier à Fazenda Municipal, em relação ao tributo 

previsto no inciso anterior.  

Art.  39. As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao 

conhecimento do fato gerador das obrigações tributárias e A. verificação do montante do crédito 
tributário correspondente. 

§ .1 2  A Fazenda Municipal examinará as declarações para verificar a exatidão dos dados 
nelas consignados. 

§ 22  Na hipótese de retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando 

vise a reduzir ou a excluir tributo, só será admissivel mediante comprovação do erro em que se 

funde, e antes de notificado o lançamento. 

§ 32  Os erros contidos na declaração, apurados quando do seu exame, serão retificados de 

oficio pela autoridade administrativa à qual competir a revisão.  

Art.  40. As alterações e substituições dos lançamentos originais serio feitas através de novos 
lançamentos, a saber: 

I - 	lançamento de oficio, quando o lançamento original for efetuado ou revisto de 

oficio pela autoridade administrativa, nos seguintes casos: 

a) quando não for prestada declaração, por quem de direito, na forma e nos prazos legais; 
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b) quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração, nos termos 

da alínea anterior, deixar de atender, no prazo e na forma da Legislação Tributária, a pedido de 

esclarecimento fbn-nulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo  au  não o preste 

satisfatoriamente, a juizo daquela autoridade; 

c) quando se comprovar falsidade,  en-o ou omissão quanto a qualquer elemento definido 

na Legislação Tributária como sendo de declaração obrigatória; 

d) quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiros legalmente 

obrigados que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; 

e) quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em beneficio daquele, agiu com 

dolo, fraude ou simulação; 

0 quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião de 

lançamento anterior; 

g) quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional 

da autoridade que o efetuou, OU omissão, pela mesma autoridade, de ato  au  formalidade 

essencial; 

	

II- 	lançamento aditivo, quando o lançamento original consignar diferença a  menor 

contra a Fazenda Municipal,  em decorrência de erro de fato em qualquer das suas fases de 
execução,  

	

III  - 	lançamento substitutivo, quando, em decorrência de erro de fato, houver 

necessidade de anulação do lançamento original, cujos defeitos o invalidam para todos Os fins de 
direito.  

Art.  41. Com  o fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e determinar com precisão a 
natureza e o montante dos respectivos créditos tributários, a Fazenda Municipal poderá: 

	

I - 	exigir a qualquer tempo a exibição de livros fiscais e comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir fatos geradores de obrigações tributarias; 

	

II - 	fazer inspeções nos  locais e  estabelecimentos onde se exercem as atividades 
sujeitas a obrigações tributárias ou nos bens ou serviços que constituam matéria imponivel;  

	

III  - 	exigir informações ou comunicações escritas ou verbais; 

	

IV - 	notificar para comparecer às repartições da Fazenda Municipal o contribuinte OU 

responsável; 

	

V - 	requisitar o auxilio da força pública, ou solicitar ordem de autoridade judicial para 
levar a efeito as inspeções ou o registro dos locais e estabelecimentos, assim Como de objetos OU 
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livros dos contribuintes cm responsáveis, quando estes se opuserem ou criarem obstáculos 

realização da diligência. 

§ 12  As diligências de fiscalização, poderá ser repetidas em relação ao mesmo fato ou 

período de tempo, enquanto não extinto o direito de constituir o lançamento do tributo ou da 

penalidade ainda que já lançados e pagos 

§ 22  0 Termo de Inicio de Ação Fiscal será o instrumento necessario para que a Fazenda 

Municipal cumpra o disposto neste artigo. 

§ 32  0 Termo de Inicio de Ação Fiscal conterá, a critério da Fazenda Municipal, o prazo 

que o sujeito passivo disporá para cumprir as exigências nele dispostas, observando-se que: 

a) na hipótese do inciso I deste artigo, o prazo para exibição de livros fiscais e 

comprovantes dos atos e operações que possam constituir fatos geradores de obrigações 

tributárias não  sera  inferior a 5 (cinco) dias e nem superior a 15 (quinze) dias, podendo, a 

requerimento do sujeito passivo e a critério da Fazenda Municipal, esse prazo ser prorrogado em 

no máximo 15 (quinze) dias; 

b) na hipótese do inciso II deste artigo, a inspeção nos locais e estabelecimentos onde se 

exercem as atividades sujeitas a obrigações tributárias cm nos bens ou serviços que constituam 

matéria imponivel deverá ser permitida imediatamente após a apresentação do Termo de Inicio 

da Ação Fiscal; 

c) na hipótese do inciso  III  deste artigo, o prazo para apresentação das informações ou 

comunicações não será inferior a 3 (três) dias e nem superior a 15 (quinze) dias, podendo, a 

requerimento do sujeito passivo e a critério da Fazenda Municipal, esse prazo ser prorrogado em 

no máximo 10 (dez) dias; 

d) na hipótese do inciso IV deste artigo, o prazo para comparecimento As repartições da 

Fazenda Municipal não será inferior a 5 (cinco) dias e nem superior a 10 (dez) dias; 

Nos casos a que se refere o inciso V, os funcionários lavrarão auto de diligencia, do 
qual constarão especificamente os elementos examinados.  

Art.  42. 0 lançamento e suas alterações serão comunicados ao contribuinte ou responsável 
por qualquer uma das seguintes firmas: 

1- 	através de notificação direta, feita como aviso, para servir como guia de 

recolhimento; 

II - 	através de edital afixado na Prefeitura; 
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III  - 	através de qualquer outra forma estabelecida na Legislação) Tributária do 

Município. 

§ 12  Quando o domicilio tributário do contribuinte localizar-se fora do território do 

Município, a notificação, quando direta, considerar-se-á feita com a remessa do aviso por via 

postal. 

§T Na impossibilidade de se localizar pessoalmente o sujeito passivo, quer através da 

entrega pessoal da notificação, quer através da sua remessa por via postal, reputar-se-á efetuado 

o lançamento) ou efetivadas as suas alterações: 

	

I - 	mediante comunicação) publicada na imprensa em um dos seguintes órgãos, 

indicados pela ordem de preferência: 

a) no órgão oficial do Município; 

b) em qualquer órgão da imprensa local ou de comprovada circulação no território do 

Município; 

c) no órgão oficial de imprensa do Estado do Pará. 

	

II - 	mediante afixação de edital na Prefeitura.  

Art.  43. A recusa do sujeito passivo em receber a comunicação do lançamento ou a 

impossibilidade de localizá-lo pessoalmente ou através de via postal não implica em dilatação do 

prazo concedido para o cumprimento da obrigação tributária ou para a apresentação de 

reclamações OU interposição de recursos.  

Art,  44. É também facultado ã fiscalização o arbitramento de bases tributárias, quando 

ocorrer sonegação de elementos necessários a() lançamento. 

1 O  arbitrament()  será efetuado por preposto da Fazenda Municipal. 

§ 22  0 arbitramento, que não terá caráter punitivo, determinará a base tributária e servirá 

de fUndamento A. instalação do processo fiscal. 

§ 3 - O arbitramento a que se refere este artigo não prejudica a liquidez do crédito 
tributário.  

Art.  45, A Fazenda Municipal poderá estabelecer controle fiscal próprio, instituindo livros 
e registros obrigatórios, a fim de apurar bases de cálculos e fatos geradores de tributos. 

Parágrafo único. Independentemente do controle de que trata este artigo, poderá ser 

adotada apuração ou verificação diária no próprio local de atividade, durante detenninado 

período, quando houver dúvida sobre a exatidão do que fOr declarado para o efeito de tributas 

municipais. 
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Art.  46. A autoridade administrativa que proceder ou. presidir a quaisquer diligências de 

fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o inicio do procedimento fiscal, 

na forma da legislação)aplicável, que fixará o prazo máximo para a conclusão daquelas. 

Parágrafo  link°.  Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, 

em  urn  dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado, deles se entregará à pessoa 

sujeita A fiscalização cópia autenticada pela autoridade que proceder ou presidir A diligência.  

Art.  47. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à_ autoridade administrativa 

todas as infOrmações de que disponham  coin  relação a bens, negócios ou atividades de terceiros: 

	

I - 	Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio; 

	

II - 	os bancos, caixas econômicas e demais instituições financeiras;  

	

III  - 	as empresas de administração de bens; 

	

IV - 	os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

	

V - 	os inventariantes; 

	

VI - 	os síndicos, comissários e liquidatários; 

	

VII - 	quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, 

oficio, função, ministério, atividade ou profissão, incluindo as imunes ou isenta de obrigação 

tributária. 

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações 

quanto a atos sobre Os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar sigilo em razão 

de cargo, oficio, função, ministério, atividade ou profissão.  

Art.  48. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por 

qualquer meio e para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal e de seus servidores, de 

informação obtida em razão do oficio sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo 

ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. 

§ 1° Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no  art.  199 da Lei 
Federal n.2  5.172 de 25/1 0/1966, os seguintes: 

	

I - 	requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; 

	

II - 	solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, 

desde que seja comprovada a instauração regular de  process°  administrativo, no órgão  au  na 

entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere à informação, 

por prática de infração administrativa. 

§ 	O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será 

reali7ado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente 
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autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação 

do sigilo. 

§ 32 Não é vedada a divulgação de informações relativas a: 

	

I - 	representações fiscais para fins penais; 

	

II - 	inscrições na Divida Ativa da Fazenda Pública;  

	

III  - 	parcelamento ou moratória. 

Subseção II 
Da Decadência  

Art.  49. 0 direito da Fazenda Municipal constituir o crédito tributirio extingue-se após 5 

(cinco) anos, contados: 

	

I - 	do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado; 

	

II- 	da data em que se tornar defmitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, 

o lançamento anteriormente efetuado. 

§1')- 0 direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso de prazo 

nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, 

pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.  

sr  Ocorrendo a decadência abrir-se-á inquérito administrativo, na forma da legislação 

aplicável, para apuração de responsabilidade. 

§ 32  0 servidor fazendirio responderá civil e administrativamente pela decadência de 

constituição de créditos tributários sol) sua responsabilidade, cabendo-lhe indenizar o Município 

pelos créditos tributários que deixaram de ser constituídos. 

SEÇÃO  III  
DA COBRANÇA E DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

  

Subseção I 
Das Disposições Gerais  

 

     

     

 

Art.  50. A cobrança dos tributos e das penalidades pecuniárias  far-se-A na forma e nos 
prazos estabelecidos no calendário fiscal do Município, aprovado por Decreto de autoria do 

Executivo Municipal. 
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Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a cobrança de contribuição de 

melhoria cujas condições serão especificadas na notificação do lançamento respectivo.  

Art.  51. 0 calendário a que se refere o artigo anterior poderá prever a concessão de 

descontos por antecipação de pagamento dos tributos de lançamento direto. 

§ 1 2  Os descontos previstos neste artigo não se aplicam a tributos de responsabilidade de 

contribuintes pessoas físicas ou jurídicas que possuam débitos relativos ao  impost()  sobre serviços 

ou às taxas em razão do exercício do poder de polícia. 

§ 22  A concessão dos descontos previstos neste artigo somente se aplica aos casos em que 

for efetuado o pagamento) integral do valor lançado. 

§ 32  Os descontos previstos neste artigo não serão superiores a 20% (vinte por cento).  

Art.  52. Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária será efetuado sem que 

se expeça a competente guia de recolhimento, na fonaria estabelecida em decreto baixado pelo 

Executivo Municipal.  

Art.  53. Na cobrança a menor do tributo ou penalidade pecuniária respondem 

solidariamente tanto o servidor responsável pelo) erro quanto o contribuinte.  

Art.  54. A cobrança dos tributos e das penalidades pecuniárias  far-se-d: 

I - para pagamento) mediante expedição de guia de recolhimento; 

II - por procedimento) amigável;  

III  - mediante ação executiva.  

Art.  55. Após o término do prazo para o pagamento tratado no inciso I do artigo anterior 
proceder-se-á à cobrança amigável antes de inscrito o débito como divida ativa, desde que dentro 
do exercício.  

Art.  56. 0 Executivo poderá contratar estabelecimentos de crédito com sede, agência ou 
escritório no Município, visando ao recebimento de tributos e penalidades pecuniárias, vedada a 
atribuição de qualquer parcela de arrecadação a titulo de remuneração, bem como o recebimento 
de juros desses depósitos.  

Art.  57. Nos casos de expedição fraudulenta de guia de recolhimento, responderá 

administrativa e criminalmente o servidor que a houver expedido.  

Art.  .58. Não se procedera contra servidor ou contribuinte que tenha exigido ou pago 

tributo ou penalidade pecuniária de acordo com decisão administrativa ou judicial passada em 

julgado, mesmo que, posterionnente, venha a ser modificada a jurisprudência. 
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Art.  59. 0 pagamento  sera  efetuado em moeda corrente do pais.  

Art.  60. 0 pagamento não implica quitação do crédito tributário, valendo o recibo Como 

prova da importância nele referida e continuando o contribuinte obrigado a satisfazer qualquer 

diferença que venha a ser apurada.  

Art.  61. 0 crédito tributário não pago na data do vencimento será corrigido mensalmente, 

conliffmc o disposto no artigo 63 desta Lei.  

Art  62. A partir do 1' (primeiro) dia após a data do vencimento, o crédito tributário não 

pago ficará sujeito a: 

	

s 	 I - juros de mora ã razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração; 

II - multa moratória, conforme disposto no artigo 91 desta Lei. 

	

•••••••• 

	 § 1" Os juros de mora e a multa moratória tratados neste artigo incidirão sobre o valor do 

crédito atualizado monetariamente, conforme disposto no artigo 63 desta Lei. 

§ 2 Os juros e a multa incidirão sobre o valor total do crédito tributário quando não houver 

sido efetuado o pagamento e sobre a diferença apurada, quando efetuado o pagamento de valor 

menor do que o efetivamente devido.  

Art.  63. 0 crédito tributário que não for efetivamente liquidado até a data do seu 
vencimento) terá seu valor atualizado monetariamente segundo a variação mensal do IGPM - 

Índice Geral de Preços do Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. 

§ 1' A atualização monetária: 

I - será aplicada sobre o valor total do crédito, quando não houver sido efetuado o 
pagamento e sobre a diferença apurada, quando efetuado o pagamento de valor menor do que 
o efetivamente devido. 

H - aplicar-se-d, inclusive, aos débitos cuja cobrança seja suspensa por medida 
administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte ou responsável houver depositado em moeda 
a irnportância questionada. 

§ 2' No caso da extinção do índice tratado neste artigo prevalecerá o disposto no § 3 do 
artigo 190 desta lei. 

§ 3' No caso de alteração da moeda nac .nal prevalecerá o disposto no artigo 191 desta 
lei. 
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Subseção II 
Da Prescrição  

   

Art.  64. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados 

da data de sua constituição definitiva. 

§ 12  A prescrição se interrompe: 

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

II - pelo protesto judicial;  

III  - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. 

§ 2' Ocorrendo a prescrição e  'la°  te ido sido ela interrompida na forma do paragrati) 

anterior, abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da 

legislação) 

§ 32  0 servidor fazendátio responderá civil e administrativamente pela prescrição de 

créditos tributilrios sob sua responsabilidade, cabendo-lhe indenizar o município pelos créditos 

tributários que deixaram de ser recolhidos. 

Subseção ifi 
Da Concessão de Parcelamento  

Art,  65. 0 Executivo Municipal poderá., a requerimento do sujeito passivo, conceder novo 

prazo, após o vencimento do anteriormente assinalado, para pagamento parcelado do crédito 

tributário, não inscrito em Divida Ativa, observando-se as seguintes condições: 

I - o saldo devedor será corrigido mensalmente conforme o disposto no artigo 63 
desta Lei; 

II - sobre o valor da prestação) corrigido, conforme disposto no inciso anterior, 

incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, ou fração aplicados linearmente;  

III  - o não pagamento de 02 (duas) prestações, consecutivas OU nãO, implicará no 

cancelamento automático do parcelamento, independente de prévio aviso ou notificação, 
promovendo-se, de imediato, a inscrição do saldo devedor em Divida Ativa. 

1 O parcelamento não será concedido caso o requerente,  akin  dos d‘ebitos objeto do 

parcelamento, possua outros débitos para com a Fazenda Pública Municipal. 

§ 2' - O  'Rimer()  de parcelas não poderá ser superior a 10 (dez) parcela, vencíveis 

sucessivamente em períodos não superiores a 30 dias 
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S 32  - A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento, o não pagamento) da 

primeira parcela ocorre não  cancelamento automático do parcelamento.  

Art.  66.  A concessão do parcelamento não gera direito adquirido e será revogada de oficio 

sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou 

não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor: 

I -  corn  imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo, fraude ou simulação do 

beneficiado ou de terceiros em beneficio daquele; 

II - sem imposição) de penalidade, nos demais casos. 

Parigrafo Único. Na revogação de oficio do parcelamento, em consequência de dolo, 

fraude ou simulação do beneficio daquele, não se computará, para efeito de prescrição do direito 

cobrança do crédito, o tempo decorrido entre sua concessão e a sua revogação. 

Subseção 
Da Restituição  

Art.  67. 0 sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, a restituição 

total ou parcial do crédito tributirio, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos seguintes 

casos: 

I  - cobrança ou  pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido 
em face da legislação)  nibutdria aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido; 

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da aliquota aplicável, no 

cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo 
ao pagamento;  

III  - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão coildetiatória.  

Art.  68. A restituição de tributos que comporte, por sua natureza, transferência do 

respectivo encargo financeiro, somente poderá ser feita a quem prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo  transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a 
recebê-la.  

Art.  69. A restituição total ou parcial do crédito tributirio  di  lugar A. restituição, na 
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de 
caráter tOrmal não prejudicadas pela causa da restituição. 

Parágrafo 'único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado 

da decisão definitiva que a determinar. 
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Art.  70. 0 direito de pleitear a restituição extingue-se com decurso de prazo de 5 (cinco) 

anos, contados: 

I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 67 desta lei, da data da extinção do crédito 
tributário; 

II - na hipótese do inciso  III  do artigo 67 desta lei, da data em que se tornar definitiva 
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, 
revogado ou rescindido a ação condenatária.  

Art.  71. Prescreve em 02 (dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa que 

denegar a restituição. 

Parágrafo único. 0 prazo de prescrição) é interrompido pelo inicio da ação judicial, 

recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao 

representante da Fazenda Municipal.  

Art.  72. Quando se tratar de tributos e multas indevidamente arrecadados, por motivos de 

erro cometido pela Fazenda Municipal ou pelo contribuinte e apurado pela autoridade 

competente, a restituição será de oficio mediante despacho do titular da Fazenda Municipal, em 

representação formulada pelo titular do Departamento de Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização, e devidamente processada.  

Art.  73. 0 pedido de restituição será indeferido na hipótese de o requerente criar qualquer 
obstáculo ao exame de sua escrita ou documentos, quando isso se tome necessário A. verificação 

da procedência da medida, a juizo da Fazenda Municipal.  

Art.  74. Os processos de restituição, antes de receberem despacho definitivo da Fazenda 

Municipal, serão obrigatoriamente submetidos A. apreciação da Procuradoria/Assessoria jurídica 

Municipal, que deliberará favoravelmente ou não A. sua concessão. 

SEÇÃO IV 
DA DÍVIDA ATIVA  

Art.  75. Constitui divida ativa tributária do Município a proveniente de tributos de 
competência do Município dentre estes os: impostos, taxas, contribuições e multas decorrentes 
de infrações à legislação tributária que se enema-ern  devidamente inscritos na Fazenda Municipal 
depois de esgotados os prazos fixados por lei para pagamento ou do prazo determinado em 
decisão final proferida em processo regular. 

§ 12  A fluência de juros de mora não exclui, para Os efeitos deste artigo, a liquidez do 

crédito. 
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§ 22  A inscriçã()  far-se-d, após o exercício, quando se tratar de tributos lançados por 

exercício e, nos demais casos, a inscrição será feita após o vencimento dos prazos para pagamento 

previstos em lei ou em decreto) baixado) pelo Executivo Municipal; 

§ 3' Para os efeitos dos acréscimos legais, tomar-se-ii  por base a data na qual a divida deveria 

ser paga. 

§ zr Nos débitos parcelados, considera-se Como data de vencimento, para efeito de 

inscrição em divida atira, aquela da primeira parcela não  pap;  

52  A inscrição do débito não poderá ser feita em divida ativa, enquanto não forem 

decididos definitivamente a reclamação, o recurso ou o pedido de reconsideração. 

V Ao contribuinte não poderá ser negada certidão de débito ou quitação, desde que 

garantido o débito fiscal questionado, através de caução do seu valor, em espécie.  

Art.  76. As multas por infrações de leis e regulamentos numicipais, bem Como Os créditos 

relativos a tarifas e outras rendas relativas contratos comerciais do Município, serão considerados 

como dívida ativa não tributária e imediatamente inscritos, assim que se findar o prazo para 

interposição de recurso, ou quando interposto, não obtiver provimento.  

Art.  77. A divida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e  tern  
o acito  (lc  prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 
prova incquivoca, a cargo do sujeito passivo OU terceiro que aproveite.  

Art.  78. 0 tenno de inscrição da divida ativa, autenticado pela autoridade competente, 
deverá conter obngatonamente: 

I - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsiveis, bem como, sempre 
que possível, o domicilio ou residência de um e de outros; 

II- o valor originário da divida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os 
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 

Ill - a origem e a natureza do crédito e o seu fimdamento legal ou contratual; 

IV - o exercício OU período a que se referir; 

V - a indicação), se for o caso, de estar a divida sujeita à atualização monetária, bem 
como o respectivo  fundament()  legal e o termo inicial para o cálculo; 

VI - a data em que foi inscrita e o número da inscrição; 

VII - o número do  process°  administrativo ou do auto de infração se neles estiver 
apurado o valor da divida. 
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§ 12  A certidão de divida ativa conterá, além dos elementos previstos neste artigo, a 

indicação do livro e da folha de inscrição. 

§ 22  As dividas relativas ao mesmo devedor, quando oriundas de vários tributos, poderão 

ser englobadas numa (mica certidão. 

§ 32  Na hipótese do parágrafo anterior, a ocorrência de qualquer forma de suspensão, 

extinção ou exclusão de crédito tributário não invalida a certidão, nem prejudica os demais 

créditos objetos da cobrança. 

42  0 termo de inscrição e a certidão de divida ativa poderão ser preparados, a critério da 

Fazenda Municipal, por processo manual, mecânico OU eletrônico, desde que atendam aos 

requisitos estabelecidos neste artigo. 

§ 52  A certidão de divida ativa além de conter os mesmos elementos do Termo de 

Inscrição, será autenticada pela autoridade competente. 

§ 62  Até a decisão de primeira instância, a certidão de divida ativa poderá ser emendada 

ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.  

Art.  79. Serão cancelados, mediante despacho do Prefeito, os débitos: 

I - legalmente prescritos; 

II - de contribuintes que haja falecido ou desaparecido sem deixar bens que 
exprimam valor; 

lIT - que originarem de erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo quanto 
inat6ria de fato; 

W - que originarem de erro de servidor fazendirio, ou, por qualquer motivo, sejam 
oriundos de lançamentos indevidos. 

Parágrafo Único. O cancelamento será determinado de oficio ou a requerimento da pessoa 

interessada, desde que, para os casos que se aplique, fiquem provadas a morte ou ausência do 

devedor e a inexistência de bens, ouvidos a Fazenda Municipal e a Procuradoria/Assessoria 

.Jurídica do Município.  

Art.  80. A cobrança da divida ativa tributária do Municipio será procedida: 

I - por via amigável, pela Fazenda Municipal; 

II - por via judicial, segundo as normas estabelecidas pela Lei Federal n.2  6.830, de 
/09/1980 e legislação subsequente. 

§ 12  Enquanto não houver o ajuizamento, o órgão encarregado da cobrança promoverá, 

pelos meios ao seu alcance, a cobrança amigável da Divida Ativa. 
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§ 242 O Executivo regulamentará através de Decreto a cobrança de honorários advocaticios 

sucumbenciais nas ações judiciais de execução fiscal promovida pelos advogados pertencentes ao 

quadro de servidores do Município, nos moldes da Lei Federal ii2  8.906, de 04/07/1994 e do 

Código de Processo Civil. 

Art.  81. Salvo os casos autorizados em lei, é absolutamente vedada a concessão de 

desconto, abatimento ou perdão de qualquer parcela da divida ativa, ainda que não se tenha 

realizado a inscrição. 

Parágrafo  tab%  Incorrerá em responsabilidade funcional e na obrigação de responder 

pelo pagamento, aquele que autorizar ou fizer concessão proibida no presente artigo, sem 

prejuízo ) do procedimento) criminal cabível.  

Art.  82. Os débitos regularmente inscritos em divida ativa poderio ser parcelados a 

requerimento do responsável, ficando sujeitos a deferimento pela autoridade  fazendária, 

observando-se o disposto  neste artigo. 

§ 1 ' 0 requerimento de  parcelamento da divida ativa tributária, no caso de tributos 

incidentes sobre imóveis, poderá contemplar mais de um imóvel, desde que todos Os imóveis 

constantes do requerimento estejam sob a responsabilidade fiscal de um mesmo contribuinte. 

§ 22  0 requerimento de parcelamento da dhida ativa tributária, no caso de tributos 
incidentes sobre imóveis, poderá contemplar débitos de. exercícios fiscais diferentes, no caso de 

contemplar apenas um imóvel. 

§ 32  0 requerimento de parcelamento da divida ativa tributária  que  não contemple todos 

os débitos não prescritos sob a responsabilidade de determinado contribuinte,  deverá 

obrigatoliam.ente contemplar Os débitos mais antigos. 

§ 4 O parcelamento de débitos da divida ativa somente será concedido caso o requerente, 
devidamente identificado, preencha o formulário de confissão de débito,  conforme modelo 
disposto em decreto. 

§ 52  0 parcelamento de débitos  da divida ativa  observará o seguinte: 

I - o montante a ser parcelado será corrigido)  na data do requerimento, conforme o 
disposto no artigo 63 desta Lei; 

II -  sobre o valor  corrigido de  cada prestação, conforme disposto no inciso  anterior, 
incidirão juros de 1%  (um  por cento) ao mês, ou fração de mês, aplicados linearmente,  a partir 
da segunda parcela;  

III  - o não pagamento de 2 (duas) prestações, consecutivas ou não, implicará no 
cancelamento automático do parcelamento, independente de évio aviso  au  notificação, 
promovendo-se imediata cobrança executiva. 
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§ 62  0 vencimento das parcelas será mensal e consecutivo, sendo que o niunero máximo 

de parcelas observará a seguinte tabela: 

VALOR DO DEBITO (URM) NUMERO MÁXIMO DE 
PARCELAS 

ATE  05-  2 
DE 06  All  10 3 
DE 11 ATE 20 4 
DE 21 ATE 30 5 

DE 31 ATE 40 6 
DE 41 ATÉ 5() 7 
DE 51 ATE 60 8 
DE 61 ATE 70 9 
DE 71 ATE 80 1 0 
DE 81  Alt  90 I 	I 
ACIMA DE 91 12 

§ 72  Respeitados os limites da tabela do parágrafo anterior, poderá o requerente optar pelo 

número de parcelas de seu parcelamento. 

54 82  Para os efeitos da tabela tratada no 5 62  deste artigo, serd considerado o valor originário 
do débito, antes da incidência de atualização monetária, juros e multas. 

92  Em nenhuma hipótese, poderão ser novamente parcelados Os débitos tributários que 
tiverem sido objeto de parcelamento não quitado integralmente.  

Art.  83. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu 
começo, por sujeito  passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributdrio 
regularmente inscrito como divida ativa. 

Parágrafo único. 0 disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem  sido reservados, 
pelo devedor, bens ou rendas suficientes  ao total pagamento da divida inscrita.  

Art.  84. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem 

apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, será 

observado o disposto na Lei Federal 6.830, de 22 de setembro de 1.980, que dispõe sobre a 
cobrança judicial da Divida Ativa da Fazenda Pública. 

SEÇÃO V 
DAS CERIIDOES NEGATIVAS  

Art.  85. A prova de quitação de debito de origem tributária será feita por certidão negativa, 
expedida à vista de requerimento do interessado que contenha todas as informações exigidas pela 

Fazenda Municipal. 
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§ 12  A certidão será fornecida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir 

da data de entrada do requerimento na Fazenda Municipal, sob pena de responsabilidade 

funcional. 

§ 22  Havendo débito vencido, a certidão será indeferida e o pedido arquivado, contados a 

partir da data de entrada do requerimento na Fazenda Municipal, ou se emitirá a certidão 

positivada de débitos. 

§ 3' A certidão terá validade de 60 (sessenta) dias, contados  a partir  da data de sua 

expedição. 

§ 42  A validade a que se refere o parágrafo ) anterior deverá constar da certidão fornecida. 

§ 52  A Certidão Negativa será substituida pela Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 

quando, relativamente ao interessado existam débitos, parcelados ou não, que: 

I - ainda não se encontrem vencidos; 

II - encontrem-se vencidos, mas cuja exigibilidade esteja suspensa por determinação  

Art.  86. A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débito anterior, 
posteriormente apurado.  

Art.  87. A certidão negativa expedida com dolo, fraude ou simulação, que contenha erro 

contra a Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o servidor que a expedir pelo crédito 
tributário e pelos demais acréscimos legais. 

Parágrafo  Calico.  0 disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional 
que couber e, é extensivo a quantos colaborarem, por ação ou omissão no erro contra a Fazenda 
Municipal.  

Art.  88. A venda, cessão  ou  transferência de qualquer espécie de estabelecimento 
comercial, industrial, produtor ou de prestação de serviços de qualquer natureza não poderá 

efetivar-se sem a apresentação da certidão negativa dos tributos a que estiverem sujeitos esses 

estabelecimentos, sem prejuízo da responsabilidade solidária do adquirente, cessionário ou de 
quem quer que os tenha recebido em transferência.  

Art.  89. Sem prova, por certidão negativa ou por declaração de isenção ou de 
reconhecimento de imunidade com relação aos tributos ou quaisquer outros ônus relativos ao 
imóvel até o ano da operação, inclusive, os escrivães, tabeliães e oficiais de registro não poderão 
lavrar ou registrar quaisquer atos relativos a imóveis, inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, 

hipoteca, arrendamento ou locação. 

Parágrafo único. A certidão será obrigatoriamente referida nos atos de que trata este artigo. 
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SEÇÃO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Subseção I 
Das Disposições Gerais  

Art.  90. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe a 

inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiros, das normas estabelecidas pela 

Legislação Tributária do Município, sujeitando-se os infratores às seguintes penalidades: 

- multas; 

II - sistema especial de fiscalização;  

III  - proibição de transacionar  corn  os órgãos integrantes da administração direta e 
indireta do Município. 

Parágrafo imico. A imposição de penalidade: 

I - não exclui: 

a) o pagamento do tributo; 

b) a fluência de juros de mora; 

c) a atualização monetária do débito. 

II - não exime o infrator: 

a) do cumprimento de obrigação acessória; 

b) de outras sanções civis, administrativas ou penais que couberem. 

Subseção II 
Das Multas  

Art.  91. As multas serão aplicadas e calculadas de acordo  corn  os critérios indicados e em 
razão das seguintes infrações: 

I - Não cumprimento, por contribuintes ou responsáveis, de obrigação tributária 
principal, que resulte no atraso de pagamento de tributos de lançamento direto: 0,33% (trinta e 
três décimos percentual) ao dia sobre o valor de tributo corrigido, limitada a 20% (vinte por 
cento); 

II - Não cumprimento, por contribuintes ou responsáveis, de obrigação tributária 
principal, que resulte no atraso de pagamento ou recolhimento a menor de tributos de 
lançamento) por homologação: 0,33% (trinta e três décimos percentual) ao dia sobre o valor de 
tributo corrigido, limitada a 35,00% (trinta e cinco por cento); 
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Ill - tratando-se de simples atraso no pagamento, estando corretamente escriturada a 
operação e apurada a infração mediante ação fiscal: 50,00% (cinquenta por cento) sobre o valor 
do tributo corrigido; 

- Sonegação fiscal e independentemente da ação criminal que couber: de 100,00% 
(cem por cento) do valor do tributo sonegado; 

§ P Aplicam-se em relação ao ISS devido pela microempresa e pela empresa de pequeno 

porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de oficio 

previstas pela Receita Federal do Brasil para o Imposto de Renda. 

§ 22  Para Os efeitos do inciso N deste artigo, entende-se como sonegação fiscal a prática, 

pelo sujeito passivo ou terceiro em beneficio daquele, de quaisquer dos atos definidos na lei 

Federal n.2  4.729 de 14/07/1965, Como crimes de sonegação fiscal, ou outra que venha a 

substituir a saber: 

a) prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, infonnação que deva 
ser fmnecida a agentes da Fazenda Municipal, com a intenção) de eximir-se, total OU parcialmente, 
de pagamento de tributos e quaisquer adicionais devidos por lei; 

h) inserir elementos inexatos  au  omitir rendimentos ou operações de qualquer 
natureza em documentos ou livros exigidos pela Legislação Tributária, com a intenção de 
exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Municipal; 

c) alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis,  corn  
propósito) de fraudar a Fazenda Municipal; 

d) fomecer  Ott  emitir documentos graciosos  au  alterar despesas, majorando-as, 
com o objetivo de obter dedução de tributos devidos A. Fazenda Municipal, sem prejuízo das 
sanções administrativas cabíveis. 

§ 32  Para toda ação ou omissão que, diretamente ou indiretamente, prejudique a Fazenda 

Municipal, será aplicada multa de igual valor à imposta ao contribuinte infrator, podendo) ser 

exigida de qualquer uma das seguintes pessoas fisicas ou jurídicas: 

a) o sindico, leiloeiro, corretor, despachante ou  quern  quer que facilite, 
proporcione ou auxilie de qualquer forma a sonegação de tributo no todo ou em parte; 

b) o árbitro que prejudicar a Fazenda Municipal, por negligência OU má-fé nas 
avaliações; 

c) as tipografias e estabelecimentos congêneres que aceitarem encomendas para 
confecção de livros e documentos fiscais a que se refere esta Lei, sem a competente autorização 
da Fazenda Municipal; 

d) as autoridades, funcionários administrativos e quaisquer outras pessoas que 
embaraçarem ou dificultarem a ação da Fazenda Municipal; 

§ 4 Aplicada a multa por crime de sonegação fiscal, a autoridade fazendária ingressará 

com ação penal, invocando o artigo 12  da Lei Federal n.2  4.729 de 14/07/1965. 
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§ 5°O disposto iio parágrafo) anterior somente se aplica na hipótese de infração 

devidamente apurada mediante processo administrativo fiscal, em decisão definitiva.  

Art.  92. As multas cujos montantes não estiverem expressamente fixados nesta Lei serão 

graduadas pela autoridade fazendária competente, observadas as disposições e os limites fixados 

nesta Lei. 

§ 1 Na imposição e graduação da multa, levar-se-á em conta: 

I - a menor ou maior gravidade da infração; 

II - as circunstâncias atenuantes OU agravantes;  

III  - os antecedentes do infrator com relação As disposições da Legislação Tributaria. 

§ 2° Considera-se atenuante, para efeito da imposição e graduação de penalidade, o fato 

de o sujeito passivo procurar espontaneamente a Fazenda Municipal para sanar infração 

Legislação Tributária, antes do inicio de qualquer procedimento fiscal.  

Art.  93. As muitas serão cumulativas quando ocorrer, concomitantemente, o não 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias e principal. 

§ 1° Apurando-se, no mesmo processo, o não cumprimento de mais de uma obrigação 

tributdria acessória pelo mesmo sujeito passivo a pena será multiplicada pelo número de 
infrações cometidas. 

§ 2-° Quando o sujeito passivo, no período de dois anos, infringir um mesmo dispositivo 

da Legislação Tributária será considerado reincidente e a multa, a cada reincidência, será aplicada 

acrescida de 50% (cinquenta por cento), não excluindo a obrigação de pagamento de tributo, no 
todo ou em parte.  

Art.  94. As multas cujos valores são variáveis serão fixadas no limite mínimo se o infrator 

efetuar o pagamento de crédito apurado no Auto de Infração ou de Apreensão, dentro do prazo 

estabelecido para apresentar defesa, desde que não se trate de reincidência especifica.  

Art.  95. 0 valor da multa será reduzido em 20% (vinte por cento) e o respectivo processo 

arquivado se o infrator, no prazo previsto para a interposição do recurso voluntário, efetuar o 

pagamento do débito exigido na decisão de primeira instância.  

Art.  96. As multas  Ili()  pagas no prazo assinalado serão inscritas em divida ativa, para 

cobrança executiva, sem prejuízo da incidência e da fluência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês ou fração e da aplicação da atualização monetária.  

Art.  97. As multas proporcionais e não proporcionais aos tributos e Os juros previstos na 

Legislação Tributária  sell()  calculados em função do tributo atualizado monetariamente. 
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Subseção ifi 
Das Demais Penalidades  

Art.  98. 0 sistema especial de fiscalização será aplicado, a critério da autoridade fazenddria: 

I - quando o sujeito passivo reincidir  ern  infração à Legislação Tributária,  (la  qual 

resulte falta de pagamento de tributo, no todo ou em parte; 

II - quando houver dúvidas sobre a veracidade ou a autenticidade dos registros 
referentes as operações realizadas e aos tributos devidos. 

Parágrafo único. 0 sistema especial a que se refere este artigo poderá consistir, inclusive, 

no acompanhamento tempordrio das operações sujeitas aos tributos, por agentes da Fazenda 

Municipal.  

Art.  99. Os contribuintes que estiverem em debito com o Município, em relação a tributos 

e multas, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, 

participar de concorrência, tomada de preços, convite, concurso,  lea()  ou pregão, celebrar 

contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer titulo  corn  a administração 

do Município. 

§ 12  A proibição a que se refere este artigo não se aplicará quando, sobre o debito ou a 

multa, houver recurso administrativo ainda não decidido definitivamente; 

§ 22  Será obrigatória, para a prática dos atos previstos no caput deste artigo, a apresentação 

da certidão negativa, expedida pela Fazenda Municipal, na qual esteja expressa a finalidade a que 

se destina, ainda que contribuinte tenha sede, domicilio ou resida em outro município. 

Subseção W 
Da Responsabilidade por Infrações  

Art.  100. Exceto nos casos expressamente ressalvados em lei, a responsabilidade por 

infrações à Legislação Tributária do Município independe da intenção do agente ou do 

responsável, bem corno da efetividade, natureza e da extensão dos efeitos do ato.  

Art.  101.41 responsabilidade é pessoal ao agente: 

I - quanto as infrações conceituadas por lei Como crimes ou contravenções, salvo 
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, 
ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo especifico do agente seja elementar; 

Ill - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico: 

a) das pessoas referidas no artigo 29, contra aquelas por quem respondem; 
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b) dos mandatários, preposum  au  empregados, contra seus mandantes, 
preponentes ou empregadores; 

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado, contra estas.  

Art.  102. A responsabilidade é excluída pela dei tincia espontânea da infração, 

acompanhada, se for o caso, do pagamento do valor atualizado do tributo devido e dos juros de 

mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o 

montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de 

qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

Subseção V 
Do Auto de Infração  

Art.  103. 0 servidor fazendário competente, ao constatar infração de dispositivo da 

Legislação Tributária, lavrará o auto de infração, com precisão e clareza, sem entrelinhas, 

emendas ou rasuras, que deverá conter: 

I - o local, (lia e hora  (la  lavratura; 

- o nome, a qualificação e o endereço do infrator e das testemunhas, se houver; 

Ill - o fato que constitui infração e as circunstâncias pertinentes, podendo detalhar a 
infração cometida com fundamentos legais, jurisprudenciais ou doutrinários; 

- o dispositivo da Legislação Tributária violada; a referência ao termo de 
fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso; 

V - a intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar 
defesa e provas nos prazos previstos. 

VI- a assinatura do autuante, a indicação de seu cargo ou função e sua matricula. 

§ 19  As omissões OU incorreções do auto de infração não acarretam nulidade, quando do 

processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator. 

2Q A aposição da assinatura do infrator não constitui formalidade essencial a validade do 

auto de infração, não implica confissão e nem sua recusa agravará a pena. 

§ 3Q Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o auto de 

infração, far-se-á menção expressa dessa circunstancia.  

Art.  104. 0 auto de infração poderá ser lavrado cumulativamente  corn  o auto de apreensão, 

e então conterá também os elementos deste.  

Art.  105. 1)a lavratura do auto de infração será notificado o infrator: 
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I - pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto de 
infração ao autuado, ou ao seu representante ou ao preposto, contra recibo datado no original; 

II- por carta, acompanhada de cópia do auto de infração, com Aviso de Recebimento 
datado e firmado pelo destinatário ou por alguém do seu domicilio;  

III  - por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicilio tribudu-io 
do infrator.  

Art.  106. A notificação presume-se feita: 

I - quando pessoal, na data do recibo; 

II - quando por carta, na data do recibo de volta e, se for esta emitida, 15 (quinze) 
dias após a entrega da carta ao Correio;  

III  - quando por edital, no término do prazo, contado este da data de afixação ou 
publicação em órgão oficial do Estado do Pari ou do Município de Rurópolis, ou em qualquer 
outro jornal de circulação) local ou regional incluído os órgão oficiais eletrônicos.  

Art,  107. As notificações subsequentes à inicial far-se-ão pessoalmente, caso em que serão 

certificadas no processo, e por carta ou edital, conforme as circunstâncias, observado o disposto 
nos artigos 105 e 106. 

Subseção VI 
Da Apreensão de Bens e Documentos  

Art.  108. Poderão ser apreendidas as coisas móveis, inclusive mercadorias e documentos, 
que constituam prova material de infração à Legislação Tributária.  

Art.  109. Da apreensão administrativa lavrar-se-á auto  corn  os elementos do auto de 
infração, observando-se, no que couber, o procedimento disposto no artigo 103. 

Parigrafo iinico. 0 auto de apreensão conterá a descrição das coisas ou documentos 

apreendidos, a indicação do lugar onde ficarão depositadas e a assinatura do depositário, o qual 
será designado pelo autuante, podendo a designação recair no próprio detentor, se 14 idôneo, a 
juizo do autuante.  

Art.  110. Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhes 
devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor mi. da parte que deva fazer prova, caso o 
original não seja indispensável a esse fim.  

Art.  111. As coisas apreendidas serão restituidas, a requerimento, mediante depósito das 
quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente, ficando retidos, 
até decisão final, os espécimes necessários à prova. 
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Art.  112. Se o autuado não provar o preenchimento da exigência legal para liberação dos 
bens apreendidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da apreensão, serão os bens 

levados a hasta pública. 

§ 12  Apurando-se, na hasta pública, importância superior ao tributo e multa devidos, será 
o autuado notificado, no prazo de 15 (quinze) dias, para receber o excedente, se já não houver 

comparecido para fazê-lo. 

§ 2Q Decorrido o prazo de prescrição previsto no Código Civil, o saldo excedente será 
convertido em renda. 

§ 3Q Quando a apreensão recair sobre bens de passíveis de deterioração, estes serão 
destinados: 

I - a órgãos de assistência social, a critério da Fazenda Pública, desde que não 
expirada a data de validade, ou que, não existindo data de validade expressa, sejam considerados 
próprios para consumo pela autoridade municipal competente; 

II - ao lixo, caso a sua data de validade se encontre expirada,  au  que, não existindo 
data de validade expressa, sejam considerados impróprios para consumo pela autoridade 
municipal competente.  

Art.  113. Nos casos de apreensão de semoventes, mercadorias, veículos e materiais, por 
motivo de infração de posturas, serão observadas, também, no que couber as normas 
estabelecidas no Código de Posturas. 

Subseção VII 
Da Representação  

Art.  114. Quando incompetente para notificar ou autuar, o agente da Fazenda Municipal 
deve, e qualquer pessoa pode, representar contra toda ação ou omissão contrária As disposições 
desta Lei ou de outras leis e regulamentos tiibutários do Município.  

Art.  115. A representação far-se-á em petição assinada e mencionará em letra legível o 
tome, a documentação de identidade, a profissão e o endereço de seu autor; será acompanhada 

de provas cm indicará Os elementos destas e mencionará. Os meios cm RS circunstâncias em razão 
das quais se tornou conhecida à infração. 

Parágrafo  Alnico.  Não se admitirá representação feita por quem 1-14ja sido sócio, diretor, 
preposto ou empregado do contribuinte, quando relativa a fatos anteriores à data em que tenham 
perdido essa qualidade.  

Art.  116. Recebida a representação, a autoridade fazendiria providenciará imediatamente 
as diligências para verificar a respectiva veracidade e, conforme couber, notificar o infrator, autuá-
lo OU arquivar a representação. 
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SEÇÃO I 
DOS ATOS INICIAIS  

Art.  117. Os casos omissos ao Procedimento e Processo Administrativo Fiscal será 
regulamento pelo Executivo Municipal por Decreto ou Legislação especifica. 

§12  O  process°  administrativo fiscal terá início  coin  os atos praticados pelos agentes 
fazenddrios, especialmente através de: 

I - termo do inicio de ação fiscal; 

II - lançamento de oficio de tributos;  

III  - notificação de lançamento; 

IV - lavratura do auto de infração ou de apreensão de mercadorias, livros ou 
documentos fiscais; 

V - representações. 

§29  A emissão de documentos referidos neste artigo exclui a espontaneidade do sujeito 
passivo, independente de intimação. 

SEÇÃO II 
DA RECLAMAÇÃO E DA DEFESA  

Art.  118. Ao sujeito passivo é facultado o direito de apresentar reclamação ou defesa contra 
a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação 
outro prazo.  

Art.  119. Na reclamação ou defesa, apresentada por petição ao titular do Departamento 
de Tributação, Arrecadação e Fiscalização mediante protocolo, o sujeito passivo alegará toda a 
matéria que entender  fail,  indicará e requererá provas  clue  pretenda produzir, juntará logo as que 
possuírem e, sendo o caso, arrolará testernimhas, até o máximo de 3 (três).  

Art.  120. Apresentada a reclamação ou a defesa, os funcionários que praticaram os atos, 
OU outros especialmente designados no processo, terão o prazo de 15 (quinze) dias para impugná-
la, na forma do artigo anterior.  

Art.  121. A apresentação da reclamação ou da defesa instaura a fase litigiosa do processo 
administrativo fiscal. 
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SEÇÃO ifi 
DAS PROVAS  

Art.  122. Findos os prazos a que se referem os artigos desta Lei, o titular do órgão 

responsável pela fiscalização e tributação deferirá, no prazo de 15 (quinze) dias, a produção de 

provas que não sejam manifestamente inúteis OU protelatórias, ordenará a produção de outras 

que entender necessárias e fixará o prazo, não superior a 30 (trinta) dias, em que urna e outra 

devam ser produzidas.  

Art.  123. As pericias deferidas competirão ao perito designado pela autoridade 

competente, na forma do artigo anterior, quando requelidas pelo sujeito passivo, ou, quando 

ordenadas de oficio, poderão ser atribuidas aos agentes da Fazenda Municipal.  

Art.  124. Ao servidor fazenddrio e ao sujeito passivo será permitido, sucessivamente, 

reinquirir as testemunhas.  

Art.  125. 0 sujeito passivo poderá participar das diligências, pessoalmente ou através de 

seus prepostos ou representantes legais, e as alegações que tiverem serão juntadas ao processo 

ou constarão do termo de diligência, para serem apreciadas no julgamento. 

Art.  126. Não se admitirá prova fundada em depoimento pessoal de funcionários 

municipais cm representantes da Fazenda Municipal. 

Parágrafo único. O exame de livros ou arquivos das repartições municipais só poderá ser 

feito dentro da unidade administrativa a que pertencerem e por perito designado pelo Prefeito. 

SEÇÃO 
DA DECISÃO EM PRIMEIRA INSTANCIA  

r•-••• 

Art.  127. Findo o prazo para a produção das provas, ou perempto o direito de apresentar 

a defesa, o processo será apresentado A autoridade julgadora, o titular do Departamento de 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização, que proferirá decisão fundamentada, no prazo de 15 
(quinze) dias. 

.§ 12  Se entender necessário, a autoridade poderá, no prazo deste artigo, a requerimento 

da parte ou de oficio, dar vista, sucessivamente, ao servidor fazendário e ao sujeito passivo, por 

3 (três) dias a cada um, para as alegações finais. 

§ 22  Verificada a hipótese do parágrafo anterior, a autoridade terá novo prazo de 15 

(quinze) dias para proferir a decisão. 

§32  A autoridade não fica restrita As alegações das partes, devendo julgar de acordo com 

sua convicção, em face das provas produzidas no processo. 
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§ 42  Caso não se considere habilitada a decidir, a autoridade poderá converter o julgaxnento 

em diligência e determinar a produção de novas provas, observado o disposto na seção anterior 

e prosseguindo-se na forma desta seção na parte aplicável.  

Art.  128. .1 decisão, redigida com simplicidade e clareza, concluirá pela procedência ou 

improcedência do auto de infração ou da reclamação contra lançamento, definindo 

expressamente os seus efeitos num e noutro caso.  

Art.  129. Não sendo proferida decisão, no prazo legal, nem convertido o julgamento  ern  

poderá a parte interpor recurso vohuitálio, cessando,  corn  a interposição do recurso, 

a jurisdição da autoridade de primeira instância. 

SEÇÃO V 
DO RECURSO VOLUNTÁRIO  

Art.  130. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário à Secretaria de 

Finanças, interposto rio prazo de 20  (vitae)  dias, contados da ciência da decisão, pelo sujeito 

passivo.  

Art.  131. f, vedado reunir em uma só petição recursos referentes a mais de uma decisão, 

ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte, salvo quando 

proferidas em um único processo 

SEÇÃO VI 
DA GARANTIA DE INSTÂNCIA  

Art.  132. Nenhum recurso voluntário será encaminhado â Secretaria de Finanças sem o 

prévio depósito das quantias exigidas, perecendo o direito do recorrente que não efetuar o 

depósito do equivalente a 30% (trinta por cento) de seu valor no prazo previsto nesta Seção. 

§ 19  Quando a importância total em litígio ) exceder a 100 (cem) URM, permitir-se-á 
prestação de fiança. 

§ 29  A fiança prestar-se-á por termo, mediante indicação de fiador idôneo, a juizo do titular 

do Departamento de Tributação, Arrecadação) e Fiscalização,  au  pela caução de títulos da divida 
pública da União. 

§ 39  A caução far-se-á no valor dos tributos e multas exigidos pela cotação dos títulos no 
mercado, devendo o recorrente declarar no requerimento que se obriga a efetuar o pagamento 

do remanescente da divida no prazo de 8 (oito) dias contados da notificação, se o produto da 

venda do titulo não for suficiente para a liquidação do débito. 
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Art.  133. No requerirnento que indicar fiador deverá este manifestar sua expressa 

aquiescência, observado o disposto no Código Civil. 

§ 12  Se a autoridade julgadora de primeira instância aceitar o fiador marcará prazo não 

superior a 10 (dez) dias para assinar o respectivo termo. 

§ 22  Se o fiador não comparecer no prazo marcado ou for julgado inidemeo, poderá o 
recorrente, depois de intimado e dentro de prazo igual ao que restava quando protocolado o 
requerimento de prestação de fiança, oferecer outro fiador, indicando os elementos que 
comprovem a idoneidade do mesmo. 

§ 32 Não se admitirá como fiador sócio solidário) da firma concorrente, nem qualquer 

pessoa em débito com a Fazenda Municipal, pelo que, ao termo de fiança, deverá ser juntada 
certidão negativa do fiador.  

Art.  134. Recusados os 2 (dois) fiadores, será o recorrente intimado a efetuar o depósito, 
dentro de 5 (cinco) dias, ou em prazo igual ao que lhe restava quando protocolado o segundo 
requerimento da prestação de fiança, se este prazo for maior.  

Art.  135. Não ocorrendo a hipótese de prestação de fiança, o depósito deverá ser feito no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data em que o recurso der entrada no protocolo. 

§ 12  Após protocolado, o recurso será encaminhado à autoridade julgadora de primeira 
instância, que aguardará o depósito da quantia exigida ou a apresentação do fiador, conforme o 
caso. 

§ 22  Efetuado o depósito ou prestada a fiança, conforme o caso, a autoridade julgadora de 
primeira instância verificará se foram trazidos ao recurso fatos ou elementos novos não constantes 
da defesa ou da reclamação que lhe deu origem. 

§ 32  Os fatos novos, porventura trazidos ao recurso, serão examinados pela autoridade 
julgadora de primeira instância, antes do encaminhamento do processo à Secretaria de Finanças, 
sendo que, em hipótese alguma, poderá aquela autoridade modificar o julgamento feito, mas, em 
face dos novos elementos do processo, poderá justificar o seu procedimento anterior. 

§ 4 O recurso deverá ser remetido à Secretaria de Finanças no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do depósito ou da prestação de fiança, conforme o caso, independente da 
apresentação ou não de fatos ou elementos que levem a autoridade julgadora de primeira 
instância a proceder na forma do parágrafo anterior. 
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SEÇÃO VII 
DO RECURSO DE OFÍCIO  

Art.  136. Das decisões de prirneira instância contrárias, no todo ou em parte, â Fazenda 

Municipal, inclusive por desclassificação da infração, será interposto recurso de oficio,  corn  efeito 

suspensivo, sempre que a importância em litígio exceder a 100 (cem)  URN&  

Parágrafo único. Caso a autoridade julgadora deixar de recorrer de oficio, no caso previsto 

neste artigo, cumpre ao servidor iniciador do processo, ou a qualquer outro que do fato tomar 

conhecimento, interpor recurso, em petição encaminhada por intermédio daquela autoridade.  

Art.  137. Subindo o processo  ern  grau de recurso voluntário, e, sendo também caso de 

oficio não interposto, agirá a Secretaria de Finanças corno se tratasse de recurso de oficio. 

SEÇÃO VIII 
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES FINAIS  

Art.  138. As decisões definitivas serão cumpridas: 

I - pela notificação do sujeito passivo e, quando for o caso, também do seu fiador, 
para, no prazo de 10 (dez) dias, satisfazer ao pagamento do valor da condenação; 

II - pela notificação do sujeito passivo para vir receber importância indevidamente 
paga Como tributo ou multa;  

III  - pela notificação do sujeito passivo para vir receber ou, quando for o caso, pagar, 
no prazo de 10 (dez) dias, a diferença entre o valor da condenação e a importância depositada 
em garantia da instância; 

IV - pela notificação do sujeito passivo) para vir receber ou, quando for o caso, pagar, 
no prazo de 10 (dez) dias, a diferença entre o valor da condenação e o produto da venda dos 
títulos caucionados, quando não satisfeito o pagamento no prazo legal; 

V - pela liberação das coisas e documentos apreendidos e depositados, ou pela 
restituição do produto da venda, se houver ocorrido alienação, ou do seu valor de mercado, se 
houver ocorrido doação, com fundamento no artigo 112 e seus  SS;  

VI - pela imediata inscrição como divida ativa e remessa da certidão) para cobrança 
executiva dos débitos a que se referem os incisos I,  III  e IV, se não satisfeitos no prazo 
estabelecido.  

Art.  139. A venda de títulos da divida pública aceitos em caução) não se realizará abaixo da 

cotação deduzidas as despesas legais de venda, inclusive taxa oficial de corretagem, proceder-se-

d, em tudo o que couber, na forma do inciso V do artigo anterior e do § 32  do artigo 132. 
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CAPÍTULO VI 
DA SUSPENSÃO, EXTINÇÃO E EXCLUSÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art.  140. 0 crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se extingue, 

ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos expressamente previstos nesta Lei. 

Parágrafo  link°.  Fora dos casos previstos nesta Lei o crédito tributário regularmente 

constituído não pode ter dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a 

sua efetivação ou as respectivas garantias. 

SEÇÃO II 
DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

Subseção I 
Das Disposições Gerais  

Art.  141. Si ispcncici n a exigibilidade do crédito tributário: 

I - a  moratoria;  

II - o depósito de seu montante integral;  

III  - as reclamações e Os recursos, rios termos definidos na parte desta Lei que trata do 
Processo Administrativo Fiscal; 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segui-anc,:a; 

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de 
ação judicial;  

VT  - o parcelamento. 

Parágrafo tinico. A suspensão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das 

obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. 

Subseção TI 
Da Moratória  

Art.  142. Constitui moratória a concessão de Novo prazo ao sujeito) passivo, após o 

vencimento do prazo originalmente assinalado para o pagamento de credito tributário. 
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§ 12  A moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou 

do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato 

regulamente notificado ao sujeito passivo. 

§ 22  isk. moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo 

ou de terceiro em beneficio daquele.  

Art.  143. A moiatóna somente poderá ser concedida: 

I - em caráter geral: por lei, que pode circunscrever expressamente a sua 
aplicabilidade a determinada região do território do Município ou a determinada classe ou 
categoria de sujeitos passivos; 

II -  ern  caráter individual: por despacho da autoridade administrativa, a requerimento 
do sujeito passivo, desde que autorizada por lei.  

Art.  144. A lei que conceder moratólia em caráter geral ou o despacho que a conceder em 

caráter individual obedecerão aos seguintes requisitos: 

I - na concessão em caráter geral, a lei especificará o prazo de duração do favor e, 
sendo o caso: 

a) Os tributos a  clue  se aplica; 

b) o número de prestações e Os seus vencimentos. 

II - na concessão de caráter individual, o decreto baixado pelo Executivo Municipal 
especificará as formas e as garantias para a concessão do favor;  

III  - a concessão do parcelamento observará o disposto no artigo 65 desta lei.  

Art.  145. A concessão de moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será 

revogada de oficio sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer 
as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, 

cobrando-se o crédito) acrescido de juros de mora: 

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo, fraude ou simulação do 
beneficiado, ou de terceiros em beneficio daquele; 

II - sem imposição de penalidades, lios demais casos. 

§ 12  No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e 

sua revogação não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito. 

§ (1-) No caso do inciso II deste amigo, a revogação) só pode ocorrer antes de prescrito) o 
referido direito. 
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Subseção  HI  
Do Depósito  

Art.  146. 0 sujeito passivo poderá efetuar o depósito do montante integral da obrigação 

tributária: 

I - quando preferir o depósito à consignação judicial prevista nesta Lei; 

II - para atribuir efeito suspensivo: 

a) à consulta formulada na fbrma dos artigos 9 e 10 desta Lei; 

b) à reclamação) e à impugnação referentes à contribuição de melhoria; 

c) a qualquer outro ato por ele impetrado, administrativa ou judicialmente, 
visando à modificação, extinção ou exclusão,  total ou parcial, da obrigação tributária.  

Art.  147. A Legislação Tributária poderá estabelecer hipóteses de obrigatoriedade de 

depósito  prévio: 

I - Como garantia de instância, na fiffina prevista nesta Lei; 

II - Como garantia a ser oferecida pelo sujeito  passivo, nos casos de compensação;  

III  - Como concessão) por  parte do sujeito passivo, nos casos de transação; 

W - em quaisquer outras circunstâncias nas quais se fizer necessário resguardar os 
interesses da Fazenda Municipal.  

Art.  148. A importância a ser depositada corresponderá ao valor integral do crédito 

tributário, apurado: 

I - pela Fazenda Municipal, nos casos de: 

a) lançamento direto; 

1)) lançamento por declaração; 

c) alteração OU substituição) do lançamento original, qualquer que tenha sido a sua 
modalidade; 

aplicação de penalidades pecuniárias. 

II - pelo próprio sujeito passivo, nos casos (Ie: 

a) lançamento por homologação; 

b) retificação da declaração, rios casos de lançamento) por declaração, por 
iniciativa do próprio declarante; 

c) confissão espontânea da obrigação, antes do inicio de qualquer procedimento 
fiscal. 

III  - na decisão administrativa desfavorável, no todo ou em parte, ao sujeito passivo; 
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IV - mediante estimativa OU  arbitrament()  procedido pela Fazenda Municipal, sempre 
que não puder ser determinado o montante integral do credito tributário.  

Art.  149. Considerar-se-á suspensa a exigibilidade do crédito tributário a partir da data da 

efetivação do depósito em Instituição Bancária Autoriza, observado o disposto no artigo seguinte.  

Art.  150. 0 depósito  sera  efetuado em moeda corrente no pais.  

Art.  151. Cabe ao sujeito passivo, por ocasião ) da efetivação do depósito, especificar qual o 

crédito tributário ou a parcela do crédito tributário, quando se for exigido em prestações, 

abrangid() pelo depósito. 

Parágrafo ftnico. A efetivação do depósito não importa em suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário: 

I - quando parcial, das prestações vincendas em que tenha sido decomposto; 

II- quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos ou 
penalidades pecuniárias. 

Subseção IV 
Da Cessação do Efeito Suspensivo 

Art.  152. Cessam os efeitos suspensivos relativos  corn  a exigibilidade do crédito tributário: 

1- pela extinção do crédito tributário, por qualquer das formas previstas no artigo 

II - pela exclusão do crédito tributário,  poi-  qualquer das formas previstas no artigo  

HI  - pela decisão administrativa desfavorável, no todo  au  em parte, a() sujeito passivo; 

IV - pela cassação da medida liminar concedida em mandado de segurança. 

SEÇÃO 
DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

1,53; 

167; 

Subseção I 
Das Disposições Gerais  

Art.  153. Extinguem o crédito tributário: 

I - o pagamento; 

II - a compensação; 
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III  - a transação; 

IV- a remissão; 

V - a prescrição e a decadência; 

VI - a conversão do depósito em renda; 

VII - o pagamento antecipado e a homologação do  lançamento, na forma indicada 

nesta Lei; 

VIII - a consignação) em pagamento, quando julgada procedente; 

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 
administrativa, que não possa. ser objeto de ação anulatória; 

X - a decisão judicial passada em julgado; 

XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em 
lci. 

Subseção  II 
Do Pagamento  

Art.  154. As formas e os prazos para pagamento de tributos de competência do Município 

e das penalidades pecuniárias aplicadas por infração ;1 sua Legislação Tributária serão fixados 

por decreto.  

Art.  155. 0 crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês ou fração, seja qual for o motivo determinante da falta, sem 

prejuízo: 

I - da imposição das penalidades cabíveis; 

II - da atualização monetária do débito, na forma estabelecida nesta Lei;  

III  - da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas na Legislação Tributária 
do Município.  

Art.  156. 0 pagamento será efetuado em moeda corrente no pais.  

Art.  157. 0 pagamento de um credito tributário não importa em presunção de pagamento: 

- quando parcial, das prestações em que se decomponha; 

II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos OU 

penalidades pecuniárias. 
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Subseção ifi 
Da Compensação  

Art.  158. Fica o Poder Executivo autorizado, sempre que o interesse do Município o exigir, 

a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito 

passivo contra a Fazenda Municipal. 

§ 10 Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, o seu montante será apurado com 

redução correspondente aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, pelo tempo 

que decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. 

§ 2° t, vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação 

judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 

Subseção W 
Da Transação  

Art.  159. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar  corn  O sujeito passivo da obrigação 

tributária transação que, mediante concessões mútuas, importe em prevenir ou terminar litígio e, 

consequentemente, em extinguir o crédito tributário a ele referente. 

Parágrafo único. As condições e as garantias sob as quais se dará a transação serão 

estipuladas em decreto. 

Subseção V 
Da Remissão  

Art.  160. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder por despacho fimdamentado 

remissão total ou parcial de crédito tributário atendendo: 

I - à situação econômica do sujeito passivo; 

- ao erro ou ignorância escusável do sujeito passivo quanto à matéria de fato; 

Ill - à diminuta importância do crédito tributário; 

IV - a considerações de equidade, em relação às características pessoais ou materiais 
cio caso, 

V - a condições peculiares a determinada região do território do Município. 

§ 1° O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando 
cabível, o disposto no artigo 145. 

§ 2° Compete exclusivamente ao órgão municipal que trata da assistência social efetuar o 

despacho referido neste artigo. 
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§ 3 0 Executivo Municipal, através de Decreto, regulamentará a aplicação dos dispositivos 

deste artigo. 

Subseção VI 
Da Prescrição  

Art.  161. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em S (cinco) anos, 

contados da data de sua constituição definitiva, na forma dos artigo 64 desta Lei. 

Subseção VII 
Da Decadência  

Art.  162. 0 direito de a Fazenda Municipal constituir o crédito tributário extingue-se em 5 

(cinco) anos, na forma do artigo 49 e respectivos incisos e §§. 

Subseção VIII 
Da Conversão do Depósito em Renda  

Art.  163. Extingue o crédito tributário a conversão em renda de depósito em n dinheiro 

previamente efetuado pelo sujeito passivo: 

I - para garantia de instância; 

II- em decorrência de qualquer outra exigência da Legislação Tributária; 

§ 12  Convertido o depósito em renda, o saldo porventura apurado contra ou a favor da 

Fazenda Municipal será exigido ou restituído da seguinte ibrma: 

I - a diferença contra a Fazenda Municipal será exigida através de notificação direta, 
publicada ou entregue pessoalmente ao sujeito passivo, na forma e nos prazos estabelecidos nesta 
Lei; 

II - o saldo a favor do contribuinte  sell  restituído de oficio independentemente de 
prévio protesto, na forma estabelecida para as restituições totais ou parciais de crédito tributário. 

§ 22  Aplica-se à conversão do depósito em renda as regras de imputação de pagamento 

estabelecidas nesta Lei. 

  

 

Subseção IX 
Da Homologação do Lançamento  

Art.  164. Extingue o crédito tributário a homologação do lançamento na forma do § 2 do 
artigo 37. 
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Subseção X 
Da Consignação em Pagamento  

Art.  165. Ao sujeito passivo é facultado consignar judicialmente a importância do crédito 

tributário, nos casos: 

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo 
ou  dc  penalidade pecuniária, ou ao cumprimento de obrigação acessória; 

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigência administrativa 
sci n fundamento legal;  

III  - de exigência, por mais de uma pessoa de direito público de tributo idêntico sobre 
O mcsmo  Lilo  gerador. 

§ 1 A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. 

§ 2 Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância 

consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação, no todo ou em parte, 

cobrar-se-á o credito acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês OU fração, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

§ 39  Na conversão da importância consignada em renda, aplicam-se as  norms  dos §§ 19. e 

2Q do artigo 163. 

Subseção XI 
Das Demais Modalidades de Extinção  

Art.  166. Extingue o crédito tributário a decisão administrativa ou judicial que 

expressamente: 

I - declare a irregularidade de sua constituição; 

II - reconheça a inexistência da obrigação que lhe deu origem; 

- exonere o sujeito passivo do cumprimento da obrigação; 

W - declare a incompetência do sujeito ativo para exigir o cumprimento da obrigação. 

Parágrafo único. Somente extingue o crédito tributdrio a decisão administrativa 

irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto 

de ação anulatória, bem como a decisão judicial passada em julgado. 

Página 56 de 250 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPDLIS-PA 
Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000 / Hordrio de Atendimento: 08h0Omin  its  14h0Onsin 
prefeiturnailruropolis.0a.rov.hr  



PREFEITURA MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
(0 f/feilfi.ilto Codittite,.( >1.> 

LEI COMPLEMENTAR Na 001, DE 05 DEJULHO DE 2021. 

SEÇÃO IV 
DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

Subseção I 
Das Disposições Gerais  

Art.  167. Excluem o Crédito Tributário: 

I - a isenção; 

II - a anistia. 

Parágrafo único. A exclusão do credito tributário não dispensa o cumprimento das 

obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela 

consequente. 

Subseção II 
Da Isenção  

Art.  168. A isenção é a dispensa do pagamento de tributo, em virtude de disposição 

expressa nesta Lei ou em Lei Municipal subsequente. 

§ 12  As leis que dispuserem sobre isenções de tributos deverão conter: 

I - as condições e requisitos exigidos  para sua concessão; 

II - os tributos a que se aplica;  

III  -  se for o caso, o prazo de duração. 

2" As isenções não  Sao  extensivas: 

I - às taxas e contribuições, exceto na hipótese prevista no parágrafo seguinte; 

- aos tributos instituidos posterion-n.ente A. sua concessão. 

§ 3°  A vedação prevista no inciso  I do  parágrafo anterior não se aplica ao 
Microempreendedor Individual, assim definido pela Lei Complementar 123, alterada pela Lei 

Complementar 127 e Lei Complementar 128, relativamente A taxa de licenciamento inicial. 

§ 4Q As isenções, salvo quando concedidas por prazo certo e em função de determinadas 

-ondições, poderão ser revogadas ou modificadas por lei, a qualquer tempo, observado o 

disposto no inciso  III,  do parágrafo único, do artigo ;P.  

Art.  169. A isenção será efetivada: 

I -  em caráter geral, quando a lei que a conceder não impuser condição aos 
beneficiários; 
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II - em caráter individual, por despacho do Prefeito,  ern  requerimento no qual o 
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos 
previstos em lei para a sua concessão. 

§ P 0 requerimento referido no inciso II deste artigo deverá ser apresentado: 

a) no caso do imposto predial e territorial urbano e do imposto sobre serviços 
devido por profissional autônomo ou sociedade de profissionais, até o dia trinta e  urn  de janeiro 
do exercício no qual se der o lançamento do tributo; 

b) no caso do imposto sobre transmissão onerosa, antes da ocorrência do fato 
gerador; 

c) no  cam)  do imposto sobre serviços lançado por homologação, ate o vencimento) 
do prazo final fixado para o primeiro pagamento, no ano. 

§ 22  A falta do requerimento fará cessar os efeitos da isenção e  sujeita o crédito tributário 

respectivo às formas de extinção previstas nesta Lei. 

§ 32  No despacho que efetivar a isenção poderá ser determinada a suspensão ao 
requerimento para períodos subsequentes, enquanto forem satisfeitas as condições exigidas para 

que seja efetivada a isenção. 

§ 42  0 despacho a que se refere este artigo não gera direitos adquiridos, sendo a isenção 
revogada de  of 	sempre que se apure que o beneficiado) não satisfazia ou deixou de satisfazer 

as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a sua concessão, cobrando-

se o crédito atualizado monetariamente, acrescido de juros de mora: 

a) coin  imposição de penalidade cabível, nos casos de dolo, fraude ou simulação 
de beneficiado, ou de terceiros em beneficio daquele; 

b) sem imposição de penalidades, nos demais casos.  

Art.  170. 0 lapso de tempo entre a efetivação e a revogação da isenção não é computado 
para efeito de prescrição do direito) de cobrança do crédito.  

Art.  171. A concessão de isenções apoiar-se-A, sempre,  ern  razões de interesse do 
Município, ou de ordem social e dependerá de lei aprovada pela maioria absoluta dos membros 
da amara Municipal e não poderá ter caráter pessoal. 

 

Subseção ifi 
Da Anistia  

Art.  172. A anistia, assim entendido o perdão das infrações cometidas e a consequente 
dispensa do pagamento das penalidades pecuniárias a elas relativas, abrangem exclusivamente as 
infrações cometidas anteriormente a. vigência da lei que a conceder, não se  aplicando: 
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Art.  175.  Sao  imunes ao pagamento de impostos: 

a) patrimônio, rendas ou serviços da União, do Estado de Pará e do Município 
de Rurópolis; 

b) templos de qualquer culto; 
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I - aos atos praticados  corn  dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por 

terceiro em beneficio daquele; 

II- aos atos qualificados corno crime de sohegação fiscal, nos termos da Lei Federal 
n.2  4.729 de 14/07/1965 e legislação subsequente;  

III  - às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou 
jurídicas.  

Art.  173. A lei que conceder anistia  poderá fazê-lo: 

I -  em caráter geral; 

II - limitadamente: 

a) As infrações da legislação relativa a determinado tributo; 

b) As infrações punidas  coin  penalidades  pecuniárias até deteriiiinado montante, 

conjugadas ou não  corn  penalidades de outra natureza; 

c) a determinada região do território do Município, em função de condições a ela 
peculiares; 

d) sob condição de pagamento do tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, 
OU cuja fixação seja atribuída pela mesma lei A. autoridade administrativa. 

§ 12  A anistia, quando não concedida em caráter geral, 6, efetivada, em cada caso, por 

despacho do titular do Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, em 

requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do 

cumprimento dos requisitos previstos em lei para a sua concessão. 

§ 22  0 despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,  quando 
cabível, a regra do disposto no artigo 145 e seus §§.  

Art.  174. A concessão da anistia dá a infração por não cometida e, por conseguinte, a 

infração anistiada não constitui antecedente para efeito de imposição ou graduação de 

penalidades por outras infrações de qualquer natureza a ela subsequentes cometidas pelo sujeito 

passivo beneficiado por anistia anterior. 
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c) patrimônio, rendas OU serviços de partidos  politicos,  inclusive suas fundações, 
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos, observados os requisitos previstos nesta lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

§ 12  A imunidade tributária prevista na alínea "a" deste artigo é extensiva às autarquias e às 

fundações instituidas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e 

aos serviços vinculados a suas futalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 2° A imunidade tributária prevista na alínea  "a" deste artigo e no  parágrafo anterior não 

se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados  corn  exploração de atividades 

econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja 

contraprestação  au  pagamento de preços OU  tan!  as pelo usuário, nem exonera o promitente 

comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente a() bem imóvel. 

§ 32  A imunidade tributária prevista nas alíneas "b" e "c" deste artigo compreendem 

somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das 

entidades nelas mencionadas. 

§ 4° 0 disposto na alínea c deste artigo é subordinado  it  observância dos seguintes 
requisitos pelas entidades nele referidas: 

I - não distribuírem qualquer parcela  (le  seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer titulo; 

II - aplicarem integralmente, no Pais,  os  seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos institucionais;  

III  - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

1.1111.11r, 	 DAPirTUL°S 
 Viii 

DOS PRA 	41"1!"1.1111111-S  
IIII• 

Art.  176. Os prazos fixados na Legislação Tributária do Município serão  continuos,  
excluindo-se na sua contagem o dia de inicio e incluindo-se o de vencimento. 

Parágrafo  link°.  A Legislação Tributaria poderá fixar o prazo em dias ou a data certa para 
pagamento das obrigações tributárias.  

Art.  177. Os prazos só se  iniciam ou vencem em dia de expediente normal  do órgão em 
que corra o processo ou deva ser praticado o ato. 
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Parágrafo único. Não ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o início ou o  fun  do prazo 

será transferido ou prorrogado para o primeiro dia de expediente normal imediatamente seguinte 

a() anteriormente fixado.  

Art.  178. Caberá à Fazenda Municipal organizar e manter completo e atualizado) o Cadastro 

Fiscal do Município.  

Art.  179. 0 Cadastro Fiscal tratado no artigo anterior compreenderá: 

I - o cadastro imobiliário; 

II - o cadastro dos prestadores de serviços de qualquer natureza;  

III  -  o cadastro de atividades econômicas.  

Art.  180. Decreto do Executivo disporá sobre a constituição e manutenção dos cadastros 

tratados no artigo anterior.  

Art.  181. 0 cadastro imobiliário será constituído por todos os imóveis situados no território 

do Município, sujeito ao Imposto Predial e Territorial Urbano, ao Imposto Sobre Transmissões 

de Bens Imóveis e ao Imposto Territorial Rural se for o caso, e A. Taxa de Serviços Urbanos, 

compreendendo: 

a) os terrenos vagos existentes nas  Areas  urbanas e suburbanas do Município e os 
que vierem a resultar de desmembramento OU remembramento dos atuais e de novas  Areas  
urbanizadas, inclusive nas sedes dos distritos; 

b) os prédios existentes, Os prédios em construção) e os que vierem a ser 
construidos nas  Areas  urbanas e urbanizáveis, inclusive nas sedes dos distritos; 

c) as propriedades rurais, exploradas ou não, existentes no Município. 

§ 12  A inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário é obrigatória, devendo ser promovida, 

separadamente, para cada bem imóvel de que o contribuinte seja proprietário, titular do domínio 

útil ou possuidor, a qualquer titulo, mesmo que seja beneficiado por imunidade ou isenção. 

§ 22  A inscrição referida no caput deste artigo deverá se dar com base no titulo de 
propriedade. 

§ 3Q 0 cadastro fiscal imobiliário poderá ser atualizado a partir das inforrnações coletadas 

por meio de recadastramento, utilizando imagens aerofotogramétricas, de satélite ou similar. 
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Art.  182. 0 cadastro dos prestadores de serviços de qualquer natureza será constituído por 

todas as pessoas, físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual ou 

temporariamente, individualmente  au  em sociedade, qualquer das atividades sujeitas a() imposto 

sobre serviços.  

Art.  183. 0 cadastro de atividades econômicas, composto pelos produtores, industriais, 

comerciantes e prestadores de serviços, conterá todas as pessoas, físicas ou jurídicas, com ou sem 

estabelecimento fixo, cujo exercício da atividade permanente, intermitente OU temporária 

dependa de licença prévia da Administração Municipal.  

Art.  184. Estão sujeitos à inscrição obrigatória no Cadastro Fiscal da Prefeitura: 

I - Todos os proprietários ou possuidores, a qualquer titulo, de imóveis 
inencionados no artigo 181 desta Lei; 

II - Aqueles que, no território municipal, que exercerem atividades econômicas 
mencionadas nos artigos 182 e 183 desta Lei, de forma individual ou sol) razão social de qualquer 
espécie. 

§ 1° A obrigatoriedade da inscrição estende-se is pessoas físicas ou jurídicas imunes ou 

isentas ao pagamento de tributos. 

Si 2Q A inscrição no Cadastro Fiscal, sua retificação, alteração ou baixa serão efetivadas com 

base em declarações prestadas pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, ou em 

levantamentos efetuados pela Fiscalização.  

Art.  185. As declarações para inscrição nos cadastros a que se referem os artigos 182 e 183 

deverão ser prestadas antes do inicio das respectivas atividades.  

Art.  186. As declarações para inscrição no cadastro a que se refere o artigo 181, assim 

como para retificação, alteração ou baixa de qualquer um dos cadastros fiscais serão prestadas 

até 30 (trinta) dias contados da prática do ato ou da ocorrência do fato que lhes deu origem.  

Art.  187. As declarações para inscrição, retificação, alteração ou baixa nos cadastros fiscais 

prestadas pelo contribuinte, ou responsável, não implicam na aceitação pela Fazenda Municipal, 

que poderá revê-la a qualquer época, independente de prévia ressalva ou comunicação. 

12  Na hipótese dos cadastros tratados nos artigos 182 e 183, as declarações previstas no 

caput serão prestadas preferencialmente pelo responsável pela escrituração contábil do 

ntribuinte, observado o disposto na Lei Civil, em seu artigo 1.177. 

§ 22  Relativamente ao contribuinte pessoa jurídica dos cadastros tratados nos artigos 182 e 

183, a baixa de inscrição no Cadastro Fiscal somente será efetuada depois de comprovada a baixa 

de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa jurídica e no cadastro de contribuintes do 

ICMS, se for o caso. 
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§ 32  Em qualquer hipótese, para os contribuintes dos cadastros tratados nos artigos 181, 

182 e 183, a baixa de inscrição somente será efetivada depois de quitados todos os débitos, 

tributirios OU não, que eventualmente se encontrem registrados junto à Fazenda Municipal, ou 

relativos a penalidades pecunidrias decorrentes de infração à legislação municipal.  

Art.  188. Sem prejuízo dos cadastros fiscais tratados nos artigos 182 e 183, a Fiscalização 

Municipal criará, manterá, organizará e divulgará o Cadastro Especial de Fiscalização - CEF, 

observado) o disposto neste artigo. 

§ 12  0 CEF contemplará O contiibuinte: 

I - sujeito ao regime de estimativa do ISS; 

II - sujeito ao regime de arbitramento do ISS;  

III  -  submetido ao regime especial de fiscalização; 

IV - obrigado à retenção do ISS de terceiros; 

V - para o qual exista ação fiscal em aberto; 

VI- para qual exista auto de infração) em aberto; 

VII- que tenha formulado consulta relativa à obrigação tributária principal ou 
acessória. 

§ 22  A consulta ao CEF será obrigatória antes de qualquer ato da Fazenda Municipal que 

importe em concessão de licença, expedição de certidão, alteração ou baixa de inscrição ou 

qualquer outro que preveja a regularidade fiscal do contribuinte. 

§ 39  Decreto do executivo regulamentará o CEF, em especial no que se refere ã. sua 

estruturação, competência para atualização de seus dados, requisitos para acesso e divulgação, 
prazos e formalidades. 

Art  189. Os débitos para com a Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, 

inclusive fiscais, atuais e futuros, incluídas as multas de qualquer espécie, provenientes da 
impontualidade, total ou parcial, nos respectivos pagamentos, assim como, todos Os valores 

apresentados nesta Lei Complementar, serão atualizados monetariamente, por meio de Decreto 

do Executivo, de acordo  corn  a variação anual do INPC  (Lidice  Nacional de Preços ao 
Consumidor) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro que venha a 

sucedê-lo. 
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§ 1 Fica instituída a URM (Unidade de Referência do Município)  corn  o valor de R$ 11,00 

(onze reais), que será atualizada, anualmente, na forma prevista no "caput" deste artigo, destinada 

exclusivamente para cálculos e procedimentos internos, inclusive atualização de créditos inscritos 

em divida ativa, ajuizados ou não. 

§ 2" A autoridade administrativa responsável pela Secretaria Municipal de Finanças poderá 

autorizar que sejam desprezadas as frações de Real, de qualquer tributo ou parcelas deste. 

§ 3' Todos os valores em reais constantes de leis de natureza tributária e não tributária do 

município ) serão convertidos em URM (Unidade de Referência do Município), a partir da entrada 

em vigor desta Lei Complementar.  

Art.  190. No dia primeiro de janeiro de cada exercício todos os valores expressos em Reais 

constantes desta Lei serão atualizados de acordo com a variação anual do INPC (Índice Nacional 

de Pregos ao Consumidor) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

§ 1' A atualização monetária dos valores das bases de cálculo do IPTU e do ITBI ocorrerá 

na hipótese de o Executivo Municipal não enviar ao Legislativo Municipal proposta de planta 

genérica de valores, elaborada pela Comissão de Valores Imobiliários, conforme disposto no 

artigo 211, em relação ao IPTU, e no artigo 230, § 3, em relação ao ITBI. 

§ 2" A aplicação da atualização monetária prevista neste artigo será disciplinada em 

conformidade  corn  o disposto em Decreto do Executivo Municipal.  

Art.  191. No caso da extinção do índice tratado neste artigo, o Executivo Municipal 

promoverá a sua substituição através de lei especifica. 

Parágrafo único. Na hipótese de alteração da moeda nacional, os valores monetários 

constantes desta Lei serão automaticamente convertidos segundo as normas editadas pelo 
Governo Federal. 
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Art.  192. Confirme a competência outorgada pela Constituição Federal, o Sistema 

Tributário do Município é  compost()  por: 

I - Impostos; 

II- Taxas;  

III  - Contribuições.  

Art.  193. Ficam instituídos os seguintes tributos: 

I- Impostos: 

a) sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 

I)) sobre Transmissão  "Inter  Vivos", a qualquer titulo, por ato oneroso de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como a cessão de direitos ã sua aquisição; 

c) sobre Serviço de Qualquer Natureza. 

- Taxas em razão do exercício do poder de policia: 

a) de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento; 

b) de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária Agropecuária; 

c) de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou Ambulante; 

d) de Licença para Obras e Construções, Instalações e Urbanizações; 

e) de Licença para Execução de Loteamentos, Desmembramentos e 
Remembramentos; 

O de Licença para Ocupação de Vias e Logradouros Públicos; 

g) de Licença e Fiscalização de Anúncios e Publicidade; 

h) de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte  e  Destinação Final de Lixo ou 
esiduos; 

i) de Expediente. 

ifi - Contribuições: 

a) de Melhoria,  decorrente de obras públicas, 

Página 65 de 250 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOL1S-PA 
Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000 / Hordrio de Atendimento: 08h00rnin às 14h0Ontin 

prefeituraaruronolig.na.eov.br   



F's 

g 	PREFEITURA MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
for»,/,,,A., 6'04. ! 

LEI COMPLEMENTAR  NQ  001, DE 05 DE JULHO DE 2021. 

CAPÍTULO II 
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA - IPTU 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  

Art.  194. 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e territorial Urbana - IPTU, tem corno 

fato gerador da respectiva obrigação tributaria a propriedade, o domínio  (ail  ou a posse de 

qualquer bem imóvel, por natureza ou por acessão fisica, como definido na Lei Civil, localizado 

na zona urbana do Município de Rurópolis e nas sedes dos distritos. 

12  Para os efeitos do disposto no caput, considera-se bem imóvel: 

I - por natureza, o solo, com a sua superfície, os seus acessórios e adjacências 
naturais, compreendendo as Arvores e frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo; 

II - por acessão física, tudo que o homem incorporar ao solo de forma permanente, 
Como a semente lançada à terra, Os edifícios e construções, de modo que não se possa retirar 
sem destruição, modificação, fratura ou dano. 

§, 22 O fato gerador do Imposto ocorre, anualmente, no dia primeiro de janeiro.  

Art.  195. Para Os efeitos deste imposto, o imóvel será considerado Como terreno ou prédio. 

,§ 12  Considera-se terreno o imóvel: 

I - sem edificação; 

II - em que houver somente construção em andamento ou paralisada;  

III  - em que houver somente edificação interditada, condenada, em minas ou  ern  
demolição; 

IV - em que houver somente construção de natureza temporária ou provisória. 

§ 2Q Considera-se prédio o imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou 

para o exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde 

que não compreendida nas situações do parigrafb anterior. 

§ 3 Para Os efeitos deste artigo, decreto regulamentará: 

I - a metodologia de cadastramento dos imóveis; 

II - a especificação e a definição dos elementos que comporão seu registro) junto ao 
cadastro 
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III  - a definição da forma de cadastramento de edificações compostas, entendidas aqui 
aquelas que  possuam partes com características construtivas significativamente diferentes.  

Art.  196. Para os fins de tributação do IPTU, será considerada área urbana, a que, 

localizada dentro do perímetro urbano, contenha, pelo menos, dois dos seguintes 

melhoramentos, construidos ou mantidos pelo poder público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 

II - abastecimento de água; 

I 	- sistema  de  esgoto sanitário; 

IV - rede de  iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; 

V - escola de primeiro grau ou  posto de saúde a uma distância máxima de 3  (tits)  
quilômetros do imóvel considerado. 

§ 1° Para os efeitos do imposto também são consideradas urbanas as áreas constantes de 

loteamentos aprovados pela Prefeitura, OU quaisquer outras áreas utilizadas Como habitação, 

comodidade ou recreação, indústria, comércio ou prestação de serviços, mesmo que localizadas 

fora do perímetro urbano definido em lei, ainda que não contenham quaisquer dos 

melhoramentos urbanos referidos neste artigo. 

§ 2 0 imposto incide sobre o imóvel que seja comprovadamente utilizado corno chácara 

ou sitio de recreio ou lazer e no qual a eventual produção não se destine ao comércio, ainda que 
localizado fora do perímetro urbano. 

§ 30  0 imposto não incide sobre o imóvel localizado dentro da zona urbana que seja 

comprovada e precipuamente utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou 
agroindustrial. 

SEÇÃO  IT  
DO CONTRIBUINTE  

Art,  197. Considera-se contribuinte o proprietário do imóvel. 

§ 1° Não sendo conhecido o legitimo proprietário do imóvel, considera-se contribuinte o 
titular do seu domínio útil, ou, não sendo esse conhecido, o seu possuidor a qualquer titulo. 

§ 2° Responde solidariamente pelo pagamento do  impost()  o justo possuidor, o titular do 
direito de usufruto, uso ou habilitação, os promitentes compradores imitidos na posse, os 

cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer titulo do imóvel, ainda que 
pertencente a qualquer pessoa, fisica ou jurídica, de direito público ou privado, isenta do imposto, 
ou a ele imune. 
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Art.  198. 0 imposto de que trata este capitulo constitui ônus real e acompanha o imóvel 

em todas as suas mutações de domínio. 

Parágrafo iinico. O imposto é anual e, na forma da lei, se transmite aos adquirentes. 

SEÇÃO ifi 
DO CADASTRO IMOBILIÁRIO 

Art.199. Caberá à Fazenda Municipal organizar e manter completo e atualizado o Cadastro 

Imobiliário do Município, observados os dispositivos da Lei Federal n.2  10.257, de 10 de julho 

de 2001, as diretrizes do plano diretor e demais legislações subsequentes que tratem da matéria. 

§ 12  0 cadastro imobilidrio compreende os terrenos vagos e Os prédios, como também as 

propriedades rurais, exploradas ou não, existentes no Município. 

§ 2-2  Os imóveis enquadrados como terrenos, conforme disposto no inciso I, § l, do artigo 

195, mesmo que contíguos e de propriedade de um mesmo contribuinte, terão inscrições 

distintas. 

§ 32  As construções paralisadas cm em andamento, mesmo que localizadas em lotes já 

edificados, a critério da Fazenda Municipal, poderão possuir inscrições distintas para cada uma 

delas, desde que não sejam acréscimos em edificações existentes. 

§ 42  As edificações interditadas, condenadas, em minas ou em demolição, mesmo que 

localizadas em lotes já edificados, a critério da Fazenda Municipal, poderio possuir inscrições 

distintas para cada uma delas, desde que não se constituam em parte de edificações existentes. 

§ 52  As construções de natureza temporária ou provisória, mesmo que localizadas em lotes 

já edificados, a critério da Fazenda Municipal, poderão possuir inscrições distintas para cada uma 

delas, desde que não sejam partes de edificações existentes.  

Art.  200. A itiscrk;i0 no Cadastro Imobiliário é obrigatória e será promovida: 

I - pelo proprietário ou seu representante legal, ou pelo respectivo possuidor a 
qualquer titulo; 

II - por qualquer dos  conch-maims; 

HI  - pelo promitente comprador; 

W - pelo inventariante, síndico ou liquidante, quando se tratar de imóveis pertencentes 
a espólio, massa falida OU sociedade em liquidação; 

V - de oficio, pela Fazenda Municipal,  corn  base nos dados que dispuser. 

Parágrafo  fink°.  Os imóveis de propriedade de contribuintes que gozem de isenção ou 

imunidade serão obrigatoriamente inscritos no cadastro 
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Art.  201. Por ocasido  da transmissão  "inter  vivos", "causa-mortis",  doação do imóvel, 

permuta ou quaisquer outras formas de mutação de domínio, o funcionário responsável 

promoverá a inscrição ou a atualização do registro 110 Cadastro 

Parágrafo único. Incorrerá em responsabilidade funcional aquele que não observar o 

disposto neste artigo.  

Art.  202.  Seri  promovida a inscrição do imóvel inclusive na hipótese de não ser possível 

identificar seu proprietário ou possuidor a qualquer titulo.  

Art,  203. Concedido o "habite-se" a prédio novo ou aceitas as obras de prédio reconstruido 
OU reformado, o responsável pela concessão remeterá o  process  ° â Fazenda Municipal, a fim de 

ser atualizada a respectiva inscrição no cadastro 

Parágrafo único. Incorrerá em responsabilidade funcional aquele que não observar o 

disposto neste artigo.  

Art.  204. Os imóveis enquadrados no disposto no artigo 195, § 12, incisos I, H,  III  e IV, 
que possuírem testadas para mais de um logradouro deverão ser inscritos pelo mais importante 

no sistema viário; não sendo possível a distinção, far-se-á a inscrição pelo logradouro onde se 

localizar a menor testada. 

Parágrafo único. No caso de terreno que já possua inscriOn na Fazenda Municipal, mesmo 
que enquadrado no disposto no artigo 195, § I Q, incisos I, II,  III  e IV, prevalecerá o 
endereçamento existente, em detrimento do disposto no caput deste artigo.  

Art.  205. Para efeito de caracterização da unidade imobiliária, será considerada a situação 
de fato do bcm imóvel, abstraindo-se a descrição no respectivo titulo de propriedade. 

Parágrafo único. Em caso de litígio sobre o &mini° do imóvel, a ficha de inscrição 
mencionará tal circunstância, bem como os nomes dos litigantes, dos possuidores do imóvel, a 
natureza do feito, o juizo e o cartório por onde correr a ação.  

Art.  206. 0 cadastro imobiliário, sem prejuízo de outros elementos obtidos  pela 
fiscalização, será formado pelos dados da inscrição e respectivas alterações. 

§ 	0 contribuinte promoverá a inscrição sempre que se formar uma unidade imobiliária, 
ios termos do artigo anterior, e alteração quando ocorrer modificação nos dados contidos no 
c a dastro 

§ 2'1 A inscrição será efetuada em fOrmuldrio próprio, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da data da: 

I - da obtenção da escritura definitiva; 
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II - da assinatura do contrato de compra e venda;  

III  - da assinatura do contrato de cessão; 

- da posse exercida a qualquer titulo. 

§ 3' A alteração será efetuada em formulário próprio, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da data da ocorrência da modificação, inclusive nos casos de: 

I - conclusão da construção, no todo ou em parte, em condições de uso OU habitação; 

II - aquisição de propriedade, domínio útil  Ott  posse de bem imóvel. 

§ 4° No caso das hipóteses previstas nos §§ 2° e 3° deste artigo, a inscrição ou atualização 

cadastral, dentre outras informações, deverá obrigatoriamente conter: 

I - nome e número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)  do 
proprietário do imóvel, ou razão social e número de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional  da 
Pessoa jurídica), conforme o caso; 

II - número da inscrição anterior no cadastro imobiliário, caso exista;  

III  - número da inscrição no Registro de Imóveis, caso exista; 

- croquis  corn  a localização do imóvel, contendo o endereço completo e, se for o 
caso, quadra e lote de loteamento, conforme disposto em decreto; 

V -  Area  do terreno e suas dimensões; 

VI -  Area  edificada e dimensões da edificação, caso exista; 

VII - uso a que se destina o imóvel; 

VIII - tipo de edificação, caso exista;  

LX  - estado de conservação da edificação, caso exista, 

X - natureza do titulo de aquisição ou domínio; 

XI - endereço para entrega de avisos.  

Art.  207. A Fazenda  Municipal poderá promover de oficio  inscrição e atualização cadastral 
para o imóvel. 

§ 1'  A inscrição ou a atualização cadastral será promovida  de oficio, caso: 

I - não tenha sido efetuada pelo contribuinte 

II - se efetuada pelo contribuinte, apresentar erro, omissão ou falsidade. 

§  2° Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nas hipóteses previstas no 

parágrafo anterior e na impossibilidade de se obter os dados necessários para inscrição ou 

atualização cadastral, a Fazenda Municipal promoverá a inscrição ou atualizaçâo cadastral por: 

I - estimativa, na hipótese do imóvel encontrar-se fechado; 
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II - arbitramento, na hipótese de o acesso ao imóvel não ser permitido. 

§ 32  A forma de aplicação das hipóteses previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior 

será definida em decreto.  

Art.  208. Será objeto de uma única inscrição a gleba de terra desprovida de 

melhoramentos, cujo aproveitamento dependa da realização de obra de armamento ou 

urbanização, desde que nessa não exista loteamento aprovado.  

Art.  209. A retificação da inscrição ou de seus dados por iniciativa-do contribuinte, quando 

vise a reduzir ou excluir tributo lançado, somente será admissivel mediante comprovação 

mequivoca do erro em que se fundamente. 

SEÇÃO IV 
DA BASE DE CALCULO  

Art.  210. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do bem imóvel, o qual será obtido em 

conformidade com o disposto nesta seção, sendo a soma do valor venal do terreno mais o da 

construção, definidos conforme o ANEXO I (Tabelas 1 a 5) desta Lei, que constitui a Planta de 

Valores Imobiliários do Município de Rurópolis (PVI), determinada pela seguinte fórmula: 

VVI = VVT + VVC 

Onde: 

I/V/ - Valor venal do 1:m(3yd 

VVT - Valor venal do terreno 

VVC - Valor venal da construção 

§ 10  0 valor venal do terreno (VVT) é calculado pela multiplicação de sua área (AT) pelo 

valor do metro quadrado (m2) do terreno, observados Os módulos fiscais (Tabela I), aplicados 

os fatores de correção do terreno (FCT), obtidos pela multiplicação dos fatores correspondentes 

a cada característica do terreno (Tabela 2), conforme a seguinte formula: 

VV'T = AT x Vm2T x FCT  

Onde: 

VT7T-  Valor venal do terreno 

A T- Área do terreno 

Vm2T - Valor do metro quadrado do terreno 

FCT -  Fat-ores de correção do terreno 
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§ 2° No caso do § 22  do  art.  196 o valor venal do terreno será aquele correspondente ao 

menor valor do módulo fiscal constante da Tabela 1 desta Lei. 

§ 32  0 valor venal da construção (VVC) é calculado pela multiplicação de sua área 

construída (AC) pelo valor do metro quadrado de construção) (Vm2C) correspondente ao tipo de 

construção (Tabela 3), aplicados os fatores de correção  (FCC),  obtidos pela multiplicação dos 

fatores correspondentes a cada característica da construção) (Tabela 4), e pelo padrão de cada 

construção (PC) constante da Tabela 5, dividido por 100 (cem), conforme a seguinte formula: 

pv-vc 	Vm2C x FCC x / 100)  

Onde: 

VI/C - Valor venal da COnSiT1100 

A C- Área da construção 

VinK; - Valor do melro quadrado da construção  

FCC  - Fatores de catTe0o das construções 

PC- Padrão das constiuções 

§ 4° Na  Area  de expansão urbana para a qual não haja previsão de modulo fiscal, o valor 

venal do terreno será aquele correspondente ao menor valor do modulo fiscal constante da 

Tabela 1 desta Lei.  

Art.  211. A base de cálculo do IPTU será revista anualmente, antes do termino de cada 

exercício, em função dos equipamentos urbanos e das melhorias decorrentes de obras públicas 

recebidas pela  Area  onde se localizem, bem como em finição dos preços decorrentes no mercado 
imobiliário. 

§ 1 ' Quando não forem objeto de revisão prevista no caput deste artigo, Os valores venais 

dos imóveis serão, obrigatoriamente, atualizados, por ato do Executivo, com base no índice 

utilizado para a correção da Unidade de Referência do Município (URM). 

§ 22  Os critérios para apuração do valor venal do imóvel previstos nos §§ 12, 22, 32  e 42  do 
artigo anterior deixarão de prevalecer no caso de existência de prova documental inequívoca em 

contrário, entendendo-se como tal a avaliação elaborada: 

I - por perito nomeado pela justiça; 

II- por profissional regularmente inscrito no CREA, que faça provas de ser habilitado 
em avaliação imobilidria, desde que observadas as normas especificas da ABNT; 

Ill - por órgão oficial do Sistema Financeiro de Habitação. 
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§ 62  Na impossibilidade de se obter Os elementos necessários para aplicação da fónnula 

de apuração do valor venal do imóvel em conformidade com os §§ 12, 29, 32  e 42  do artigo 

anterior, o valor venal do imóvel será apurado por quaisquer meios que a Fazenda Municipal 

dispuser.  

Art.  212. Quando não for objeto da atualização prevista no artigo anterior, os valores 

unitários de metro quadrado de terrenos e edificações serão atualizados por Decreto, no mês de 

janeiro do exercício em que ocorrer o lançamento) do IPTU, com base na variação anual do 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

SEÇÃO V 
DAS ALÍQUOTAS  

Art.  213. 0 valor do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 
será obtido através da aplicação das seguintes aliquotas sobre o valor venal do imóvel calculado 

em confonnidade com o disposto Nesta Lei: 

I - ConfOrme Aliquota estabelecida no Anexo II desta lei; 

II - Quando o terreno, nos termos no § 22  do artigo 195, estiver murado, conforme 
regras estabelecida no Código de Obras e/ou Posturas, conceder-se-á um desconto de um terço 
na aliquota aplicada.  

Art.  214. Fica instituído  o IPTU  Progressivo, que  será regulamentado  por Decreto 
Municipal a progressividade da aliquota incidente sobre imóvel tratado no inciso I do artigo 
antenor, observando-se o seguinte: 

I - deverá definir a  Areas  que  tea()  incidência da progressividade; 

II- a aliquota máxima não excederá 15% (quinze por cento), sendo assim definida: 

a) No primeiro ano, aliquota de 2% (dois por cento) sobre o valor venal do imóvel; 

b) No segundo  ano, aliquota de 5% (cinco por cento) sobre  o valor venal do 
imóvel; 

c) No terceiro ano, aliquota de 8% (oito por cento) sobre o valor venal do imóvel; 

d) No quarto ano, aliquota de 10% (dez por cento) sobre o valor venal do imóvel; 

e) No quinto ano, aliquota de 15% (quinze por cento) sobre o valor venal do 
imóvel. 

 

§ 19  Caso a obrigação  prevista  no Plano Diretor de parcelar, edificar ou utilizar não seja 
atendida em 5 (cinco) anos, será mantida a cobrança do imposto pela aliquota máxima, até que 

se cumpra a referida obrigação, sem prejuízo das demais sanções previstas  ern  Lei. 

1-•  
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22  Aplicada a progressividade e sendo constatado que o proprietário ) iniciou ou retomou 

o parcelamento ou a edificação do imóvel, incidirá, para os efeitos do IPTU, a última alíquota 

fixada, até que se verifique o término das obras do empreendimento. 

§ 32  Fica vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de 

que trata este artigo. 

§ 42  Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 

cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização na forma estabelecida pelo 

Poder Executivo), o município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento) em 

títulos da divida pública, nos termos do que dispõe o  art.  82  da Lei n2  10.257/2001, que estabelece 

diretrizes gerais da politica urbana e  di  outras providências - Estatuto da Cidade. 

52  0 valor mínimo do Imposto Predial Territorial Urbano - wru, será o equivalente a 

05 (cinco) Unidades de Referência do Município. 

SEÇÃO VI 
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO  

Art.  215. 0 lançamento do IPTU será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro 

Imobiliário, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pela Fazenda Municipal. 

§ 12  0 lançamento se fará no nome do responsável pelo imóvel que constar do Cadastro 

Imobiliário e não importará em reconhecimento, por parte da Fazenda Municipal, para 

quaisquer fins de legitimidade, da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel 
construído ou não. 

22  Não sendo conhecido o proprietário, o lançamento será feito em nome de quem esteja 
na posse do imóvel. 

5 3 Na hipótese de condomínio indivisível, o lançamento será imico e feito em nome de 

um ou de todos os condôminos, ou o lançamento será desdobrado em nome de cada um dos 

condôminos, conforme melhor convier à Fazenda Municipal. 

42  Os lançamentos serão distintos para cada unidade imobiliária constante do Cadastro 

mesmo que contíguas. 

52  Para os efeitos do parágrafo anterior, serão consideradas unidades imobiliárias 

distintas aquelas que, mesmo localizadas numa mesma edificação, se enquadrem em uma ou 
mais das seguintes situações: 

I - Possuírem os serviços de água, ou de esgoto, ou de energia, ou de telefonia 
independentes; 
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II - Possuírem utilizações distintas, independente de partilharem Os serviços de água, 
ou de esgoto, ou de energia, ou de telefonia;  

III  - Possuírem números de endereçamento distintos, mesmo que a distinção se 
verifique somente no complemento do endereço, 

IV - Possuírem acessos independentes ao logTadouro; 

V - Serem habitadas por diferentes famílias. 

§ 62  Os apartamentos e dependências com economia distinta serão lançados um a um, em 

nome de seus propnetinos. 

§ 72  Os imóveis pertencentes a espólio serão lançados em seu nome, enquanto não houver 

adjudicação ou partilha. 

§ 82  O lançamento do IVflJ não implica no reconhecimento da regularidade do bem 

imóvel relativamente aos dispositivos legais que tratam da ocupação do solo, das edificações e 

das obras.  

Art.  216. 0 lançamento do imposto será feito anualmente. 

§ 12  0 pagamento  sea  em cota única ou em ate 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas. 

I - em primeira cota única, com desconto de 20 % (vinte por cento); 

II - em segunda cota única, com desconto de 10 % (dez por cento);  

III  - no caso de parcelamento será observado) o valor mínimo de 05 (cinco) URM por 
parcela. 

5 2' 0 desconto para pagamento antecipado incidirá somente na hipótese de pagamento 
da cota única, até seu vencimento, observado o disposto no parágrafo 32  do artigo 51. 

§ 32  Decreto do Executivo poderá prever um desconto adicional para pagamento 
antecipado do  impost() ern  Cota Única Especial, limitado a 30% (trinta por cento), na hipótese 

de imóvel que, até a data do lançamento do WM, não possua débitos tributários relativos a 

exercícios anteriores, inscritos ou não em Divida Ativa.  

Art.  217. A arrecadação do imposto será feita através de guia especifica para esse fim. 

§ 12  A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária. 

§ 22  Da guia de arrecadação do imposto constarão todos os elementos necessários ao 

perfeito entendimento, por parte do contribuinte, do tributo lançado, devendo obrigatoriamente 
conter: 

I - a inscrição cadastral do imóvel, 
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II - o endereço de localização do imóvel;  

III  - o nome do responsável pelo pagamento do imposto, caso esse conste do cadastro 

IV - o endereço para correspondência do responsável pelo pagamento do imposto, 
caso esse conste do cadastro imobiliário; 

V - a área do terreno;  

VT  - o  valor de metro quadrado de terreno utilizado no cálculo do valor venal; 

VII  - os fatores corretivos utilizados no cálculo do valor venal do terreno; 

VIII - o valor venal do terreno; 

IX - a área da e(lificação, caso exista; 

X - a utilização da edificação, caso exista; 

XI - o valor de metro quadrado de edificação utilizado no cálculo do valor venal, se 
for o caso; 

XII - os fatores corretivos utilizados no cálculo do valor venal da edificação; 

XIII - o valor venal da edificação; 

XIV - o valor venal do imóvel; 

XV - a aliquota do imposto; 

XVI - o nome do imposto; 

XVII - o valor do  imposto. 

§ 3.(2  Na guia de arrecadação do imposto constarão todos os elementos necessários ao 

perfeito) entendimento, por parte do contribuinte, das opções e prazos para pagamento dos 

tributos, devendo obrigatoriamente conter: 

I - a data de vencimento; 

II - a indicação do exercício  fiscal a  que se refere;  

III  - informações sobre as opções e datas para pagamento integral ou parcelado; 

IV - a indicação dos locais de pagamento; 

V - na hipótese de pagamento integral, a forina de aplicação do desconto, caso exista; 

VI - na hipótese de atraso de pagamento: 

a) a forma de aplicação da atualização monetária, caso exista, 

1)) a forma de aplicação de juros,  cam)  existam, 

c) forma de aplicação) de multa moratória, caso exista.  

Art.  218. A qualquer tempo poderão ser efetuados lançamentos omitidos por quaisquer 

circunstâncias nas épocas próprias, promovidos lançamentos aditivos, retificadas as falhas dos 

lançamentos existentes, bem como feitos lançamentos substitutivos. 
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Parágrafo único. Na hipótese de se proceder aos lançamentos a que se refere este artigo, 

serão observados os dispositivos do artigo anterior. 

SEÇÃO VII 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES  

Art.  219. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na 

inobservância por parte do contribuinte ou responsável, de normas estabelecidas neste Capitulo 

e nos seus regulamentos ou atos administrativos de caráter normativo. 

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações acessórias relativas ao imposto 

sujeitam-se os infratores às seguintes multas: 

I - 100 % (cem por cento) do valor do tributo sonegado, por deixar de inscrever 
unidade imobiliária no Cadastro 

II - 75 % (setenta e cinco por cento) do valor do tributo sonegado, por deixar de 
comunicar alteração ocorrida na unidade imobiliária, que importe em alteração para maior de 
seu valor venal; 

Ill - 10 (dez) URM, por deixar de atender a notificação da Fazenda Municipal para 
declarar dados necessários ao lançamento do imposto ou fornecê-los incompletos; 

W - 20 (vinte) URM, por deixar a pessoa física ou jurídica que goze de imunidade ou 
isenção de apresentar à Fazenda Municipal o  document()  relativo à venda de imóvel de sua 
propriedade; 

V - 80 (oitenta) URM, por fiffnecer dados falsos à Fazenda Municipal; 

VI - 100 (cem) URM, por impedir OU dificultar o acesso de agente da Fazenda 
Municipal devidamente credenciado a dependências de imóvel para vistoria fiscal. 

SEÇÃO VIII 
DAS ISENÇÕES  

Art.  220. É isento do imposto o imóvel: 

I - cedido gratuitamente para uso do serviço público federal, estadual ou municipal; 

II - cedido gratuitamente para uso de instituição de caridade reconhecida como de 
utilidade piiblica pelo Município;  

III  - cedido gratuitamente para uso de instituição de ensino sem fins lucrativos 
reconhecidos Como de utilidade pública pelo Município; 

IV - pertencente a agremiação desportiva licenciada e filiada à respectiva federação a 
nível estadual, quando utilizado efetiva e habitualmente para o exercício de sua advidade fim; 

- declarado de utilidade pública para  tins  de desapropriação, a partir da data da 
imissão ou efetiva ocupação definitiva pelo poder público; 

Página 77 de 250 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 
Rua  JO  de Maio, 263, CEP: 68.165-000 / Floreirio  de Atendimento: 081100min às 14h0Onsin 
prefeiturarteropolig.na.mov.br  



I DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS 
IMÓVEIS - rum   

CAPITULO ifi 

PREFEITURA MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
ot4.6.0,0 C011tOttl4 ))) 

LEI COMPLEMENTAR DP 001, DEUS DEJULHO DE 2021. 

§ 19  A isenção deverá ser requerida pelo proprietário a qualquer titulo do imóvel, em 

requerimento no qual faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos 

requisitos previstos em lei ou regulamento. 

§ 2° 0 deferimento da isenção está condicionado à verificação pelos órgãos competentes 

da veracidade das provas e do preenchimento dos requisitos previstos em lei ou regulamento. 

§ 3° 0 requerimento referido no § 1° deste artigo deverá ser apresentado a cada exercício, 

até o dia 1° de março do exercício  ern  que se der o lançamento do imposto. 

§ 42  0 não cumprimento do disposto no parágrafo anterior sujeita o respectivo crédito 

tributirio As f()n-nas de extinga() previstas nesta Lei. 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DOS CONTRIBUINTES  

Art.  221. 0  Impost()  sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI,  tern  Como  fat()  gerador 

a a Transmissão  "inter  vivos", a qualquer titulo por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 

ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem corno cessão de 

direitos à sua aquisição situados no território do Município de Rurópolis.  

Art.  222. A incidência do Imposto alcança: 

I - A transmissão onerosa, a qualquer titulo, da propriedade ou do domínio útil de 
bens imóveis, por natureza ou por acessão física, conforme definido na Lei Civil; 

II - A transmissão onerosa, a qualquer titulo, de direitos reais sobre imóveis, exceto 
os direitos reais de garantia;  

III  - A cessão onerosa de direitos relativos As aquisições referidas nos incisos 
ailteriores.  

Art.  223. A incidência do imposto alcança as seguintes mutações patrimoniais: 

I - compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes; 

H - dação em pagamento;  

III  - permuta de bens imóveis e de direitos a eles relativos; 

IV - arrematação ou adjudicação em leilão, hasta pública ou praça; 
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V - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, ressalvados Os casos previstos nos 

incisos  III  e IV do artigo 233; 

VI- transferência do patrimônio de pessoa jurídica para qualquer um de seus sócios, 
acionistas ou respectivos sucessores; 

VII - tornas ou reposições que ocorram: 

a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal, quando 

qualquer interessado receber, dos imóveis situados no Município, quota parte cujo valor 

seja maior do que a da parcela que lhe caberia na totalidade desses imóveis, incidindo sobre 

a diferença; 

b) nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida por 

qualquer condôrnino quota-parte material cujo valor seja maior do que o de sua quota-

parte ideal, incidindo sobre a diferença. 

- 	 VIII - mandato em causa própria e seus substabelecimentos, quando estes configurem 
transação e o instrumento contenha os requisitos essenciais A compra e venda; 

IX - instituição de fideicomisso; 

X - enfiteuse e afbramento e. subenfiteuse; 

XI - rendas expressamente constituídas sobre imóvel; 

XII - concessão) real de uso; 

XIII - cessão de direitos de usufruto convencional sobre imóvel; 

XIV - cessão de direitos A usucapião ou sentença declaratória; 

XV - cessão de direitos do arrematante ou adjudicante, depois de assinado o auto de 
arrematação ou adjudicação; 

XVI - cessão de promessa de venda e cessão; 

XVII - acessão física quando houver pagamento de indenização; 

XVIII - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis; 

XIX - qualquer ato judicial ou extrajudicial  Inter  vivos não especificado neste artigo que 
importe ou se resolve em transmissão, a titulo oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão 
física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia; 

XX - cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior.  

IQ  Será devido novo imposto: 

a) quando o vendedor exercer o direito de prelação; 

b) no pacto de melhor comprador; 

c) na retrocessão; 

d) na retrovenda. 
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§ 22  Equipara-se ao contra() de compra e venda, para efeitos fiscais: 

a) permuta de bens imóveis por bens e direitos de outra natureza; 

b) a permuta de bens imóveis por outros quaisquer bens situados fora do território 

do Município; 

c) a transação em que seja reconhecido direito que implique transmissão de imóvel 

OU de direitos a ele relativos.  

Art.  224. 0 imposto é devido pelo adquirente ou cessionário do bem imóvel ou do direito 

a ele relativo.  

Art.  215. Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido, ficam 

solidariamente responsáveis, por esse pagamento, o transmitente e o cedente, conforme o caso. 

SEÇÃO 11 
DO CADASTRO IMOBILIÁRIO  

Art.  226. A Fazenda Municipal organizará e manterá completo e atualizado o Cadastro 

Imobiliario do Município nos termos desta Lei. 

SEÇÃO  III  
DA BASE DE CÁLCULO  

Art.  227. A base de cálculo do imposto é o valor do bem imóvel no momento da 

transmissão, ou cessão dos direitos a ele relativos. 

§ P Para os efeitos do caput, a base de cálculo do imposto será determinada pela Fazenda 
Municipal, podendo ser: 

I - o valor pactuado 110 negócio jurídico, desde que esse seja maior do que Os valores 
obtidos  corn  a utilização dos critérios tratados nos incisos II e  III  deste parágrafo; 

II - a estimativa fiscal, aceita pelo contribuinte, desde que esse seja maior do que Os 
valores obtidos com a utilização dos critérios tratados nos incisos I e  III  deste parágrafo;  

III  - o valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente 
atualizado pelo Município, desde que esse seja maior do que os valores obtidos com a utilização 
dos critérios tratados nos incisos I e II deste parágrafb, 

§ 2' Na determinação da base de cálculo serão considerados: 

I - solo, sua superfície, seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as 
árvores e frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo; 
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II - tudo quanto o homem incorporou permanentemente ao solo, de modo que não 
possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano. 

§ 32  Não concordando com o valor estimado, poderá o contribuinte requerer a avaliação 

administrativa, instruindo o pedido  corn  documentação que fundamente sua discordância. 

O valor estabelecido na forma deste artigo prevalecerá pelo prazo de 30 (trinta) 

findo o qual, sem o pagamento do imposto, ficará sem efeito o lançamento ou a avaliação.  

Art.  228. Nos casos especificados a seguir, a base de cálculo será: 

I - na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, o valor pago, se este 
for maior; 

II - nas tornas OU reposições, o valor da fração ideal; 

Ill - na instituição de fideicomisso, o valor do negócio jurídico ou 70% (setenta por 
cento) do valor venal do bem imóvel ou do direito transmitido, se maior; 

IV - nas rendas expressamente constituídas sobre imóveis, o valor do negócio  au  30% 
(trinta por cento) do valor venal do bem imóvel, se maior, 

V - na concessão real de uso, o valor do negócio jurídico ou 40% (quarenta por cento) 
do valor venal do bem imóvel, se maior; 

VI - no caso de cessão de direito de usufruto, o valor do negócio jurídico ou 70% 
(setenta por cento) do valor venal do bem imóvel, se maior; 

VII- no caso de acessão física, o valor da indenização ou o valor venal da fração ou 
acréscimo transmitido, se maior; 

Parágrafo mínico. Quando a fixação do valor venal do bem imóvel ou direito transmitido 

tiver por base o valor da terra nua será estabelecido por meio de Decreto do Executivo Municipal.  

Art.  229. A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto será endereçada 

à repartição municipal que efetuar o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do 
imóvel ou direito transmitido. 

SEÇÃO 
DO VALOR VENAL  

Art.  230. 0 lançamento é efetuado  corn  base na declaração do sujeito passivo ou de 
terceiros, quando  tun  ou outro, na forma da legislação tributária presta à autoridade 

administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. 

§ 1 A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir 

ou a excluir tributo, só é admissivel mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de 

notificado o lançamento. 
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§ 22  Os  en-os contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame  sera()  retificados de oficio 

pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.  

Art.  231. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor 

ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante 

processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé 

as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo 

OU pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 

administrativa ou judicial.  

Art.  232. 0 lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa nos 

seguintes casos: 

I - quando a lei assim o determine; 

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma 
da legislação tributária; 

III  - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos 
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido 
de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo OU não o preste 
satisfatoriamente, a juizo daquela autoridade; 

IV - quando se comprove falsidade, eno ou omissão) quanto a qualquer  element()  
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; 

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente 
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; 

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de  terceiro 
legalmente obrigado, que dê lugar ã aplicação de penalidade pecuniária; 

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu  
corn  dolo, fraude ou simulação; 

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do 
lançamento anterior; 

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude  au  falta 
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato OU 

formalidade especial. 

Parágrafo único. A revisão do lançamento 86 pode ser iniciada enquanto não extinto o 
direito da Fazenda PUblica.  

Art.  233. Sem prejuízo no disposto no artigo 227, a Fazenda Municipal poderá determinar 

o valor venal do bem imóvel ou direito transmitido, na hipótese de imóvel: 

I - urbano, através da avaliação com base nos elementos constantes do cadastro 
unobthán() OU O valor declarado pelo sujeito passivo, se este for maior; 
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H - rural,  corn  base nos elementos constantes do cadastro rural fornecido pelo 
INCRA, conjugados  corn  a avaliação efetuada pelo fisco municipal, ou o valor declarado pelo 
sujeito passivo, se este for maior.  

III  - Decreto do Executivo estabelecerá as regras para determinação do valor venal 
conforme esta Lei Complementar. 

§ 1u Na avaliação serão considerados, dentre outros, os seguintes elementos do imóvel: 

I - saneamento urbano; 

II - características da região;  

III  - características do terreno; 

IV - características da construção; 

V - valores obtidos por meio de pesquisas junto ao mercado 

VI - outros dados informativos tecnicamente reconhecidos. 

§ 212  0 sujeito passivo fica obrigado a apresentar à Fazenda Municipal declaração acerca 

dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, na forma e  pram  regulamentares. 

SEÇÃO V 
DA ALÍQUOTA  

Art.  234. 0 imposto será calculado  aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de 

cálculo a aliquota de 3,0% (três por cento). 

SEÇÃO VI 
DA NÃO INCIDÊNCIA  

Art.  235. 0  impost()  não incide sobre a transmissão de bens  imóveis ou direitos a eles 

relativos quando: 

I - o adquirente for a União, o Estado do Pará e o Município de Rurópolis e suas 
respectivas autarquias e fundações; 

II - o adquirente for partido  politico,  entidades sindicais, templo de qualquer culto, 
nstituição de educação e assistência  social, para atendimento de suas finalidades essenciais ou 

delas decorrentes;  

HI  -  efetuada para a sua incorporação ao patrilnônio de pessoa jurídica em realização 

de capital; 

IV - decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 
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§ 	0 disposto nos incisos  III  e IV deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica 

adquirente tenha corno atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, 

locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 

§ 22  Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo anterior 

quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, 

nos dois anos seguintes à aquisição, decorrer de vendas, administração ou cessão de direitos 

aquisição de imóveis. 

§ 3Q Quando a atividade preponderante referida no §  IQ  deste artigo estiver evidenciada no 

instrumento constitutivo da pessoa jurídica adquirente, o imposto será exigido no ato da 

aquisição, sem prejuízo ) do direito) A. restituição que vier a ser legitimado com a aplicação do 

disposto no § 2Q. 

§ 4° Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores, tornar-se-á 
devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição e sobre o valor atualizado do 

imóvel ou dos direitos sobre eles. 

§ 5Q As instituições de educação e assistência social deverão observar Os seguintes 
requisitos: 

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a titulo de 
lucro ou participação no resulta(Io; 

II - aplicarem integralmente no pais Os seus recursos na manutenção) e no 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 

Ill - escriturar suas respectivas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 
capazes de assegurar perfeita exatidão. 

SEÇÃO Vil 
DO PAGAMENTO  

Art.  236. 0  impost()  será pago até a data do  fain  translativo, exceto nos seguintes casos: 

I - na transferência de imóveis à pessoa jurídica, ou desta para seus sócios OU 

acionistas ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da assembleia ou 
escritura em que tiverem lugar aqueles atos; 

II - na arrematação ou na adjudicação em praça ou leilão, dentro de 30 (trinta) dias 
contados da data em que tiver sido assinado o auto ou deferida a adjudicação, ainda que exista 
recurso pendente;  

III  - na acessão física, até a data do pagamento da indenização; 

IV - nas tornas ou reposições e nos demais atos judiciais, dentro de 30 (trinta) dias 
contados da data da sentença que reconhecer o direito, ainda que exista recurso pendente. 
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Art.  237. Nas promessas ou compromissos de compra e venda é facultado efetuar-se o 

pagamento do imposto a qualquer tempo desde que dentro do prazo fixado para o pagamento 

do preço do imóvel.  

Art..  238. Optando-se pela antecipação a que se refere ao alto anterior, tornar-se-ii  por 

base o valor do imóvel na data em que for efetuada a antecipação, ficando o contribuinte 

exonerado do pagamento do imposto sobre o acréscimo do valor, verificado no momento da 

escritura definitiva. 

Parágrafo enico. Verificada a redução do valor, não Sc restituirá a diferença do imposto 

correspondente.  

Art.  239. Não se restituirá o imposto pago: 

I - quando houver subsequente cessão da promessa ou compromisso, ou quando 
qualquer das partes exercer o direito) de arrependimento, não sendo, em consequência, lavrada 
a escritura; 

H - àquele que venha a perder o imóvel em virtude de pacto de retrovenda.  

Art.  240. 0 imposto, urna vez pago, só  sera  restituído nos casos de: 

I - anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária, em decisão 
definitiva; 

II - nulidade de ato jurídico;  

III  - rescisão de contrato e desfazimento da arrematação com fundamento na Lei Civil.  

Art.  241. A arrecadação do imposto será feita através de guia especifica emitida pelo órgão 

municipal competente, conforme dispuser o decreto baixado pelo Executivo Municipal. 

§ 19  A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária. 

§ 29  Da guia de arrecadação do  impost()  constarão todos os elementos necessários ao 

perfeito entendimento, por parte do contribuinte, do valor lançado para o tributo e das 

respectivas base de cálculo e aliquota, devendo obrigatoriamente conter: 

I - a inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal, quando se tratar de 
imóvel urbano ou o NIRF (Número do Imóvel na Receita Federal), quando se tratar de imóvel 
rural; 

TI - o endereço de localização do imóvel;  

III  - o nome do  responsive]  pelo pagamento do imposto; 

W - o endereço para correspondência do responsável pelo pagamento do imposto; 

V - a área do terreno; 

VI - a área da edificação, caso exista; 
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VII - o valor venal do terreno; 

VIII - o valor venal da edificação; 

IX - valor  venal do imóvel; 

X - a aliquota  do imposto; 

XI -  o nome do imposto; 

XII - o valor do imposto; 

XIII - o nome ou razão social do contribuinte. 

§ 32  Na guia de arrecadação do imposto constarão todos os elementos necessários ao 

perfeito entendimento, por parte do contribuinte, das opções e prazos para pagamento dos 

tributos, devendo obrigatoiiamente conter: 

I - a indicação  do exercício fiscal a que se refere, 

II - a data para  pagamento;  

III  - a indicação dos locais de pagamento: 

SEÇÃO vm 
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS  

Art.  242. 0 sujeito passivo é obrigado a apresentar A. Fazenda Municipal os documentos e 

informações necessárias ao lançamento do imposto, conforme estabelecido em decreto.  

Art.  243. Os tabeliães e escrivães  não  poderão) lavrar instrumentos,  escrituras ou termos 

judiciais sem que o imposto tenha sido pago.  

Art.  244. Os tabeliães e escrivães transcreverão a guia  de  recolhimento do imposto nos 
instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem.  

Art.  245. Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissão constitua ou 

possa constituir fato gerador do imposto são abrigados a apresentai- seu titulo A Fazenda 

Municipal dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em que for lavrado o contrato, 
carta de  adjudicação ou de arrematação, ou qualquer outro titulo representativo da transferência 
do bem  ou direito. 

SEÇÃO IX 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES  

Art.  246. Pelo descumprimento das obrigações acessórias relativas ao imposto, sujeitam-se 

Os infratores As seguintes multas: 

I - 50 (cinquenta) URM, pelo descumprimento do disposto no artigo) 242 desta Lei. 
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II - 60 (sessenta) URM, pelo descumprimento do disposto no artigo 243 desta Lei.  

III  - 10 (dez) URM, pelo descumprimento do disposto no artigo 244 desta Lei. 

IV - 60 (sessenta) URM, pelo descumprimento do disposto no artigo 245 desta Lei.  

Art.  247. A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que 

possam influir no cálculo  dos impostos sujeitani o  contribuinte ao disposto) no n.  iciso IV do artigo 

91 desta Lei.  

Art.  248. A pessoa física OU jurídica que intervenha no negócio jurídico OU declaração e 

seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou omissão praticada ficará sujeita ao disposto no artigo 

anterior. 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 

Art.  249. 0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a 
prestação de serviços constantes do Anexo IV, ainda que esses  la()  se constituam corno atividade 
preponderante do prestador, seja esse empresa ou profissional autônomo. 

19  0  impost()  incide também sobre o serviço proveniente do exterior do Pais ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do Pais. 

2'2  Ressalvadas as exceções expressas no Anexo IV, os serviços nela mencionados não 
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas A Circulação de Mercadorias e Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que 
sua prestação envolva fomecimento de mercadorias. 

39  O imposto incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e 
serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão OU concessão, 
com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.  

§4°  A incidência do imposto não depende: 

I - da denominação dada ao serviço prestado. 

II - da existência de estabelecimento fixo no Município de Rurópolis, quando o 
serviço) em seu território for prestado, mesmo que o prestador seja domiciliado ou tenha sede 
em outro município, observado o disposto no artigo 248 desta Lei;  

III  - do resultado financeiro do exercício da atividade; 
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IV - do cumprimento de qualquer exigência legal ou regulamentar, sem prejuízo das 
pciialidades cabíveis; 

V - do pagamento, ou não, do preço do serviço no mesmo mês ou exercício.  

Art.  250. ( )  impost°  nao incide sobre: 

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

II - a prestação) de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fimdações, 
bern como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;  

III  - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito 
realizadas por instituições financeiras. 

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I Os serviços desenvolvidos no 
Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento) seja feito por residente no 
exterior.  

Art.  251. 0 serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicilio do prestador, 
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII, quando o imposto será devido no local: 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 12  do artigo 249 desta Lei 
Complementar; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 
serviços descritos no subitem 3.05 da lista do anexo IV;  

III  - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da 
lista do Anexo IV; 

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista do Anexo 
IV; 

- das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.05 da lista do Anexo IV; 

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.09 da lista do Anexo IV; 

VII- da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.10 da lista do Anexo IV; 

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.11 da lista do Anexo IV; 

IX - do controle e tratamento) do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista do Anexo IV; 
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X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, 
plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
serviços congêneres indissociáveis da for -nação, manutenção e colheita de florestas para 
quaisquer fins e por quaisquer meios; 

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, 
no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista do Anexo IV; 

XII - da limpeza e dragagem, no  caw  dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista do 
Anexo IV; 

XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.01 da lista do Anexo IV; 

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou 
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do Anexo IV; 

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no 
caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista do Anexo IV; 

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congéneres, no caso 
dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista do Anexo 

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no Caso dos serviços 
descritos pelo item 16 da lista do Anexo IV; 

XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, 
onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista do Anexo 
IV; 

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, 
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista do Anexo 
IV, 

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metrovidrio, 
no C./so dos serviços descritos pelo item 20 da lista do Anexo N. 

XXI - do domicilio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; 

XXII - do domicilio do tornador do serviço no caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01; 

XXIII - do domicilio do tomador do serviço do subitem 15.09. 

1' No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista do Anexo IV, considera-
se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão 
de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, 
sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado OU não. 

§ 22  No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista do Anexo IV, considera-
se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão 
de rodovia explorada. 

5 	Considera-se ocorrido o fato gerador do  impost()  no local do estabelecimento 
prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no 
subitem 20.01. 
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§ 4" 0  impost()  não será  ()Net()  de concessão de isenções, incentivos OU beneficios 
tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou 
outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente,  ern  carga tributária 

menor que a decorrente da aplicação da aliquota  minima  estabelecida nesta lei, exceto para os 
senriços a (me se referem Os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista do anexo IV desta Lei 
Complementar. E em caso de descumprimento o imposto será devido no local do 
estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde 
ele estiver domiciliado 

§ 52  Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 62  a 12 deste artigo, 
considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo 
o contratante do serviço e, no  cam)  de negócio  juridic()  que envolva estipulação em favor de 
unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo 
irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, 
sucursal, escritório de representação)OU contato)OU quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

§ 62  No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos 
subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços do Anexo IV a esta Lei Complementar, o tomador do 
serviço é a pessoa fisica beneficiária vinculada A. operadora por meio de convênio ou contrato de 
plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. 

§ 72  Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será 
considerado apenas o domicilio do titular para fins do disposto no § 62  deste artigo. 

§ 82  No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, 
referidos no subitem 15.01 da lista de serviços do Anexo IV desta Lei Complementar, prestados 
diretamente aos portadores de cartões de crédito OU debito e congêneres, o tomador é o primeiro 
titular do cartão. 

§ 9° 0 local do estabelecimento credenciado é considerado o domicilio do tomador dos 
demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços do Anexo IV desta Lei 
Complementar relativos As transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou 
a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta cm indiretamente, por: 

I- bandeiras; 

II - credenciadoras; ou  

III  - emissoras de cartões de crédito e débito. 

§ 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos 
serviços de administração) e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 
15.01 da lista de serviços do Anexo IV dessa Lei Complementar, o tomador é o cotista. 

S 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o 
onsorciado. 

§ 12. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o 
arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no Pais, e, 
no caso de arrendatário não domiciliado no Pais, o tomador é o beneficiário do serviço no Pais. 

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

SEÇÃO II 
DO CONTRIBUINTE  

Art.  253. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, assim entendida a pessoa física 
ou jurídica,  corn  ou sem estabelecimento fixo, que exerça habitual ou temporariamente, 
individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas na lista de serviços do 
Anexo IV deste Código. 

§ 12  Para Os efeitos do imposto, considera-se: 

I - profissional autônomo, aquele que fornecer o próprio trabalho intelectual, sem 
vinculo empregaticio e que não tenha a seu serviço empregado da mesma qualificação 
profissional; 

II - empresa: 

a) toda e qualquer pessoa juridica, de direito ou de fato, que exercer atividade de prestadora 
de serviços; 

b) o empreendimento instituído para prestar serviços com interesse econômico; 

c) o condomínio que prestar serviços a terceiros; 

d) a pessoa fisica que, para o exercício da sua atividade, utilizar-se dos serviços de 
profissional que possua habilitação idêntica ou complementar ;1 sua.  

III  - sociedade de profissionais, aquela cujos componentes são pessoas físicas, 
habilitadas para o exercício da mesma atividade profissional e que não explore mais de uma 
atividade da lista de serviços do Anexo  IT  deste Código. 

§ 22  Consideram-se sociedades de profissionais aquelas cujos componentes são pessoas 
fisicas, habilitadas para o exercício da rnesma atividade profissional, dentre as especificadas neste 
artigo, e que não explorem n mais de urna atividade de prestação de serviços. 

SEÇÃO 
DO REGIME DE RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA  

Art.  254.  Seri  responsável pelo crédito tributário a terceira pessoa (tomador), vinculada ao 
fato gerador da respectiva obrigação, atribuindo a responsabilidade em caráter supletivo do 
cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos 
acréscimos legais. 

§ P Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral 
do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua 
retenção na fonte. 
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§ 22  As pessoas físicas  on  jurídicas, ainda que gozem de imunidade ou isenção, são 
solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto relativo aos serviços a eles prestados 

quando: 

- o prestador de serviço não comprovar sua inscrição no cadastro 

II - o prestador do serviço, obrigado à emissão de Notas Fiscal de Serviço, deixar de 
fazê-lo,  

III  - a execução de serviço de construção civil for efetuada por prestador não 
estabelecido no Município. 

§ 32  Sem prejuízo do disposto no caput e nos parágrafos anteriores, são responsáveis: 

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do Pais ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do Pais; 

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora OU intermediária dos 
serviços descritos nos subitens 3.05,7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14,7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 
11.02, 17.05 e 17.10 da lista constante no anexo N. 

Ill - a pessoa .jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou 
isenta, na hipótese prevista no § 4o do  art  3o da Lei Complementar n2  116, de 31 de julho de 
2013. 

IV - as pessoas referidas nos incisos II ou  III  do § 9 do  art.  32  da Lei Complementar 
n2  116, de 31 de julho de 2013, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do 
mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de 
serviços anexa a esta Lei Complementar. 

§ 42  No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, 
descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas 
deverão ser registrados no local do domicilio do tnmador do serviço) 

SEÇÃO 
DA BASE DE CALCULO  

Art,  255. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, como tal considerada a receita 

bruta a ele correspondente, vedadas quaisquer deduções. 

§ 12  Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista constante no anexo IV forem 

prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme 

o caso, a extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer 

natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. 

§ 22  Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 
7.02 e 7.05 da lista de serviços do anexo IV desta Lei Complementar. 

II - não podem ser deduzidos do preço dos serviços descritos neste subitem os gastos  

corn  insumos que são meios para a execução do serviço, tais como, escoras, madeiras utilizadas 
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como formas, ferramentas, equipamentos, materiais de instalação provisória, combustíveis, 
alimentação de empregados e demais insumos correlatos. 

§ 32  Para Os efèitos do imposto, considera-se preço tudo o que for cobrado em virtude da 

prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja em depósito bancário ou não, 
inclusive a titulo de reembolso, reajustamento OU dispêndio de qualquer natureza, sem prejuízo) 

do disposto neste capitulo. 

§ 42  Incluem-se na base de cálculo as vantagens financeiras decorrentes da prestação de 
serviços, inclusive as relacionadas com a retenção) periódica dos valores recebidos. 

§ 59  Os descontos ou abatimentos concedidos sol) condição integram o preço do serviço. 

§ 62  A prestação de serviço a crédito, sob qualquer modalidade, implica inclusão, na base 
de cálculo, dos  emus  relativos A. obtenção do financiamento, ainda que cobrados em separado. 

§ 72  Nos serviços contratados em moeda estrangeira, o preço será o valor resultante da sua 
conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. 

§ 8' 0 valor do imposto incidente sobre o serviço, quando cobrado  ern  separado, integrará 
a base de cálculo. 

§ 92  Na falta deste preço, ou não sendo ele desde logo  conhecido, será adotado o corrente 
na praça. 

§ 10. Na hipótese de cálculo efetuado na forma do parágrafo anterior, qualquer diferença 
de preço a favor da Fazenda Mtmicipal que venha a ser efetivamente apurada acarretará a 
exigibilidade do imposto sobre o respectivo montante. 

§ 11. Inexistindo preço corrente na praça, será ele fixado: 

I - pela repartição fiscal, mediante estimativa dos elementos conhecidos ou apurados; 

II - pela aplicação do preço indireto, estimado em função do proveito, utilização ou 
colocação do  objeto da prestação do serviço. 

§ 12. Quando se tratar dos serviços descritos no subitem 3.04 do Anexo IV a base de 
cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de 
qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes no Município 
de Rurópolis. 

§ 13. Nos serviços descritos nos subitens 4.22 e 4.23 do Anexo IV a base de cálculo será a 
diferença entre os valores cobrados dos usuários e os valores pagos, em decorrência desses 
planos, a hospitais, clinicas, sanatórios, laboratórios de análises, de patologia e assemelhados, 
ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação, 
bancos de sangue, de pele, de olhos, de sêmen e congêneres, desde que tais pagamentos sejam 
efetuados a fornecedores sujeitos a tributação do imposto com base em seu movimento 
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§ 14. 0 imposto relativamente aos serviços descritos 110 subitern 21.01 do Anexo IV 

prestado pelos tabeliães e escrivães no âmbito de suas respectivas competências, será calculado 

sobre o preço do serviço, entendido este Como o total da receita do estabelecimento, excluída a 

Taxa de Fiscalização judiciária e a Compensação dos Atos Gratuitos, devendo-se destacar na 

respectiva nota de emolumentos dos serviços prestados, o valor relativo ao imposto, calculado 

sobre o total de emolumentos e acrescido destes, sendo que o imposto destacado não integra o 

preço do serviço. 

§ 15. A base de cálculo compreende Os honorários, os dispêndios com mão-de-obra e 

encargos sociais, as despesas gerais de administração e outras, realizadas direta ou indiretamente 

pelo prestador, nos serviços contratados por administração. 

§ 16. Quando se tratar de demolição será incluído no preço dos serviços o montante dos 
recebimentos  ern  dinheiro ou em materiais provenientes do desmonte. 

§ 17. Nos contratos de construção regulados pela Lei n2  4.591, de 16 de dezembro de 
1964, firmados antes do "habite-se" entre incorporador que acumule essa qualidade com a de 

construtor e os adquirentes de frações ideais de terreno, a base de cálculo  sell  o preço das cotas 
de construção, deduzido, proporcionalmente, do valor dos materiais e das subempreitadas, 
conforme disposto em decreto. 

§ 18. Quando se tratar de organização de viagens ou excursões, as agências poderão deduzir 
do preço contratado Os valores relativos As passagens aéreas, terrestres e marítimas. 

§ 19. Os hospitais, sanatórios, ambulatórios, prontos socorros, casas de saúde e de repouso, 
clinicas, policlínicas, matemidades e congéneres terão o  impost()  calculado sobre a receita bruta 
ou movimento econômico resultante da prestação desses serviços, inclusive o valor da 
alimentação) e dos medicamentos, sendo considerados serviços con-elatos os curativos e as 
aplicações de injeções efetuados no estabelecimento prestador do serviço ou em domicilio. 

§ 20. Quando se tratar de serviços de propaganda e publicidade a base de cálculo 
compreenderá: 

I - o preço dos serviços próprios de concepção, redação, produção, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais 
publicitários e sua divulgação por qualquer meio; 

II - o valor das comissões  au  dos honorários relativos A. veiculação em geral, realizada 
por ordem e conta do cliente; 

Ill - o valor das comissões  au  dos honorários cobrados sobre o preço dos serviços 
relacionados no inciso I deste artigo, quando executados por terceiros, por ordem e conta do 
cliente; 

IV - o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre a aquisição de  bens ou 
contratação de serviços por ordem e conta do cliente; 

V - o preço dos serviços próprios de pesquisa de mercado, promoção de vendas, 
relações públicas e outros ligados às suas atividades; 
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VI - o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre reembolsos de despesas 
decorrentes de pesquisas de mercado, promoção de vendas, relações públicas, viagens, estadas, 
representação e outros dispêndios feitos por ordem e conta do cliente. 

§ 21. Para os efeitos do parágrafo anterior, a aquisição de bens e os serviços de terceiros 

serão individualizados e inequivocamente demonstrados ao cliente por ordem e conta de quem 

foram efetuadas despesas, mediante documentação hábil e idônea, sob pena de integrar-se à base 

de cálculo. 

5 22. Nas incorporações 

I - quando o construtor cumular a sua qualidade com a de proprietário, promitente 
comprador, cessionário ou promitente cessionário do terreno ou de suas frações ideais, a base 
de cálculo será o preço contratado  corn  Os adquirentes de unidades autônomas, relativo às cotas 
de construção; 

II - Serão também consideradas compromissadas as frações ideais vinculadas às 
unidades autônomas contratadas para entrega futura, em pagamento de bens, serviços ou direitos 
adquiridos, inclusive terrenos;  

III  - Quando não forem especificados nos contratos os preços das frações ideais de 
terreno e das cotas de construção, o preço do serviço será a diferença entre o valor total do 
contrato e o valor resultante da multiplicação do preço de aquisição do terreno) pela fração ideal 
vinculada à unidade contratada; 

IV - Os financiamentos obtidos junto aos agentes financeiros compõem a apuração da 
base de cálculo, salvo nos casos em que todos os contratantes dos serviços ou adquirentes sejam 
financiados diretamente pelo incorporador.  

Art.  256. 0 imposto não  sera  objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios 

tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou 

outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária 
menor que a decorrente da aplicação da aliquota  minima  estabelecida no caput, exceto para os 
serviços a que se referem Os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista cio anexo IV desta Lei 
Complementar.  

Art.  257. Excluem-se da base de cálculo do ISSQN, quando devidamente comprovado 

com nota fiscal de mercadoria especifica, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos 

serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviço, constante do Anexo IV deste 
Código. 

§ 19  Para comprovação dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços e objetivando 
as deduções da base de cálculo, nos termos do disposto no  art.  255, 5 29, incisos I e II deste 
Código, o contribuinte procederá da forma seguinte: 

I - toda dedução deve ser individualizada, obra a obra, e deve estar documentada: 

a) pela nota fiscal emitida pelo fornecedor do material ou serviço, com indicação do local 

da obra e data anterior da nota fiscal de serviços de cujo valor será deduzido o valor da primeira; 
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b) pela nota fiscal de remessa, emitida pela empreiteira, caso o material tenha sido entregue 

em local diverso,  corn  indicação expressa do local da obra; e 

c) pelo registro nos seus Livros Contábeis (receitas e despesas), discriminando obra por 

obra, de forma a simplificar a constatação do Fisco. 

II - não serão deduzidos da base de cálculo, por não se incorporarem à obra: 

a) fretes e carretos; 

b) locação de máquinas e equipamentos utilizados em serviços alheios A. construção civil; 

c) conserto e manutenção de máquinas e equipamentos; 

d) fornecimento de mão-de-obra avulsa; 

e) materiais passíveis de remoção da obra, tais Como barracões, alojamentos de 

empregados e respectivos utensílios; madeiras e ferragens, pregos, instalações elétricas e 

similares, utilizados na confecção de tapumes, andaimes, escoras, torres e similares; 

f) equipamentos CO()  forms  de concreto, ferramentas, máquinas, motores, veículos, 

bombas, guindastes, balancins, equipamentos de segurança, móveis, materiais de decoração e 

congéneres; g) quaisquer outros materiais e equipamentos utilizados na construção e que não se 

integrem ã mesma. 

§ 29  Para efeito da comprovação) das deduções previstas no S 12  deste artigo, deverá o 
contribuinte: 

I - manter de forma organizada, ágil e separado por obra, todos os originais dos contratos 

e planilhas orçamentárias relativas As obras OU serviços das quais se pretende fazer as deduções 

base de cálculo do imposto; e 

II - discriminar, em sua Nota Fiscal de Serviços, a opção pela comprovação das deduções 
de materiais permitidas por este Código. 

5 39  O limite máximo de deduções devidamente comprovadas neste artigo, nas situações 

previstas nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços é de 40% (quarenta por cento). 

§ 42  Na hipótese de lido comprovação do valor dos materiais fiffnecidos pelo prestador do 

serviço, nas situações previstas nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, o prestador do serviço 

deverá discriminar, em sua Nota Fiscal de Serviço, a dedução dos percentuais abaixo 
discriminados: 

I - 35% (trinta e cinco por cento) em obras de pavimentação asfáltica, poliédrica e 
paralelepípedo; 

II - 35% (trinta e cinco por cento) tia execução por empreitada de construção civil,  
)bras  hidráulicas (exceto o listado no inciso IV deste parAgrati));  

III  - 20% (vinte por cento) nos serviços enquadrados no subitem 7.05 da lista de 

 

serviços; 
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IV - 10% (dez por cento) na perffiração de poços, barragens, diques e sistema de 
drenagem e irrigação; 

V - 30% (trinta por cento) para obras de ferrovia; 

§ 52  Os serviços de construção civil, nos tennos deste Código, que por sua natureza 
dependam, para sua execução, somente do uso de máquinas, equipamentos, ferramentas e/ou 

mão-de-obra, não  sera()  contemplados  corn  Os percentuais dos §§ 32  e 42  deste artigo. 

§ 62  0 contribuinte que, num mesmo exercício financeiro, optar por um dos modos de 
dedução da base de cálculo, comprovação dos gastos ou utilização dos percentuais previstos no 

§ 49  deste artigo, não poderá modificar, no mesmo exercício, o modo de dedução escolhido. 

§ 72  0 contribuinte que, no inicio de uma obra, optar pela dedução do material, conforme 
comprovação efetiva dos gastos, não poderá alterar o critério durante sua execução, acontecendo, 

da mesma forma, em relação à opção pelos percentuais previstos no § 32  deste artigo. 

§ 8' Para fins do disposto no § 19  deste artigo, entende-se por material fornecido, aquele 
que, comprovadamente fornecido pelo prestador, fique fazendo parte integrante da obra após 
sua conclusão. 

§ 92  Antes da solicitação de alvará de construção, o contribuinte deverá fazer inscrição no 
fisco municipal, para cada obra de construção civil, seja obra nova, reforma ou ampliação, na 
forma do regulamento. 

§ 102  A concessão do habite-se está condicionada à comprovação de pagamento do ISSQN 
da obra e demais tributos municipais relativos ao imóvel, nos termos deste Código. 

§ 11. Para efeito de tributação de ISSQN, consideram-se obras de construção civil descritas 
nos itens 7.02 e 7.05, do Anexo IV deste Código: 

I - as obras de construção civil propriamente dita e obras hidráulicas; 

II - instalação e montagem de centrais telefônicas, sistema de refrigeração, elevadores, 
produtos, peças e equipamentos incorporados à obra;  

III  - instalação e ligações de água, energia elétrica, de proteção catódica, de 
comunicação, de vapor, de ar comprimido, sistema de condução e exaustão de gases e de 
combustão, inclusive dos equipamentos relacionados com esses serviços. 

§ 12. 0 prestador dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de Serviço, 
constante do Anexo IV deste Código, que não possua estabelecimento neste município, fará a 
dedução dos materiais, obrigatoriamente, na forma estabelecida no § 3' deste artigo. 

§ 13.0 proprietário ou administrador de obras de construção civil, quando utilizar serviços 
de empresas ou profissionais autônomos, é responsável pela retenção na fonte e recolhimento 
do ISSQN devido pelos mesmos, em razão dos serviços por eles prestados, observando 
procedimentos a serem definidos em regulamento. 
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SEÇÃO V 
DAS ALÍQUOTAS  

Art.  258.  Sera  utilizado percentual de 5% (cinco pode cento) corno aliquota única do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre o valor da receita bruta dos 

serviço, constantes da lista do Anexo IV. 

SEÇÃO VI 
DO LANÇAMENTO  

Art.  259. Quando o serviço for prestado por profissional autônomo, conforme definido 

nesta Lei, o imposto será lançado em valores fixos, não se tomando por base de cálculo o preço 

do serviço. 

§ 19  - Nas condições deste artigo, o valor do imposto será fixado conforme disposto no 

Anexo II. 

§ 22 O lançamento do imposto, nos casos descritos neste artigo será anual e efetuado de 

oficio,  corn  base nos elementos constantes do Cadastro Fiscal, além de outros elementos obtidos 

pela fiscalização. 

§ 32  0 profissional autônomo que exercer mais de uma atividade tributável estará sujeito 

ao pagamento do imposto sobre cada urna das atividades exercidas. 

§ /1.2  0 contribuinte do imposto referido neste artigo fica desobrigado da emissão e 

escrituração de documentos fiscais referentes ao ISS.  

Art.  260. Quando a prestação do serviço for subdividida em partes, considera-se devido o 

ISS no mês em que for concluída qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a exigibilidade 
do preço do serviço. 

§ 1 I)  As diferenças resultantes de reajustamento do preço dos serviços integrarão a receita 

tributável do mês em que sua fixação se tornar definitiva. 

§ 2 O montante do imposto é considerado parte integrante e indissociável do preço 

referido neste artigo, constituindo o respectivo destaque em documentos fiscais mera indicação 

de controle. 

§ 32  A aplicação das regras relativas ã conclusão, total  au  parcial, da prestação do serviço, 

independe do efetivo pagamento do preço do serviço ou do cumprimento de qualquer obrigação 
contratual assumida por um contratante em relação ao outro.  

Art.  261. 0 lançamento do imposto: 

I - de estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras será feito com 
iase nos dados constantes dos balanços analíticos, em nível de subtítulo interno, padronizados 
quanto à nomenclatura e destinação das contas, conforme normas instituídas pelo Banco Central, 
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que será apurado mensalmente pelo responsável local da instalação em sua escrita fiscal, ficando 
sujeito A posterior homologação pela autoridade municipal competente, após o respectivo 
recolhimento mensal; 

II - dos demais prestadores de serviço se dará por meio eletrônico, conforme disposto 

em decreto. 

§ 12  0 lançamento a que se refere este artigo será efetuado eletronicamente, por meio da 

Declaração Eletrônica de Serviços, desde que o Município disponha da tecnologia necessária. 

2 Decreto regulamentará o lançamento a que se refere o parágrafo anterior e disporá 

sobre a declaração de serviços na hipótese da não utilização do meio eletrônico. 

SEÇÃO VII 
DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  

Art.  262. As empresas estabelecidas no Município, cuja natureza do serviço implique 

operações subsequentes por parte dos seus contratantes, desde que pessoas jurídicas igualmente 

estabelecidas no Município, ficam sujeitas ao Regime de Substituição Tributária. 

§ 12  Para os efeitos desta Lei, o enquadramento da empresa como responsável pelo 

pagamento) do  impost()  devido por outras nio elimina a responsabilidade destas últimas, que 

subsistirá em caráter supletivo. 

§ 22  Os tomadores de serviços, diretos ou intennediários, responsáveis pela retenção e 

recolhimento dos impostos enquadrados no regime de substituição tributária  sera)  nomeados 
através de decreto especifico. 

§ 32  0 valor do imposto cobrado constituirá credito daquele que  softer  cobrança, dedutivel 
do imposto a ser pago no período. 

§ 42  Os contribuintes alcançados pela substituição tributária, de forma ativa ou passiva, 

manterão) controle em separado das operações sujeitas a esse regime para exame periódico) de 

fiscalização municipal, na forma disposta em decreto. 

§ 52  A retenção do imposto por parte da fonte pagadora será consignada no documento 

fiscal emitido pelo prestador do serviço e comprovada mediante aposição de carimbo ou 

declaração do contratante em urna das vias pertencentes ao prestador, admitida, em substituição, 

a declaração em separado do contratante. 

§ 62  Ao efetuar o pagamento dos valores constantes da fatura na qual haja a cobrança do 

imposto, a empresa destinatária do documento tornar-se-á credora de idêntica quantia, a ser 

considerada na apuração de debito sobre o total de suas receitas sujeitas ao rnesmo tributo. 

§ 72  0 imposto recebido de terceiros será repassado ao Município pela empresa 

qualificada Como contribuinte substituto. 
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§ 89  Sem prejuízo de outras cominações legais, ficam as empresas sediadas neste 

Município, obrigadas a exigir documentos de registro auxiliar de nota fiscal de serviços, sempre 

que contratarem serviços de prestadores sediados em  Milo  Município da Federação, e que cuja 

Nota Fiscal não seja autorizada por este Município.  

Art.  263. Fica atribuida As empresas tomadoras de serviços a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do ISS quando: 

I - o prestador do serviço não comprovar sua inscrição no Cadastro de Prestadores 
de Serviço de Qualquer Natureza; 

II - a execução de serviço de construção civil for efetuada por prestador não 
estabelecido no Município.  

III  - o prestador de serviço obrigado à emissão da nota fiscal de serviço, deixar de fazê-
lo; 

§ 1Q Para os efeitos da  retenção  prevista neste  artigo, serão consideradas as aliquotas 

previstas nesta Lei. 

§ 2' Ao responsável pela retenção do imposto caberá a obrigação de fornecer ao Fisco 

Municipal até o décimo dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços o relatório de 

retenção do imposto. 

§ 	Também será responsável pela retenção do imposto: 

I - o promotor ou patrocinador de espetáculo desportivo ou de diversão pública, em 
relação) ao evento por ele promovido) ou patrocinado; 

II - o responsável pelo parque de exposição,  estádio, gindsio, teatro, salão, auditório 
e congênere  ern  relação ao evento neles realizados;  

III  - a empresa ou clube de seguro e de capitalização, bem Como seu representante, 
em relação aos serviços a ela prestados por empresa corretora ou agenciadora de seguro e de 
capitalização no Município de Rurópolis; 

IV - a empresa ou entidade que administre ou explore loteria, aposta, sorteio ou 
similares, em relação a comissões e demais valores pagos a qualquer título a seus agentes, 
revendedores ou comissionados, inclusive quando sob a forma de desconto sobre o valor de face 
do produto; 

V - a empresa de plano de saúde, em relação As comissões e demais valores pagos a 
seus agentes e representantes no Município de Rurópolis; 

VI- a empresa concessionária de serviço público de telecomunicações, de 
fornecimento e distribuição de energia e de água, em relação a prestação de serviços de cobrança 
OU recebimento) de suas faturas por agente no Município de Rurópolis; 

VII - a instituição financeira ou equiparada, em relação aos serviços a ela prestados por 
agente não financeiro estabelecid() no Município de Rurópolis, que desempenhe função de 
correspondente; 
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VIII- o órgão  au  entidade da administração direta e indireta do Município de Rurópolis, 
bem corno suas empresas públicas, na qualidade de fonte pagadora, relativamente aos serviços 
tomados, exceto quando: 

a) o prestador dos serviços comprovar sua regular condição de imunidade ou isenção ao 

imposto, ou de contribuinte sob regime de estimativa; 

b) o prestador comprovar sua condição de sociedade de profissionais liberais e apresentar 
a guia de recolhimento do imposto contemplando todos os sócios referente ao exercício fiscal 
em que se der a prestação dos serviços; 

I - o órgão e entidade da administração direta e indireta do Estado ou da União, na 
qualidade de tomador do serviço; 

II - a companhia aérea ou seus representantes, em relação às comissões pagas às 
agencias de viagens e As operadoras turísticas pela venda de passagens aéreas no Município de 
Rurópolis,  

III  - a empresa de telecomunicação, relativamente às comissões pagas a seus agentes 
ou revendedores, ainda que sob a forma de desconto sobre o valor de face do produto ou serviço 
distribuído ou agenciado; 

§ 42  0 não cumprimento do disposto no caput deste artigo obrigará o responsável a() 
recolhimento integral do tributo, acrescido de multa, juros e correção monetária. 

§ 52  O disposto no caput deste artigo não exclui a responsabilidade supletiva do 
contribuinte, no caso de descumprimento, total ou parcial, da obrigação pelo responsável. 

SEÇÃO VIII 
DO ARBITRAMENTO DO PREÇO DO SERVIÇO  

- 

Art.  264. Sem prejuízo das penalidades cabíveis, quando, por ação ou omissão do 
contribuinte, voluntária ou flão, não puder ser conhecido o preço do serviço, ou ainda quando 
Os registros contábeis relativos A. operação estiverem em desacordo  corn  as  norms  da Legislação 
Tributária e não merecerem fé, o imposto será calculado sobre o preço do serviço arbitrado pela 
Fazenda Municipal, nos seguintes casos: 

I - 	Se () contribuinte não possuir livros fiscais de utilização obrigatória ou estes não 
se encontrarem  corn  sua escrituração em dia; 

II - 	Quando o contribuinte não exibir à fiscalização Os elementos necessários 
comprovação do respectivo montante, inclusive, nos casos de inexistência, perda ou extravio dos 
livros ou documentos fiscais;  

III  - 	Se o contribuinte, depois de intimado, deixar de exibir Os livros fiscais de 
utilização obrigatória, 

IV - 	Quando houver fundadas suspeitas de que os documentos fiscais não reflitam o 
preço dos serviços ou quando o declarado for notoriamente inferior ao corrente na praça; 
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V - 	Quando o contribuinte não estiver inscrito no Cadastro Municipal do Imposto. 

Parágrafo tinico. A Fazenda Municipal, para elaboração de arbitramento, levará em conta 

o movimento do contribuinte, a localização e possibilidades do estabelecimento, a comparação 

com outros contribuintes da mesma categoria e demais fatores de aferição do provável 

foniecimento do serviço.  

Art.  265. 0 preço do serviço ou a receita bruta dele resultante não poderá ser inferior 

soma das parcelas abaixo: 

I - Valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou aplicados no 

período; 

II - Salários, adicionados dos honorários ou retiradas do proprietário, sócio ou gerente, bem 
como das respectivas obrigações trabalhistas e sociais;  

III  - 1% (um por cento) do valor do imóvel, ou da pane ocupada, e dos equipamentos 
empregados pela empresa ou profissional na prestação do serviço, computado ao mês ou fração; 

IV - Despesas relativas ao fornecimento de Agua, energia, telefone e demais encargos mensais 
obrigatórios do contribuinte. 

Parágrafo  idnico. A fonna de arbitramento estabelecida neste artigo será efetuada 

proporcionalmente quando se tratar de apuração mensal do imposto.  

Art.  266. Caso não seja possível apurar os dados enumerados no artigo anterior, mesmo 

por estimativa ou comparação, a Fazenda Municipal efetuará pesquisa, investigação e estudos 

necessários a apuração do preço do serviço, que servirá de base para o cálculo do imposto. 

Parágrafo  trim.  0 arbitramento de preço dos serviços  nil°  exonera o contribuinte da 

imposição de penalidades cabíveis, quando for o caso.  

Art.  267. Cessarão os efeitos do arbitramento, quando o contribuinte, de forma satisfatória, 

a critério da Fazenda Municipal, sanar as irregularidades que  dentin  causa. 

SEÇÃO IX 
DO CALCULO POR ESTIMATIVA  

Art.  268. A Fazenda Municipal poderá submeter os amtribuintes de pequeno e médio 

porte,  bent  corno as atividades de prestação de serviços exercidas em caráter provisório, ao 

regime de pagamento do imposto por estimativa. 

§ 1 As condições de classificação.dos caritiibuintes de pequeno e médio portes terão por 

base os seguintes fatores, tornados isoladamente ou não: 

I - natureza da atividade; 

II - instalação e equipamentos utilizados;  

III  - quantidade e qualificação profissional do pessoal empregado; 

IV - receita operacional; 
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V - nível organizacional. 

§ 29  Serão consideradas de caráter provisório as atividades cujo exercício seja de natureza 

temporária e esteja vinculada a fatores ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais.  

Art.  269. 0 regime de estimativa valerá pelo período de 12 (doze) meses. 

Parágrafo único. A juizo da Fazenda Municipal, o regime de estimativa  poderá: 

I - ser renovado ao final do período; 

II - ser cancelado a qualquer tempo.  

Art.  270. A Fazenda Municipal poderá adotar o critério de arbitramento do preço do 

serviço) estabelecido no artigo 262, para cálculo dos valores estimados. 

§ 19  O regime de estimativa será concretizado a requerimento do contribuinte ou de oficio, 

tendo em vista o disposto) no artigo) anterior. 

§ 29  Os valores estimados serão revistos e atualizados ate 31 de dezembro de cada ano, 

para entrarem em vigor em janeiro do ano seguinte. 

§ 39  0 contribuinte submetido ao regime de estimativa poderá, a contar da ciência do 

respectivo despacho, apresentar reclamação, por escrito e fundamentada, contra o valor 

estimado. 

§ 49  A reclamação) prevista no parágraf() anterior, ainda que oferecida em prazo legal, não 

suspenderá o regime de estimativa, ficando o contribuinte sujeito à fiscalização no próprio local 

de atividade, nos termos da legislação em vigor. 

§ .59  O contribuinte submetid() ao regime de estimativa anual, poderá, a requerimento, 
parcelar o tributo em prestações mensais, até o limite de 4 (quatro), observado o seguinte: 

I - em uma (mica parcela, para valor do imposto até 10 (dez) URM. 

II - em prestações mensais e consecutivas, sendo: 

a) 02 (duas), para valor do imposto de 11 (onze) URM a 20 (vinte) URM; 

b) 03 (três), para valor do imposto de 21 (vinte e um) URM a 30 (trinta) URM; 
c) 04 (quatro), para valor do imposto aciina de 31 (trinta e um) URM.  

Art.  271. 0 contribuinte submetido ao regime de estimativa ficará dispensado do uso de 

livros e documentos fiscais previstos nesta Lei. 

Parágrafo  link°.  Para fins de dispensa de que trata este artigo, o contribuinte deverá, 

quando da ciência do deferimento do pedido, apresentar, para cancelamento, as anotações 

devidas, os livros e talonários de nota fiscal. 

SEÇÃO X 
DA ARRECADAÇÃO  

Art.  272. A arrecadação do  impost()  será feita através de guia  especifica para esse fim. 
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§ 12  A guia de arrecadação deverd, ser paga na rede bancária. 

§ 29-  Da guia de arrecadação do imposto constarão todos os elementos necessários â 
perfeita identificação do valor lançado para o tributo e das respectivas bases de cálculo e aliquotas, 

devendo obrigatoriamente conter: 

I - a inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviço de Qualquer Natureza; 

II - o endereço do estabelecimento ou o domicilio tributário, conforme o caso;  

III  - o nome ou razão social do contribuinte; 

IV - o endereço para correspondência se for o caso; 

V - o faturamento discriminado para cada atividade exercida; 

VI - a aliquota do imposto para cada atividade exercida; 

VII- o nome do imposto; 

VIII- o valor do imposto. 

§ 32  Na guia de arrecadação do imposto constarão todos Os elementos necessários â 
perfeita identificação das opções e prazos para pagamento dos tributos, devendo 
obrigatoriamente conter: 

I - a data de vencimento; 

II - a indicação do exercício fiscal a que se refere;  

III  - informações sobre as opções e datas para pagamento integral ou parcela(Io; 

IV - a indicação dos locais de pagamento; 

V - na hipótese de pagamento integral, a forma de aplicação do desconto, caso exista; 

VI- na hipótese de atraso de pagamento: 

a) a forma de aplicação da atualização monetária, caso exista, 

b) a forma de aplicação de juros, caso existam, 

c) a forma de aplicação de multa moratória, caso exista.  

Art.  273. A qualquer tempo poderão ser efetuados lançamentos omitidos por quaisquer 
circunstâncias nas épocas próprias, promovidos lançamentos aditivos, retificadas as falhas dos 
lançamentos existentes, bem como feitos lançamentos substitutivos. 

Parágrafo  fink°.  Na hipótese de se proceder aos lançamentos a que se refere o caput, serão 
observados os dispositivos dos §§ 12, 22  e 32  do artigo anterior.  

Art.  274. 0 imposto será pago da seguinte forma: 

I - de uma única vez, no dia 31 de março do exercício a que corresponder 0 imposto, quando 
se tratar de contribuinte que preste de serviço sob a forma de trabalho pessoal; 

II - de uma única vez, no dia 31 de março do exercício a que corresponder o imposto, quaildo 
se tratar de contribuinte que preste de serviço sob a forma de sociedade de profissionais; 
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III  - de urna única vez, no dia 31 de março do exercício ) a que corresponder o imposto, quando 
se tratar de contribuinte pessoa juridica enquadrada na hipótese prevista no inciso XIV, do 
parágrafo 52-B, do artigo 18,  ern  conformidade com o disposto no parágrafo 22-A do mesmo 
artigo, da Lei Complementar 123, alterada pela Lei Complementar 127  e Lei Complementar 

128; 

IV - mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao da emissão do documento fiscal, 
quando se tratar de contribuinte que preste de serviço sob a forma empresa; 

V - mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao da prestação dos serviços, quando se 
tratar de retenção do imposto; 

VI - na data determinada pelo  Fisco Municipal, quando sc tratar  de imposto  arbitrado ou 

fixado por estimativa; 

SEÇÃO XI 
DAS ISENÇÕES  

Art.  275. São isentos do imposto As prestações de serviços efetuadas por promotores de 

peças teatrais, música popular, concertos e recitais de música erudita, espetáculos folclóricos e 

populares, realizados em caráter temporário, por grupos locais ou promovidos  por  fundações 

criadas por lei e aquelas  corn  fins beneficentes, culturais ou de desenvolvimento comunitário. 

Parágrafo único. A isenção concedida não implica dispensa das obrigações acessórias a que 

está sujeito o contribuinte. 

SEÇÃO XII 
DAS INFRAÇOFS E PENALIDADFS  

Art.  276. 0 descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias sujeitará o 

infrator As penalidades previstas neste artigo. 

§ 1 2  Sem prejuízo da exigência do pagamento do imposto devido, o contribuinte está sujeito 
as seguintes penalidades: 

I - multa no valor de 70 (setenta) I TRM, pela: 

a) falta de inscrição do estabelecimento junto à Fazenda Pública ou não  informação de 
alteração de dados cadastrais, 

b) inscrição do estabelecimento  ou informação de alteração de dados cadastrais fora do 

prazo; 
II - multa no valor de 170 (cento e setenta) URM, pela: 

a) falta de livros fiscais, 

b) falta de escrituração) do imposto devido, 

c) falta de registro de serviços prestados nos prazos e forma descritos na legislação, 

d) existência de dados incorretos na escrita fiscal ou documentos fiscais, 
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e) falta de dados obrigatórios na documentação fiscal, 

O falta do número de cadastro de atividade em documentos fiscais, 

g) falta de registro de documentos de serviços tomados nos prazos e forma descritos na 

legislação, por documento, 

h) recepção por parte do tomador de serviços, de documentos em desacordo com a 

legislação tributária municipal, por documento;  
III  - multa no valor de 230 (duzentos e trinta) URM, pela: 

a) falta de declaração de dados, 

b) erro, omissão ou falsidade na declaração de dados; 
- multa no valor de 230 (duzentos e trinta) URM, pela: 

a) não emissão de nota fiscal ou outro documento admitido pela Administração, por nota 

fiscal ou documento; 

b) não devolução no prazo regulamentar de via ou documento fiscal destinado ao fisco, por 

nota fiscal cm documento; 

c) emissão de Nota Fiscal de Serviço com prazo de validade vencido, por nota fiscal; 

d) emissão de Nota Fiscal de Serviço fora da ordem sequencial de numeração, por bloco 

quando de emissão manual ou por conjunto de 100 (cem) notas fiscais quando por emissão por 

outro sistema; 
V - multa no valor de 460 (quatrocentos e sessenta) URM), pela: 

a) falta ou recusa de exibição de livros ou documentos fiscais, 

b) retirada do estabelecimento ou do domicilio do prestador, de livros ou documentos 

fiscais, sem prévia autorização da Administração; 

c) sonegação de documentos para apuração do preço dos serviços ou da fixação da 

estimativa; 

d) não comunicação de ausência de movimento tributável, na forma e no prazo 

regulamentar; 

e) inobservância do prazo regulamentar de conversão do Recibo Provisório de Serviço em 

Nota Fiscal Eletrônica se for o caso, por documento, 

O embaraço ou impedimento â fiscalização; 

VI- multa de 60 (sessenta) URM, na hipótese de o contribuinte deixar de promover a baixa 
de inscrição referente ao encerramento de atividade no prazo, não cabendo denúncia 
espontânea; 

VII - multa de 60 (sessenta) URM, quando o contribuinte deixar de atender qualquer 
notificação feita pela autoridade tributária, no prazo estabelecido. 

VIII- multa de 100 (cem) URM), pela não declaração de serviços tomados e dos valores retidos 
OU exigência de emissão, pelo prestador de serviço sediado fora do Município, do  document()  
de Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço, nos  prams  e forma regulamentar, por mês ou 
documento. 

IX - multa de 100 (cem) URM, por: 
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a) utilizar sistema de processamento de dados, equipamentos registradores OU qualquer 

outro sistema ou equipamento destinados a emissão de documento fiscal e/ou escrituração de 

livros fiscais, bem como em suas alterações, sem a prévia autorização da Fazenda Municipal; 

I)) confeccionar, para si ou para terceiros, documentos fiscais sem prévia autorização do 

fisco, por bloco quando destin  ado  a emissão manual ou por conjunto de 100 (cem) documentos 

quando para emissão) por qualquer outro sistema, 

c) utilizar em equipamento de processamento de dados programas para emissão de 

documento fiscal ou escrituração de livro fiscal com vicio, fraude ou simulação. 

22  Sem prejuízo da atualização monetária e da aplicação de juros e multa moratória, o 

contribuinte está sujeito às seguintes penalidades: 

I - multa no valor de 50,00% (cinquenta por cento) sobre a diferença entre o valor recolhido 

e o Nalor efetivamente devido do imposto; 

II - multa de 100,00% (cem  poi-  cento) sobre o valor do imposto, no caso de não retenção do 

imposto devido;  

III  - multa de 200,00% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto, no caso da falta de 
recolhimento do imposto retido na fonte. 

SEÇÃO XIII 
DO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE QUALQUER 

NATUREZA  

Art.  277. 0 Cadastro de Prestadores de Serviço de Qualquer Natureza compreende Os 

contribuintes, pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que prestem os serviços 

previstos no Anexo IV, ainda que a prestação dos serviços não se constitua como atividade 

preponderante do prestador. 

§ 19  A inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviço de Qualquer Natureza é obrigatória 

e será promovida: 

I - através de requerimento, pelo responsável, empresa ou profissional autônomo, ou seu 
representante legal; 

II - de oficio, pela Fazenda Municipal, com base nos dados que dispuser. 

§ 29  A inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviço de Qualquer Natureza será 

efetuada para cada estabelecimento fixo, ou local onde desenvolva atividade de prestação de 

serviços. 

§ 39  Os contribuintes que gozem de isenção ou imunidade serão obrigatoriamente inscritos 

no Cadastro de Prestadores de Serviço de Qualquer Natureza. 

§ 42  - A inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviço de Qualquer Natureza será 

efetuada preferencialmente por meio eletrônico, ou  ern  formulário próprio, observando os 

seguintes prazos: 
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I - para a pessoa jurídica, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da constituição da 
mesma; 

II- para a pessoa física, com ou sem estabelecimento fixo, no prazo de 20 (vinte) dias 
contados da data do efetivo inicio do exercício da atividade. 

§ 52  Os contribuintes inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviço de qualquer 

Natureza ficam obrigados a comunicar à Fazenda Municipal quaisquer alterações contratuais, 

mudança de endereço, ampliação, alteração ou redução de atividades exercidas, observando os 

seguintes prazos: 

I - para a pessoa jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, no prazo de 20 (vinte) dias 
contados da data da alteração; 

II - para a pessoa física, com ou sem estabelecimento fixo, no prazo de 10 (dez) dias contados 
da data da alteração. 

§ 62  Os contribuintes inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviço de Qualquer 

Natureza ficam obrigados a comunicar A. Fazenda Municipal a venda ou transferência de 

estabelecimento e o encerramento de atividades, observando os seguintes prazos: 

I - para a pessoa jurídica,  corn  ou sem estabelecimento fixo, no prazo de 5 (cinco) dias 
contados da data da venda ou transferência de estabelecimento ou do encerramento) das 
atividades; 

II - para a pessoa física,  corn  ou sem estabelecimento fixo, no prazo de 10 (dez) dias contados 
do encerramento das atividades. 

§ 7 A irksaição OU atualização cadastral, dentre outras informações, deverá 

obrigatoriamente conter: 

I - Número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal) do 
responsável legal pela pessoa jurídica; 

II - Número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal) do 
contribuinte pessoa física;  

III  - Número de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita 
Federal) se for o caso; 

IV - Número da inscrição anterior no Cadastro de Prestadores de Serviço de Qualquer 
Natureza, caso exista; 

V - Número da inscrição na Junta Comercial, caso exista; 

VI - Número da Inscrição Estadual, caso a atividade também esteja sujeita ao ICMS; 

VII - Número de inscrição no respectivo conselho regional ou órgão de classe, se for o caso; 

° VIII - Nome ou razão social do contribuinte; 

IX  - Relação contendo nomes e números de inscrição no CPF dos sócios da pessoa jurídica; 

X - Nome fantasia, caso exista; 

XI - Endereço completo; 
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XII - Atividades desenvolvidas, e respectivos códigos, em conformidade  corn  Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; 

XIII -  Area  utilizada para o exercício das atividades; 

XIV - Insciição do estabelecimento no Cadastro Imobiliário se for o caso; 

XV - Endereço para entrega de avisos. 

§ 82  A Fazenda Municipal, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, poderá 
promover de ofício inscrição e atualização cadastral dos contribuintes do Cadastro de Prestadores 
de Serviço de Qualquer Natureza: 

I -  cam)  não tenha sido efetuada pelo contribuinte 

II - caso efetuada pelo contribuinte apresente erro, omissão ou falsidade. 

§ 9Q Sem prejuízo dos tributos já lançados, a Fazenda Municipal poderá promover de oficio 
o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre serviço da pessoa 
física não estabelecida: 

I - quando sua inscrição tenha sido eietuada indevidamente; 

II - quando se constate que o contribuinte não exerce mais sua atividade;  

III  - quando convocado por qualquer mcio não compareça junto à Fazenda Municipal para 
regularizar sua situação fiscal. 

§ 10. E facultativo à Fazenda Municipal promover, periodicamente, a atualização dos dados 
cadastrais, mediante convocação dos contribuintes ou de oficio. 

§ 11. A retificação da inscrição ou de seus dados por iniciativa do contribuinte, quando 
vise a reduzir ou excluir aibuto lançado, somente será admissivel mediante comprovação 
Mequivoca do erro em que se fiuidamente. 

SEÇÃO XIV 
DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL  

Art.  278. 0 contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, sujeito 
a() regime de lançamento por homologação, está obrigado, além de outras exigências 
estabelecidas em lei, à emissão e à escrituração das notas e livros fiscais. 

§  IQ  0 contribuinte deverá repassar ao Fisco Municipal as vias das notas fiscais destinadas 
A fiscalização até o dia 05 do mês subsequente ao da emissão dos documentos fiscais. 

§ 2Q Na hipótese de não haver faturamento, o contribuinte deverá protocolar junto ao Fisco 
Municipal declaração neste sentido até o dia 05 do mês subsequente ao da emissão) dos 
documentos fiscais. 

§ 32  Nos casos em que a prestação de serviços esteja desonerada do pagamento do imposto 
em decorrência de imunidade, isenção ou não incidência, ou em que tenha sido atribuída a outra 
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pessoa a responsabilidade do pagamento do imposto, a circunstancia deve ser mencionada no 

documento fiscal, indicando-se o dispositivo da legislação que autorizou a desoneração. 

§ 42  A escrituração dos documentos e livros fiscais e comerciais, assim como das 

declarações de movimento) tributável  sera,  obrigatória e efetuada por meio eletrônico, desde que 

a Prefeitura Municipal disponha de tecnologia para tal e conforme disposto em decreto. 

§ 52  Os documentos tratados no parágrafo anterior deverão ser conservados e armazenados 

pelo contribuinte no prazo prescricional, na forma da legislação) 'vigente. 

§ (i2  Os contribuintes que tiverem os seus documentos fiscais extraviados deverão 

comunicar à administração pública, por escrito, junto as provas cabíveis tais como boletim de 

ocorrência policial. 

§ 72  A utilização de livros e demais documentos fiscais dependerá de prévia autenticação 

do Fisco Municipal.  

Art.  279. Decreto baixado) pelo Executivo Municipal estabelecerá os modelos de livros 

fiscais, a forma e os prazos para sua escrituração, podendo dispor sobre a dispensa ou a 

obrigatoriedade de manutenção) de determinados livros, tendo  ern  vista a natureza dos serviços 

ou o ramo de atividade dos estabelecimentos. 

§ l O decreto a que se refere este artigo poderá: 

I - prever hipóteses de substituição) dos documentos fiscais para atender a situações 
peculiares, desde que resguardados os interesses da Fazenda Municipal, 

II - estabelecer a obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais por meio eletrônico, 
conforme disposto em decreto, desde que a Fazenda Municipal disponha de tecnologia para tal. 

§ 22  Somente será admitida a utilização de nota fiscal de serviços, eletrônica ou não, no 

caso de prestação de serviços prevista na lista de serviços do Anexo IV deste Código.  

Art.  280. 0 decreto tratado no artigo anterior, dentre outros necessários à fiscalização do 

imposto, regulamentará: 

I - a emissão da Nota Fiscal Avulsa para recolhimento do ISS, destinada à prestação de 
serviço realizada no Município de Ruróix)lis, abrangendo) somente: 

a) a pessoa jurídica não inscrita no Cadastro Fiscal do Município de Rurópolis, que preste 

serviço em caráter eventual, 

b) a pessoa juridica inscrita no Cadastro Fiscal do Município de  Rut-Oohs,  cujas atividades 

previstas no contrato social não sejam tributáveis no âmbito municipal e que eventualmente 
preste serviço sujeito ;'). tributação pelo ISS, 

c) pessoa jurídica em fase de constituição, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua 

inscrição no órgão competente de registro civil das pessoas jurídicas, 

d) pessoa jurictica que não disponha de Nota Fiscal de Serviços em virtude de extravio, furto 

ou sinistro, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da comunicação à Fazenda Municipal, 
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e) pessoa física OU jurídica que eventualmente preste serviço no Município de Rurópolis e 

que, nos termos da lei civil, seja domiciliada em outro município, 

0 pessoa física, domiciliada em Rurópolis, que preste serviços cujo tomador seja a 

Prefeitura Municipal de Rurópolis; 

II - a emissão da nota fiscal de serviços, que poderá ser em papel ou por meio eletrônico e 
que, quando em papel, o bloco terá validade máxima de um ano, sendo vedada a sua revalidação;  

III  - a documentação para registro dos serviços prestados; 

IV - a declaração mensal de serviços prestados. 

12  O Decreto baixado pelo Executivo Municipal, dentre outros, disporá sobre os limites 

monetários para ernissão da Nota Fiscal Avulsa, da definição de prestação eventual de serviços e 

da documentação necessária para comprovação) das situações previstas nas alíneas "b", "c", "d" e 

"e" do inciso I do caput deste artigo. 

2 O fornecimento da Nota Fiscal Avulsa está condicionado ao recolhimento) do ISS 

devido, que será calculado  OF  meio da aplicação da respectiva aliquota sobre o preço total do 

serviço. 

3u A empresa que realize impressão de notas fiscais está obrigada a manter livro para 

registro das impressões realizadas. 

§ 4Q As notas fiscais de serviços deverão conter a razão social da empresa que as 

confeccionou, hem Como seu endereço, inscrição municipal, data de impressão e de validade, 

número da autorização expedida pela Fazenda Municipal e a quantidade impressa.  
e•—", 

Art.  281. Constituem instrumentos auxiliares da escrita fiscal os livros de contabilidade 

geral do contribuinte, tanto os de uso obrigatório, quanto os auxiliares, os documentos fiscais, as 

guias de pagamento do imposto e demais documentos, ainda que pertencentes ao arquivo de 

terceiros, que se relacionem, direta ou indiretamente, com os lançamentos efetuados na escrita 

fiscal ou comercial do contribuinte ou  responsive!. 

Art.  282. Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, sucursal, agência ou 

representação, terá escrituração tributária própria, vedada a sua centralização na matriz ou 

estabelecimento principal.  

Art.  283. Os contribuintes do  impost()  ficam obrigados a apresentar a declaração anual de 

(lados, conforme disposto em decreto baixado pelo Executivo Municipal. 

SEÇÃO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FMTAIS  

Art.  284. Fica estabelecido o padrão nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 

4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar  re  116, de 31 de julho 
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de 2003, prevê regra de transição) para a partilha do produto da arrecadação do ISSQN entre o 

Município do local do estabelecimento prestador e o Município do domicilio do tomador 

relativamente aos serviços de que trata, cujo período de apuração esteja compreendido entre a 

data de publicação da Lei Complementar n° 175, de 23 de setembro de 2020 e o último dia do 

exercício financeiro de 2022. 

§ 19 O ISSQN devido em razão dos serviços referidos no  art.  284  sera  apurado pelo 

contribuinte e declarado por meio de sistema eletrônico de padrão unificado em todo o território 

nacional. 

§29  0 sistema eletrônico de padrão unificado de que trata o caput  sera  desenvolvido pelo 

contribuinte, individualmente ou em conjunto com outros contribuintes sujeitos às disposições 

da Lei Complementar n° 175/2020, e seguira' leiautes e padrões definidos pelo Comitê Gestor 

das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA), nos termos dos  arts.  99  a 11 da Lei 

Complementar n2  175/2020. 

§ 3' 0 contribuinte devera' franquear aos Municípios acesso mensal e gratuito ao sistema 

eletrônico de padrão unificado utilizado para cumprimento da obrigação acessória padronizada. 

§ 4° Quando o sistema eletrônico de padrão unificado for desenvolvido em conjunto por 

mais de  urn  contribuinte, cada contribuinte acessara' o sistema exclusivamente em relação às suas 

própnas informações. 

§ 5° 0 Município acessara o sistema eletrônico de padrão unificado dos contribuintes 
exclusivamente em relação  ãs  informações de suas respectivas competências.  

Art.  285. 0 contribuinte do ISSQN declarará as informações objeto da obrigação acessória 

de que trata a Lei Complementar n° 175/2020 de forma padronizada, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico de que trata o § 1° do  art.  284, até o 259  (vigésimo quinto) dia do mês 
seguinte ao de ocorrência dos fatos geradores. 

§ 19  A falta da declaração, na forma do caput, das infbrmações relativas ao município ) de 
Rurópolis sujeitará o contribuinte à multa de 500 (quinhentas)URM, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas nesta lei complementar. 

§ 2° Cabe ao Município de Rurópolis fornecer as seguintes infonnações diretamente no 
sistema eletrônico) do contribuinte, conforme definições do CGOA: 

	

I - 	aliquotas, conforme o período de vigência, aplicadas aos serviços referidos no  art.  284 
desta Lei Complementar; 

II - arquivos da legislação vigente no Município que versem sobre os serviços referidos no  
art.  284 desta Lei Complementar; 

	

II- 	dados do domicilio bancário para recebimento do ISSQN. 

§ 3°. 0 Município terá até o último dia do mês subsequente ao da disponibilização do 

sistema de cadastro para fornecer as informações de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo 

do recebimento do imposto devido retroativo a janeiro de 2021. 
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§ 42  Na hipótese de atualização, pelo Município, das informações de que trata o § 22, essas 

somente produzirão efeitos no período de competência mensal seguinte ao de sua inserção no 

sistema, observado o disposto no  art.  150, inciso  III,  alíneas "b" e "c", da Constituição Federal,yo 

que se refere A. base de cálculo e A. aliquota, bem como ao previsto no § 32  deste artigo. 

§ 52  É de responsabilidade do Município a higidez dos dados que será prestado no sistema 

previsto no § 22, sendo vedada a imposição de penalidades a() contribuinte em caso de omissão, 

de inconsistência ou de inexatidão de tais dados. 

§ 62  Ressalvadas as hipóteses previstas nesta I ei Complementar, é vedada a imposição a 

contribuintes não estabelecidos em seu território de qualquer outra obrigação acessória com 

relação aos serviços referidos no  art.  284, inclusive a exigência de inscrição nos cadastros 

municipais e distritais ou de licenças e alvarás de abertura de estabelecimentos nos respectivos 

Municípios e no Distrito Federal. 

§ 72  A emissão, pelo contribuinte, de notas fiscais de serviços referidos no  art.  284 pode 

ser exigida, nos termos da legislação desta municipalidade, exceto para os serviços descritos nos 

subitens 15.01 e 15.09, que são dispensados da emissão de notas fiscais. 

§ 82  0 ISSQN de que trata esta Lei Complementar  sera  pago até o 152  (décimo quinto) 

dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, exclusivamente por meio de 

transferência bancária, no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), ao domicilio 

bancário informado pelo Município, nos termos do inciso  III  do  art.  42. 

§ 92  Quando não houver expediente bancário no 152  (décimo quinto) dia do mês 

subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, o vencimento do ISSQN será antecipado para 

o 12  (primeiro) dia anterior  corn  expediente bancário. 

§ 10. 0 comprovante da transferência bancária emitido segundo as regras cio SPB é  

document()  hábil para comprovar o pagamento do ISSQN. 

§ 11. É vedada a atribuição, a terceira pessoa, de responsabilidade pelo crédito tributário 

relativa aos serviços referidos no  art.  284 desta Lei Complementar, pennanecendo a 

responsabilidade exclusiva do contribuinte. 

§ 12. 0 não pagamento do ISSQN na forma do § 82  acarretará: 

I - 	a sua atualização pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custodia (Selic) para títulos, a partir do 12  (primeiro) dia do mês subsequente ao mês de seu 
vencimento normal até o mês anterior ao do pagamento, e pela taxa de 1% (um por cento) no 
mês de pagamento 

II - multa de 2.5% (vinte e cinco por cento) sobre o imposto devido atualizado.  

Art.  286. 0 produto da arrecadação do ISSQN relativo aos serviços descritos nos subitens 

4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa a Lei Complementar n2  116, de 31 de 

julho de 2003, cujo período de apuração esteja compreendido entre a data de publicação Lei  

Complemental-  n2  175, de 23 de setembro de 2020 e o último dia do exercício financeiro de 
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2022, será partilhado entre o Município do local do estabelecimento prestador e o Município do 
domicilio do tomador desses serviços, da seguinte forma: 

I - relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2021, 33,5% 
(trinta e (Tés inteiros e cinco décimos por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao 
Município do local do estabelecimento prestador do serviço, e 66,5% (sessenta e seis inteiros e 
cinco décimos por cento), ao Município do domicilio do tomador; 

II - relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2022, 15% 
(quinze por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do 
estabelecimento prestador do serviço, e 85% (oitenta e cinco por cento), ao Município do 
domicilio do tomador;  

HI  - relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de 2023, 
100% (cem por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do domicilio do 
tomador. 

§ 1" Na ausência de convênio, ajuste ou protocolo firmado entre o Município ou entre 
esses e o CGOA para regulamentação do disposto no caput deste artigo, o Município do 
domicilio do tomador do serviço deverá transferir ao Município do local do estabelecimento 
prestador a parcela do imposto que lhe cabe até o 5" (quinto) dia útil seguinte ao seu 
recolhimento. 

§ 2" 0 Município do domicilio do tomador do serviço poderá atribuir as instituições 
financeiras arrecadadoras a obrigação de reter e de transferir ao Município do estabelecimento 
prestador do serviço os valores correspondentes à respectiva participação no produto da 
arrecadação do ISSQN.  

Art.  287. 0 sujeito passivo, contribuinte do imposto, e sujeito ao regime de escrituração 
apurara, mensalmente,  ern  sua escrita fiscal o imposto devido, ficando sujeito a posterior 

homologação pela autoridade competente, após o respectivo recolhimento mensal. 

§ 1' No caso de encerramento de atividades, o contribuinte de que trata este artigo 
apresentará as guias de recolhimento do imposto devidamente quitadas pertinentes aos 6 (seis) 
últimos meses nos quais exerceu a atividade, bem como Os livros e talonários fiscais. 

§ 2" 0 preço do serviço prestado compõe o movimento econômico do mês em que for 
concluída sua prestação. 

§ 3' As pessoas fisicas e as empresas lançadas em regime de estimativa ficarão sujeitas a 
um único lançamento anual, aplicando-se às empresas em regime de estimativa o disposto no 
artigo 267, § 5°, desde que requerido em tempo hábil antes do vencimento. 

§4° Fica o Secretario Municipal de Finanças, com base em parecer fundamentado da 
Procuradoria, autorizado a cancelar administrativamente, de oficio, os débitos: 

I - 	prescritos; 

II - de contribuintes falecidos, deixando bens que, por força de lei, sejam 
insusceptíveis de execução; 
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III  - que, por seu intimo valor, tornem a cobrança ou execução notoliamente 

antieconômica. 

CAPITULO V 
DAS TAXAS 

e  

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art.  288. Pelo exercício do poder de policia, ou em razão de utilização, efetiva ou potencial, 

de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos A. sua disposição 

pela Prefeitura, serão cobradas pelo Município as seguintes taxas: 

I - Taxas de licença; 

II - Taxas de Serviços Urbanos.  

Art.  289. Os serviços públicos consideram-se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando for por ele usufruídos a qualquer titulo, 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos A. sua 
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 
intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas;  

III  - divisíveis, quando suscetiveis de utilização, separadamente, por parte de cada um 
dos seus usuários. 

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que 

correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. 

SEÇÃO II 
DO FATO GERADOR E DOS CONTRIBUINTES  

Art.  290. A taxa de licença tem como fato gerador o exercício regular do poder de policia 

do Município na outorga de permissão para o exercício de atividades ou prática de atos 

dependentes, por sua natureza, de prévia autorização pela administração municipal. 

Parágrafo único. No exercício da ação reguladora a que se refere este artigo, as autoridades 

municipais, visando conciliar a atividade pretendida com o planejamento físico e o 

desenvolvimento socioeconômico do Município, levarão em conta, entre outros fatores: 
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a) o ramo de atividade a ser exercida; 
b) localização do estabelecimento se for o caso; 
c) as repercussões da prática do ato ou da abstenção do fato para com a comunidade 

e o seu meio ambiente; 
d) interesse público concernente à segurança, à higiene, A saúde, A. ordem e aos 

costumes; 
e) disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico e estético da cidade; 
O a tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e 

colenvos.  

Art.  291. A taxas de licença sio exigidas para: 

I - localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, 
produtores  ou de prestação) de serviços; 

II - exercício, na jurisdição do Município, de atividade eventual ou ambulante;  

III  - funcionamento de estabelecimentos comerciais em horário especial; 

IV - execução de obras particulares; 

V - execução de loteamentos, desmembramentos ou remembramentos em terrenos 
particulares; 

VI - ocupação) de áreas em vias e logradouros públicos, 

VII -  promoção e publicidade.  

Art.  292. Qualquer pessoa física ou jurídica de direito privado, no território do Município 

de Rurópolis,  ern  estabelecimentos fixos ou não, depende de licença prévia da Administração 

Municipal, para, de forma permanente, intermitente ou temporária: 

I - exercer  quaisquer atividades comerciais, industriais, produtoras ou de prestação 
de serviços; 

II - exercer quaisquer atividades enquadradas como eventual ou  ambulante;  

III  - funcionar estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços em horário 
especial; 

IV - executar obras particulares; 

V - promover loteamentos, desmembramentos ou remembrarnentos; 

VI- ocupar áreas em vias e logradouros públicos; 

VII - promover publicidade mediante a utilização: 

a) de painéis, cartazes ou anúncios, inclusive letreiros e semelhantes; 
b) de pessoas, veículos, animais, alto-falantes e qualquer outro aparelho sonoro ou 

de projeção fotográfica. 

I A licença a que se referem os incisos I e II, quando se tratar de atividade permanente 

em estabelecimento fixo ou não, é válida somente para o exercício em que for concedida. 

Página 116 de 250 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 
Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000/Horário de  Atendimento: 08h0Onsin às 14h0Onsin 
prefeitura(&yuropolis.pa.mov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL 

11!  RUROPOLIS 
(0 bier/m/7W 

LEE  COMPLEMENTAR  N9  001, DE 05 DEJULHO DE 2021. 

§ 22  Quaisquer alterações ou modificações nas características da atividade ou de 

estabelecimento licenciado somente podem ser efetuadas após a concessão de nova licença. 

§ 3' Decreto do Executivo tratará da licença provisória de funcionamento, para 

atendimento ao disposto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.  

Art.  293. Contribuinte da taxa de licença é qualquer pessoa, física ou jurídica, que se 

habilite A. licença prévia a que se refere o artigo anterior. 

SEÇÃO 
DA NÃO INCIDÊNCIA  

Art.  294. Ficam excluídos da incidência da taxa de licença os seguintes atos e atividades: 

I - execução de obras em imóveis de propriedade da União, do Estado e do 
Município de, quando executadas diretamente por seus órgãos; 

II- a ocupação da área em vias e logradouros públicos por: 

a) feira de livros, exposições, concertos, retretas, palestras, conferências e demais 
atividades de caráter notoriamente cultural ou cientifico; 

b) exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de cunho 
notoriamente religioso; 

c) candidatos e representantes de partidos  politicos,  durante a fase da campanha, 
observada a legislação eleitoral em vigor. 

Ill - publicidade de caráter patriótico, concernente A. segurança nacional, política, 
sindical, religiosa, de interesse da administração pública e referente a campanhas eleitoral 
observada a legislação própria, 

IV - o evento promovido por entidade beneficente devidamente certificada, cuja renda 
seja destinada aos seus objetivos sociais, atendidos os requisitos previstos em lei. 

a) a certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de 

contribuições para a seguridade social serão concedidas As pessoas juridicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social  corn  a 

finalidade de prestação de serviços nas dreas de assistência social, saúde ou educação nos termos 

da Lei Federal n2  12.101/2009. 
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DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, 

FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  
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Art..  295. 0 fato gerador da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e 

Funcionamento é o exercício do poder de policia administrativa, objetivando a fiscalização do 

cumprimento da legislação municipal, no que concerne à vistoria inicial das instalações, 

decorrente das atividades sujeitas à fiscalização municipal nas zonas urbana, de expansão urbana 

e rural, a  fun  de verificar o cumprimento das exigências necessárias à sua concessão, inclusive 

entidades, sociedades ou associações civis, desportivas e religiosas no território do Município.  

Art.  296. Para a licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento de 

estabelecimentos a que se refere o artigo anterior a inscrição junto ao Cadastro Fiscal do 

Município é obrigatória, inclusive para contribuintes que gozem de isenção ou imunidade, e será 

promovida: 

- através de requerimento, pelo responsável, empresa ou profissional autônomo), 
ou seu representante legal; 

H - de oficio, pela Fazenda Municipal, com base nos dados que dispuser. 

§ 1 2  A inscrição no Cadastro Fiscal do Município será efetuada para cada estabelecimento 

fixo, ou local onde desenvolva a atividade do cmtribuinte. 

§ 2'2  A inscrição no Cadastro Fiscal do Município será efetuada em formulário próprio, 

obedecidos os seguintes prazos: 

I - para a pessoa jurídica, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da constituição 
da mesma; 

II - para a pessoa fisica, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data do efetivo inicio 
do exercício da atividade. 

§ 	Os contribuintes inscritos no Cadastro Fiscal do Município ficam obrigados a 
comunicar à Fazenda Municipal quaisquer alterações contratuais, mudança de endereço, 
ampliação, alteração ou redução de atividades exercidas no prazo de 10 (dez) dias contados da 
data da alteração. 
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§ itm Os contribuintes inscritos no Cadastro Fiscal do Município ficam obrigados a 

comunicar a Fazenda Municipal a venda ou transferência de estabelecimento e o encerramento 

de atividades, obedecidos os seguintes prazos: 

I - para a pessoa jurídica, no prazo de 5 (cinco)  dias  mitados da data da venda ou 
transferência de estabelecimento ou do encerramento) das atividades; 

II - para a pessoa fisica, no prazo de 10 (dez) dias contados do encerramento das 
atividades. 

§ 52  A inscrição ou atualização cadastral junto ao Cadastro Fiscal do Município, dentre 

outras informações, deverá obrigatoriamente conter: 

1- Número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal) do  
responsive]  legal pela pessoa jurídica; 

II - Número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal) do 
itribuinte  pessoa fisica;  

III  - Número de inscrição no CNPJ  (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da 
Receita Federal), se for o caso; 

IV - Número da inscrição anterior junto à Fazenda Municipal,  caw  exista; 

V - Número da inscrição naJunta Comercial, caso exista; 

VI- Número da Inscrição Estadual, caso a atividade também n esteja sujeita ao ICMS; 

VII - Número de inscrição no respectivo conselho) regional ou árgão de classe, se for o 
caso; 

VIII - Nome  au  razão  social do  contribuinte;  

LX  - Relação contendo  nomes e números de inscrição no CPF dos sócios da pessoa 
.jurídica; 

X - Nome fantasia, caso exista; 

- Endereço completo; 

XII - Atividades exercidas e respectivos códigos em conformidade com Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; 

XIII-  Area  utilizada para o exercício das atividades; 

XIV - Inscrição do estabelecimento no Cadastro Imobiliário se for o caso; 

XV - Endereço eletrônico 

XVI - Número de telefones fixos e celulares; 

XVII - Cópia do contrato de firmado entre o contribuinte e o responsável pela prestação 
de serviços de contabilidade da pessoa jurídica, ou, na hipótese de contabilidade própria, o nome, 
o  CH,  o número de registro do contrato de trabalho e o número de inscrição no respectivo 
conselho regional do funcionário responsável; 
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XVIII - Na hipótese de contribuinte pessoa jurídica estabelecida no Município de 
Rurópolis sujeito à tributação pelo ICMS, cópia do protocolo de entrega da declaração do Valor 
Adicionado Fiscal referente ao exercício anterior, ou cópia de documento emitido e admitido 
pela Receita Estadual para os efeitos da declaração em questão. 

§ 6' Relativamente ao parágrafo anterior, deverá: 

I - estar em situação regular junto ã Receita Federal o CPF informado no inciso I; 

II - estar  ern  situação regular junto ã Receita Federal o CPF informado no inciso II;  

III  - estar em situação regular junto à Receita Federal o  CNN-  informado no inciso  III;  

IV  -  estar  ern  situação regular junto ã Fazenda Estadual a inscrição estadual informada 
no inciso VI; 

V - estar em situação regular junto à Receita Federal cada um dos CPF informado no 
inciso IX;  

VT  - constar do endereço tratado no  inciso XI o respectivo CEP, em conformidade 

com os Correios; 

VII - o  código CNAE infonnado no inciso XII ser compatível com a atividade 

requerida; 

VIII - a  Area  informada no inciso XIII ser compatível com a respectiva  Area  constante 

do cadastro imobiliário; 

IX - a inscrição imobiliária se encontrar devidamente registrada no  cadastro 
quando se tratar de atividade a ser desenvolvida em imóvel localizado na  Area  urbana; 

§ 72  A documentação necessária para inscrição OU atualização) cadastral do 

Microempreendedor Individual, assim definido na Lei Complementar 123 e suas alterações, será 

simplificada, conforme dispuser decreto baixado pelo Executivo. 

§ 82  A Fazenda Municipal poderá promover de oficio inscrição e atualização cadastral dos 

contribuintes: 

I - caso nAn tenha sido efetuada pelo contribuinte 

II -  cam)  efetuada pelo contribuinte, apresentar erro, omissão ou falsidade. 

92  Sem pr6uizo da aplicação das penalidades cabíveis, nas hipóteses previstas no 
parágrafo anterior e na impossibilidade de se obter Os dados necessários para inscrição) OU 

atualização cadastral, em razão do acesso ao estabelecimento não ser permitido, ou no caso do 
mesmo) encontrar-se fechado, a Fazenda Municipal promoverá a inscrição ou atualização) 

cadastral estimando  os dados necessários ao lançamento do tributo. 

§ 10. E facultativo  a. Fazenda Municipal promover, periodicamente, a atualização dos dados 

cadastrais,  mediante convocação dos contribuintes. 
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§ 11. A retificação da inscrição ou de seus dados por iniciativa do contribuinte, quando 

vise a reduzir ou excluir tributo lançado, somente será  admissive]  mediante comprovação 

inequívoca do erro em que se fundamente.  

Art.  297. E irrelevante para a caracterização da incidência e pagamento da Taxa de Licença 

para Localização, Fiscalização e Funcionamento: 

I - o cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas; 

- a licença, autorização, permissão ou concessão outorgada pela União, Estado ou 
Nlunicipio;  

III  - a finalidade ou resultado econômico da atividade ou exploração dos locais; 

IV - caráter permanente, eventual ou transitório da atividade; 

V - o pagamento de preços, emolumentos, e quaisquer importâncias eventuahnente 
exigidas, inclusive para expedição de alvará ou vistorias; 

VI - do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva ocupação dos locais.  

Art.  298. Considera-se como estabelecimentos distintos, para efeito de incidência da Taxa 

de licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento: 

I - os que, embora no mesmo local,  corn  idênticos ramos de atividades, ou não, 
pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas, sem prejuízo ) do disposto no  SS  22  e 

II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, 
estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que no mesino 

§ 12  0 lançamento ou pagamento da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e 

Funcionamento não importa em reconhecimento da regularidade da atividade. 

§ 22  Mesmo que instalados num mesmo local, cada estabelecimento deverá possuir sua  
Area  física devidamente delimitada e a respectiva inscrição no Cadastro Imobiliário. 

§ 32  Cada estabelecimento deverá possuir endereço próprio, sendo vedado que o acesso 

ao seu interior se dê através de outro estabelecimento.  

Art.  299. A Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento será devida 

anualmente, em conformidade com a tabela do Anexo V desta Lei. 

§ 12  Para os efeitos da cobrança da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e 

Funcionamento, nos estabelecimentos que possuírem mais de unia atividade tributável, todas 

serão tributadas integralmente. 

§ 2 A Taxa de Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento será 

devida proporcionalmente ao número de meses ou fração, contados a partir da data de inicio do 

exercício da atividade. 
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§ 11. A retificação da inscrição ou de seus dados por iniciativa do contribuinte, quando 

vise a reduzir ou excluir tributo lançado, somente será  admissive]  mediante comprovação 

inequívoca do erro em que se fundarnente.  

Art.  297. É irrelevante para a caracterização da iiicidência e pagamento da Taxa de Licença 

para Localização, Fiscalização e Funcionamento: 

I - o cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas; 

H - a licença, autorização, permissão ou concessão outorgada pela união, Estado ou 
Município;  

III  - a finalidade ou resultado econômico da atividade ou exploração dos locais; 

W - caráter permanente, eventual ou transitório da atividade; 

V - o pagamento de preços, emolumentos, e quaisquer importâncias eventualmente 
exigidas, inclusive para expedição de alvará ou vistorias; 

VI- do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva ocupação dos locais.  

Art.  298. Comisidera-se coino estabelecimentos distintos, para efeito de incidência da Taxa 

de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento: 

I - os que, embora no mesmo local, com idênticos ramos de atividades, ou não, 
pertençam a diferentes pessoas físicas  au  jurídicas, sem prejuízo ) do disposto no §§ 22  e 32; 

II - os que, embora  corn  idêntico) ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, 
estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que no mesmo imóvel. 

§ 12  0 lançamento ou pagamento da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e 

Funcionamento não importa em reconhecimento da regularidade da atividade. 

§ 22  Mesmo que instalados num mesmo local, cada estabelecimento deverá possuir sua 

área física devidamente delimitada e a respectiva inscrição no Cadastro Imobiliário. 

§ 32  Cada estabelecimento deverá possuir endereço próprio, sendo vedado que o acesso 

ao seu interior se dê através de outro estabelecimento.  

Art.  299. A Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento será devida 

anualmente, em conformidade  corn  a tabela do Anexo V desta Lei. 

§ 1 2  Para os efeitos da cobrança da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e 

Funcionamento, nos estabelecimentos que possuírem mais de uma atividade tributável, todas 

serão tributadas integralmente. 

§ 2" A Taxa de Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento será 

devida proporcionalmente ao número de meses ou fração, contados a partir da data de inicio do 

exercício da atividade. 
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§ 3Q Para os efeitos da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento 

será considerada a área efetivamente utilizada para o exercício da atividade, sendo que serão 

utili72das no cálculo: 

a) no caso de indústria, somente as  Areas  edificadas; 

b) para demais casos, as  Areas  edificadas ou não.  

Art.  300. A arrecadação da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e 

Funcionamento será feita através de guia especifica para esse fim e será lançada em cada exercício 

para pagamento) até o dia 31 de março e arrecadada através de guia especifica para esse fim. 

§ 1Q A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária. 

§ 22  Da guia de arrecadação da taxa constarão todos os elementos necessários à perfeita 

identificação do tributo lançado e do valor lançado, devendo obrigatoriamente conter: 

I - a inscrição no Cadastro Fiscal do Município; 

II - o endereço do estabelecimento ou o domicilio  tributário, conforme o caso; 

Ill - o nome ou razão social do contribuinte; 

IV - o endereço para correspondência se for o caso; 

V - o nome da taxa; 

VI - 0 valor da taxa. 

§ 3Q Da guia de arrecadação da taxa constarão todos os elementos necessários à perfeita 

identificação das opções e prazos para pagamento dos tributos, devendo obrigatoriamente conter: 

I - a data de vencimento; 

II - a indicação do exercício  fiscal a  que se refere;  

III  - informações sobre as opções e datas para pagamento integral ou parcelado; 

IV - a indicação dos locais de pagamento; 

V - na hipótese de pagamento integral,  a forma de aplicação do desconto, caso exista; 

VI - na hipótese de atraso de pagamento: 

a) a forma de aplicação da atualização monetdria, caso exista, 

b) a forma de aplicação  de juros,  cam)  existam, 

c) a forma de aplicação de multa moratória, caso exista. 

§ 42 O Executivo Municipal, mediante decreto, regulamentará a aplicação dos dispositivos 
relativos ã. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, especialmente quanto A forma 

de lançamento e arrecadação e à documentação fiscal. 
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Art.  301. Ficam isentos do pagamento da Taxa de Licença para Localização e 

Funcionamento: 

I - órgãos dos poderes federal e estadual; 

II - entidades religiosas;  

III  - partidos  politicos,  inclusive suas fundações; 

IV - entidades sindicais dos trabalhadores; 

V - instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos; 

VI - os produtores, agricultores, extrativistas que façam parte da agricultura familiar, 
desde que devidamente comprovado por órgãos ligados as atividades agrossilvipastoris, mediante 
apresentação da  DAP  - Declaração de Aptidão ao PRONAF, e que possuam imóveis rurais de 
até 02 (dois) módulos fiscais, desde que seu proprietário não possua outro. 

Parágrafo único. Por determinação da Lei Complementar 123, o Microempreendedor 

Individual, assim definido  ern  Lei, não está sujeito ao pagamento da taxa.  

Art.  302. 0 alvará de licença para  localização e funcionamento para abertura ou instalação 

do estabelecimento de produção, comércio, indústria  au  prestação de serviços, inclusive 

entidades, sociedades ou associações civis, desportivas ou religiosas, inclusive imunes ou isentos, 

somente será fornecido caso: 

I - o contribuinte, pessoa física ou jurídica, comprove não se encontrar inadimplente 
em relação)  a quaisquer tributos municipais; 

II - os sócios do contribuinte pessoa jurídica comprovem não se encontrarem 
inadirnplentes em relação a quaisquer tributos municipais;  

III  - existindo procedimento fiscal em aberto relativo a descumprimento, por parte do 
contribuinte, de obrigação tributária principal, depois de proferida a decisão definitiva e efetuado 
o pagamento, se for o caso, 

IV - existindo procedimento fiscal em aberto) relativo a descurnprimento, por parte do 
contribuinte, de obrigação tributária acessória, depois que essa seja cumprida; 

V - em relação ao estabelecimento no qual se pretende licenciar a atividade, não 
existam débitos para  corn  a Fazenda Municipal; 

VI - exista parecer favorável do órgão  municipal responsável pela fiscalização de obras; 

VII - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de 
posturas; 

VIII - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela vigilância sanitária; 

IX - exista parecer favorável do órgão municipal de meio ambiente; 

X - seja apresentado o comprovante do pagamento da taxa, se devida, e da respectiva 
tarita de expediente, se for o caso; 
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XI - não exista licença para localização e funcionamento concedida para exercício de 
atividade econômica de outra pessoa fisica ou jurídica no mesmo endereço. 

§ 12  Decreto do Executivo tratará da não obrigatoriedade de satisfação das condições 

previstas no caput e seus incisos, relativamente aos contribuintes abrangidos pelo Simples 

Nacional, conforme o disposto no artigo 92  da Lei Complementar 123 e suas alterações. 

§ 22  E obrigatória a afixação do alvará de licença de localização e funcionamento no interior 

do estabelecimento licenciado, em local visível e acessível à fiscalização. 

§ 32  Do alvará de licença para localização e funcimamento deverão constar as restrições 

relativas ao exercício da atividade, em especial quanto ao horário de funcionamento.  

Art.  303. 0 Alvará de Funcionamento é o documento hábil que licencia o exercício de 

atividades econômicas no âmbito do Município de Rurópolis, podendo ser concedido de forma 

provisória ou definitiva, confinme o caso. 

§ 12  Para o exercício de qualquer atividade econômica exigir-se-á o Alvará de 

Funcionamento, mesmo em se tratando de entidades sem fins lucrativos, sociedades ou 

associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte ou oficio, ainda quando 

imunes ou isentas de tributos  municipals.  

§ 22  Para as atividades de caráter eventual e aquelas instaladas em vias e logradouros 

públicos exigir-se-á licença especial, conforme disposto no Código Municipal de Posturas, 

devendo, do valor da taxa referente A licença especial, ser deduzido o valor pago a titulo de análise 
de viabilidade de interdição de logradouros públicos. 

§ 32  Verificada a adequação do requerimento As condições estabelecidas para a atividade, 
instruída  corn  o respectivo comprovante de pagamento da Taxa de licença para Localização, 

Fiscalização e Funcioi lamento, será fornecido Alvará de Funcionamento. 

§ 42  Em casos especiais, a concessão do Alvará ficará condicionada ao atendimento, pelo 
interessado, de determinadas exigências estabelecidas na legislação ou em ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

§ 52  0  Alward  de Funcionamento será afixado em local visível do estabelecimento, sendo 

obrigatória sua apresentação à autoridade competente que o exigir. 

§ 62  Nas atividades sujeitas ao licenciamento ambiental e/ou sanitário, o Alvará de 

Funcionamento somente será concedido ou renovado após a verificação do pagamento da 
respectiva Taxa Ambiental e/ou Sanitário, independente da concessão do alvará respectivo.  

Art.  304. A emissão do Alvará de Funcionamento Provisório, nos termos e condições da 

legislação) municipal, permitirá o inicio de operação) do estabelecimento imediatamente após 
ato de registro junto ã Receita Federal do Brasil - RFB, A. Junta Comercial do Estado do Pará. - 

JUCEPA e ao Município de Rurópolis, exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja 
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considerado alto em razio da necessidade de emissão das licenças exigíveis pelos órgãos 

licenciadores competentes. 

§ 12  0 prazo de vigência do Alvará de Funcionamento Provisório será de cento e oitenta 

dias. 

§ 22  A conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de Funcionamento 
Definitivo ocorrerá mediante o pagamento da Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e 
Funcionamento, que deverá ser realizado no prazo de até cento e oitenta dias após a liberação) 
do Alvará Provisório. A falta de pagamento da respectiva taxa no prazo estabelecido implicará 
suspensão da inscrição municipal no Cadastro Mercantil de Contribuintes. 

§ 32  0 Alvará de Funcionamento Definitivo será concedido após a obtenção das 
respectivas licenças junto aos órgãos licenciadores, quando aplicável, e mediante o pagamento da 
respectiva Taxa de Licença para Localização, Fiscalização e Funcionamento, através de guia 
especifica.  

Art.  305. No exercício da ação reguladora, as autoridades municipais, visando conciliar a 

atividade pretendida com o planejamento fisico e o desenvolvimento socioeconômico do 
Município, levarão  ern  conta, entre outros fatores: 

I - o ramo da atividade a ser exercida; 

II - a localização do estabelecimento, se for o caso; e 

Ill - benefícios resultantes para a comunidade.  

Art.  306. Do alvará de fiscalização do funcionamento deverão constar as restrições relativas 
ao exercício da atividade, em especial quanto ao horário de funcionamento. 

§ 12  A Fazenda Municipal poderá de oficio bloquear/suspender ou cancelar o Alvará de 
Funcionamento de estabelecimento, observado o disposto neste artigo. 

I - O bloqueio da licença de funcionamento se  (lard  na hipótese do estabelecimento 
se encontrar com suas atividades efetivainente interrompidas por um peri)d() superior a 12 
(doze) meses, desde que essa condição conste de relatório da Fiscalização, que deverá estar 
acompanhado das provas que se façam necessárias. 

- Com base nos dados constantes do relatório tratado no parágrafo anterior, a 
azenda Municipal, por meio de edital, convocará os contribuintes a comparecer nas suas 

dependências para prestar declarações acerca de suas atividades. 

§ 22 O não atendimento à convocação tratada no parágrafo anterior determinará o bloqueio 
da licença do contribuinte, que será notificado dessa situação por meio de edital. 

§ 320 bloqueio da licença de funcionamento lido gera inexigibilidade dos tributos devidos 
até a data de sua efetivação e nem dos tributos devidos desde a data da suspensão, ate a data de 
reinicio da atividade licenciada ou da efetivação de sua baixa, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis. 
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§ 49  0 reinicio da atividade deverá ser requerido pelo contribuinte A Fazenda Municipal, 

que somente suspenderá o bloqueio depois de efetuado o pagamento de todos os valores 

relativos a tributos, tarifas e eventuais penalidades. 

§ 52  0 cancelamento da licença de funcionamento se dará na hipótese do estabelecimento 

permanecer  corn  suas atividades efetivamente interrompidas por  urn  período superior a 90 

(noventa) dias contados da data da notificação de suspensão da atividade, em conformidade com 

o disposto nos  SS  19, 29  e 39  deste artigo. 

5 69  O contribuinte será notificado pessoalmente, ou por meio de edital, acerca da 

condição de cancelamento de sua licença. 

§ 7Q O cancelamento da licença de funcionamento não gera inexigibilidade dos tributos 

devidos a partir da data da suspensão da licença até a data de sua efetivação, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades cabíveis. 

5 89  Efetuado o cancelamento, Os valores relativos aos créditos, tributários ou não, e As 

penalidades, caso existam, serão inscritos em Divida Ativa, para imediata cobrança pelo fisco 

municipal.  

Art.  307. A pessoa física ou jurídica que exercer atividade dependente, por sua natureza, 

de prévia autorização ou concessão, ou que exercer suas atividades sem a devida licença, será 

considerado clandestino e ficará sujeito A interdição, na forma da lei, sem prejuízo ) de outras 
penalidades 

Par`agrafo único. O descumprimento de obrigações desta Seção sujeitará o infrator, sem 
prejuízo do pagamento do tributo e das demais cominações legais, as seguintes penalidades: 

I - multa no valor de 40 (quarenta) URM, pela: 

a) falta de inscrição do estabelecimento junto A Fazenda Pública ou não informação 
de alteração de dados cadastrais, 

b) inscrição do estabelecimento ou informação de alteração de dados cadastrais fora 
o prazo; 

II - multa de 80 (oitenta)  UMW,  na hipótese de o contribuinte deixar de promover a 
baixa de inscrição referente ao encerramento de atividade fora do prazo, não cabendo denuncia 
espontânea;  

III  - multa de 30 (trinta) URM, por não manter em local visível o respectivo alvará de 
licença para localização e funcionamento. 

TV - multa de 50 (cinquenta) URM, quando o contribuinte deixar de atender qualquer 
notificação feita pela autoridade tributária, no prazo estabelecido. 

V - multa no valor de 70 (setenta) URM: 

a) por embaraçar ou impedir a ação da Fazenda Municipal; 
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b) fomecer ou apresentar à Fazenda Municipal informações üiexatas OU inverídicas.  

Art.  308. 0 Executivo Municipal, mediante Decreto, regulamentará a aplicação dos 

dispositivos relativos à Taxa de Fiscalização do Funcionamento, especialmente quanto A forma 

de lançamento e arrecadação e à documentação fiscal. 

CAPITULO VII 
DA TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  

Art.  309. 0 fato gerador da Taxa de Licença para Exercício ) de Atividade Eventual ou 

Ambulante E o exercício do poder de policia administrativa, objetivando a fiscalização do 

cumprimento da legislação municipal, visando disciplinar a atividade eventual e a atuação de 

ambulantes no território do Município. 

Parágrafo único. Para Os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - Atividade eventual aquela exercida em determinadas épocas do ano, 
especialmente por ocasião de festejos ou comemorações, em locais autorizados pela Prefeitura, 
bem como aquela exercida em instalações removíveis, colocadas nas vias ou logradouros 
públicos, como barracões, barracas, mesas, tabuleiros e semelhantes. 

II - Atividade ambulante aquela exercida de maneira itinerante nas vias e logradouros 
públicos.  

Art.  310. Como contribuinte da Taxa de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou 

Ambulante, entende-se qualquer pessoa, física OU jurídica, que, no território do Município, 

exerça as atividades previstas no artigo anterior.  

Art.  311. Não se exercerá atividade eventual ou ambulante no território do Município sem 
a inscrição no Cadastro Fiscal do Município e a emissão) do respectivo alvará, confOnne modelo 
definido em decreto pelo Executivo Municipal. 

§ 1 (11  A inscrição será feita a requerimento do responsável pelo exercício da atividade 

eventual ou ambulante no território do Municipio. 

§ 2Q Quando se tratar de pessoa jurídica que explore o comércio ambulante, essa deverá 
requerer individualmente a inscrição de seus vendedores no Cadastm Fiscal do Município. 
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§ 3L) A inscrição no Cadastro Fiscal do Município será efetuada em fonnuldrio próprio até 

no mínimo 15 (quinze) dias antes do inicio do exercício da atividade. 

§ 4'1  A inscrição ou atualização cadastral junto ao Cadastro Fiscal do Município, dentre 

outras informações, deverá obrigatoriamente conter: 

I - Número de inscrição rio CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal) (10 
responsável legal pela pessoa jurídica se for o caso; 

II - Número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal) do 
anibulante,  

III  - Número de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas da 
Receita Federal) se for o caso; 

IV - número da inscrição anterior junto a Fazenda Municipal, caso exista; 

V - número da Inscrição Estadual, caso exista; 

VI - nome ou razão social do contribuinte; 

VII - endereço completo do ambulante se for o caso; 

VIII - nome fantasia, caso exista; 

IX - local onde a atividade será exercida; 

X - período no qual a atividade será exercida; 

XI - horário no qual a atividade  sera.  exercida; 

XII - atividade a ser desenvolvida; 

XIII -  Area  utilizada para o exercício das atividades; 

XIV - equipamentos e utensílios usados para o exercício da atividade; 

§ 5° A inscrição ou atualização cadastral tratada no parágrafo anterior deverá ainda conter 

a previsão do número máximo de pessoas por dia de evento, nas seguintes hipóteses: 

I - Espetáculos teatrais; 

II - Exibições cinematográficas;  

III  - Espetáculos circenses; 

IV - Programas de auditório, 

V - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres; 

VI  - Boates, taxi-dancing  e congêneres; 

VII -  Shows, ballet,  danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres; 

VIII - Feiras, exposições, congressos e congêneres; 

IX - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não; 
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X - Corridas e competições de animais; 

XI - Competições esportivas ou de destreza física OU intelectual, com ou sem a 
participação do espectador; 

XII - Execução de música; 

XIII - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 
entrevistas,  shows, ballet,  danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres; 

XIV - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão 
por qualquer processo; 

XV - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres; 

XVI - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos,  shows,  concertos, desfiles, 
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congênere; 

XVII - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.  

Art.  312. 0 lançamento ou pagamento da Taxa de Licença para Exercício de Atividade 

Eventual ou Ambulante não importa em reconhecimento da regularidade da atividade. 

§ 12  Os contribuintes da Taxa de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou 

Ambulante são obrigados a portarem o alvará de licença para exercício da atividade eventual ou 
ambulante, sob pena de sujeitarem-se As penalidades previstas na legislação municipal aplicável. 

§ 22  Do alvará de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou Ambulante deverão 

constar as restrições relativas ao exercício da atividade, em especial quanto aos locais, datas e 

horários licenciados pela Prefeitura Municipal. 

§ 3 O pagamento da Taxa de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou Ambulante 
nas vias e logradouros públicos, não dispensa a cobrança da Taxa de Ocupação de Vias e 
Logradouros Públicos.  

Art.  313. A Taxa de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou Ambulante será 

lançada em conformidade com o Anexo VI desta Lei. 

§ 12  A Taxa de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou Ambulante deverá ser 
lançada anteriorrnente ao exercício da atividade e arrecadada através de guia especifica para esse 
fim. 

§ 2 A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária e conterá: 

I - a inscrição no Cadastro Fiscal do Município; 

II- o domicilio tributário; 

Ill - o nome ou razão social do contribuinte; 
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IV - o endereço para correspondência se for o caso; 

- o nome da taxa; 

VI - o valor da taxa. 

VII - a indicação do exercício fiscal a que se refere; 

VIII - a indicação dos locais de pagamento; 

IX - a data de vencimento.  

Art.  314. 0 alvará de licença para atividade eventual ou ambulantc somente será lbrnecido 

caso: 

I - o contribuinte comprove não se encontrar inadimplente em relação a quaisquer 
tributos municipais; 

II - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de obras;  

III  - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de 
posturas; 

IV - seja apresentado o comprovante do pagamento da taxa, se devida, e da respectiva 
tarifa de expediente, se for o caso.  

Art.  315. Está isento do pagamento da Taxa de Licença para Exercício de Atividade 

Eventual ou Ambulante: 

I - o evento de responsabilidade das associações religiosas, das associações de classe, 
dos asilos, dos orfanatos e das escolas primárias sem fins lucrativos, observados Os requisitos da 
Lei; 

§ 1° Respondem pela taxa de licença de atividade eventual ou ambulante os vendedores 

cujas mercadorias sejam encontradas em seu poder, mesmo que pertençam a contribuintes que 
hajam pago a respectiva taxa. 

§ 2°. O Executivo Municipal, mediante decreto, regulamentará a aplicação dos dispositivos 

relativos à Taxa de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou Ambulante. 
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CAPÍTUID VIII 
DA TAXA DE REGISTRO, INSPEÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA AGROPECUARIA   

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  

Art.  316. Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária Agropecuária tem corno fato 

gerador o poder de policia concernente à inspeção e fiscalização higiénico-sanitária e defesa 

agropecuária exercida sobre os estabelecimentos rurais, industriais ou entrepostos de produtos 

de origem animal e vegetal, bem como os produtos de origem animal e vegetal destinados a() 

consumo humano. 

§ 1 Os estabelecimentos rurais, industriais ou entrepostos de produtos de origem animal 

e vegetal, cuja produção fi)r objeto de comercio municipal, somente poderio funcionar no 

município após prévio registro e obtenção do certificado de inspeção  sanitária. 

§ 2 O certificado de inspeção sanitária deverá ser renovado anualmente, com prazo de 

validade de doze meses, contados da data da sua expedição.  

Art.  317. 0 contribuinte da Taxa de Registro, Inspeção) e Fiscalização Sanitária 

Agropecuária é a pessoa física ou jurídica que exerça alguma atividade sujeita a registro, inspeção 

ou fiscalização sanitária agropecuária. 

§ 12  Estão sujeitos à inspeção e fiscalização sanitária agropecuária: 

I - os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matéria-prima; 

II - o pescado e seus derivados;  

III  - o leite e seus derivados; 

- o ovo e seus derivados; 

V - o mel, cera de abelha e seus derivados; 

VI- os produtos de origem vegetal e seus beneficiamentos. 

§ 2'1  A Inspeção e Fiscalização Sanitária Agropecuária  far-se-5.: 

I - nos estabelecimentos industriais especializados,  corn  instalações adequadas para 
o abate de animais, no preparoOU industrialização, sob qualquer fOrma, para o consumo; 

II - nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que os 
industrializarem;  

III  - nos estabelecimentos onde ocorra o beneficiamento do leite, nas fábricas de 
laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou nos postos de 
recebimento, refrigeração e manipulação de seus derivados e nos respectivos entrepostos; 
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IV - nos entrepostos de ovos e nas fábricas de seus produtos derivados; 

V - nas propriedades rurais e entrepostos que, de modo geral, produzam, recebam e 
promovam beneficiamento, manipulação, armazenamento, conservação ou acondicionamento 
de produtos de origem animal e/ou vegetal; 

Vi- nos meios de transporte dos produtos sujeitos a inspeção e fiscalização sanitária 
agropecuária desde a produção até o comércio atacadista.  

Art.  318. A Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Saniaria.Agropecuária será calculada 

e lançada de acordo com o Anexo IX deste Código e exigida na forma e prazo fixados em 

regulamento.  

Art.  319. 0 pagamento da Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária 

Agropecuária será efetuado em cota única através de Documento de Arrecadação de Tributos 

Municipais, antes da concessão da licença requerida ou de sua renovação anual.  

Art.  320. Fica isento do pagamento da Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária 

Agropecuária: 

I - os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Dircta e Indireta da Unido, dos 

Estados e do Município de Rurópolis; 

II - o agricultor familiar, definido conforme a Lei Federal nQ 11.326/2006, e identificado 

pela Declaração de Aptidão ao Pronaf -  DAP  obtida por pessoa fisica ou jurídica, que possua no 

máximo 02 (dois) módulos fiscais.  

Art.  321. A isenção da Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária Agropecuária 

não dispensa o prévio requerimento para a concessão de registro ou certificado.  

Art.  322. Decreto baixado pelo Executivo Municipal disporá sobre a concessão da licença 
para funcionamento em horário especial. 

CAPÍTULO IX int 	 

DA TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  

Art.  323. A Taxa de Licença e Fiscalização de Obras é fundada no poder de policia do 
111unicipio, quanto à disciplina do uso do solo, a tranquilidade e bem estar da população,  tern  
como fato gerador o procedimento de autorização e fiscalização exercida sobre a execução de 
obras dentro do Município, quanto ao cumprimento da legislação específica referente ao uso e 
ocupação do solo, zoneamento urbano e às normas municipais de edificações e de posturas.. 

Parágrafo único. Excetua-se da obrigatoriedade do pagamento da taxa: 
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I - a construção de  mums  e gradis,  mums  de arrimo ou de contenção, quando no 
alinhamento predial; 

II- a colocação de portões, 

Ill - a limpeza, a pintura e a aplicação de qualquer tipo de revestimento das 
edificações; 

IV - a construção provisória destinada A.  guarda de materiais, máquinas e 
equipamentos, quando no local da obra devidamente licenciada;  

Art.  324. Nenhuma construção, reconstrução, reforma, demolição OU obra de qualquer 

natureza poderá ser iniciada sem prévio pedido de licença à Prefeitura, pagamento da Taxa de 

licença para Execução) de Obras e emissão do respectivo alvará. 

§ I Estão isentos do pagamento da Taxa de Licença e Fiscalização de Obras os seguintes 

liceiiciamentos: 

I - construções  de  até quarenta metros quadrados, cujo proprietário 
comprovadamente seja possuidor de apenas  urn  imóvel no Município de Rurópolis; 

II - construções de barracões destinados ã guarda de materiais para obra já 
devidamente licenciada;  

III  - construções em imóveis da Administração Direta e Indireta da União, dos 
Estados e dos Municípios e da Câmara Municipal de Rin-ópolis, exceto no caso de imóveis em 
regime de enfiteuse ou aforamento, quando a Taxa de Licença e Fiscalização de Obras será 
devida pelo titular do domínio útil; 

IV - construções de prédios: 

a) para instalação de serviços públicos, pela União, Estados e Municípios; 

b) destinados exclusivamente à instalação e funcionamento de templos de qualquer 
culto e de estabelecimentos educacionais e de assistência social, sem fins lucrativos. 

§ 22  As isenções de que trata este artigo não dispensam a obrigatoriedade de aprovação) 

dos respectivos projetos. 

§ 3° A licença para execução de obras deverá ser requerida  pelo responsável pelo imóvel, 

ou seu representante legal. 

§ 42 O requerimento de licença para execução de obras  será efetuado em formulário 
próprio antenormente ao micro das obras. 

§ 52  O requerimento para execução de obras, independentemente das obrigações previstas 
na lei municipal que trate da execução de obras, deverá obrigatoriamente conter: 

I - nome e número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita 
Federal)  do proprietário do imóvel; 
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II - número da inscrição anterior no cadastro 	caso exista;  

III  - número da inscrição no Registro de Imóveis, caso exista; 

IV - croquis com a localização do imóvel, contendo o endereço completo e, se for o 
caso, quadra e lote de loteamento; 

V - área do terreno e suas dimensões; 

VI-  Area  edificada e dimensões da edificação, caso exista; 

VII - uso a que se destina o imóvel; 

VIII - tipo de edificação, caso exista; 

IX - tipo de obra; 

X - duração da obra; 

XI - endereço para entrega de avisos; 

§ 61' A licença somente será concedida mediante prévio exame e aprovação das plantas ou 

projetos das obras, na forma  da legislação aplicável. 

§ 72  A licença terá período de validade fixado de acordo com a natureza, extensão e 

complexidade da obra, e  sera  cancelada se a sua execução imão for iniciada dentro do prazo 

estabelecido no alvará. 

§ 8 A licença poderá ser prorrogada, mediante pagamento de nova taxa.  

Art.  325.  A Taxa de Licença e Fiscalização de Obras será lançada em conformidade com 
o disposto  no Anexo VII desta Lei e arrecadada através de guia especifica para esse fim. 

§ 12  A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária. 

2' Da guia  dc  arrecadação da taxa constarão: 

I - a inscrição no Cadastro Imobiliário; 

H - o domicilio tributário;  

HI  - o nome ou razão social do contribuinte; 

IV - o endereço para correspondência se for o caso; 

V - o nome da taxa; 

VI - o valor da taxa. 

VII - da guia de arrecadação da taxa constarão: 

VIII - a indicação do exercício fiscal a que se refere; 

IX - a indicação dos locais de pagamento; 

X - a (lata de vencimento 

XI - o período de validade da licença. 
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Art.  326. 0 alvará de licença para execução de obras somente será fomecido caso: 

I - o contribuinte comprove não se encontrar inadimplente em relação a quaisquer 
tributos municipais; 

II - em relação ao estabelecimento no qual se pretende licenciar a obra, não existam 
débitos para com a Fazenda Municipal;  

III  - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de obras; 

W - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de 
posturas; 

V - seja apresentado o comprovante do pagamento da taxa, se devida, e da respectiva 
tarifa de expediente, se for o caso. 

Parágrafo único. Decreto baixado pelo Executivo Municipal regulamentará a concessão da 
licença para execução de obras. 

-- CAPITULO X 
DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE 

LOTEAMENTOS, DESMEMBRAMENTOS E 
REMEMBRAMENTOS 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  

Art.  327. 0 fato gerador da Taxa de Licença para Execução de Loteamentos, 
Desmembramentos e Remembramentos é o exercício do poder de policia administrativa, 
objetivando a fiscalização do cuinprimento da legislação municipal, no que concerne a aprovação 
de planos ou projetos, para arruamento, loteamento, parcelamento ou fusão de terrenos 
particulares. 

Parágrafo único. A Taxa de licença para Execução de Loteamentos, Desmembramentos 
e Remembramentos é exigível pela permissão outorgada pela Prefeitura, na forma da lei, 
mediante prévia aprovação dos respectivos planos ou. projetos, para arruamento, lotearnento, 
parcelamento ou fusão de terrenos particulares, segundo a legislação vigente no Município.  

Art.  328. Nenhum plano ou projeto de armamento, loteamento, desmembramento ou 
remembramento poderá ser executado sem o prévio pedido de licença ã. Prefeitura, pagamento 
da Taxa de licença para Execução de Loteam.entos, Desmembramentos e Remernbramentos e 
emissão do respectivo alvará. 
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§ 12  A licença para execução de loteamentos, 'desmembramentos e remembrarnentos 

deverá ser requerida pelo responsável pelo imóvel, ou seu representante 

§ 2 0 requerimento de licença para execução de loteamentos, desmembramentos e 

remembramentos será efetuado em formulário próprio anteriormente ao inicio das obras. 

§ 32  O requerimento para execução de loteamentos, desmembramentos e 

remembramentos, independentemente das obrigações previstas na lei municipal, estadual  au  

federal que trate da matéria, deverá obrigatoriamente conter: 

I - nome e número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita 
Federal) do proprietário do imóvel, 

II - número da inscrição anterior no cadastro) imobiliário, caso exista; 

Ill - número da inscrição no Registro de Imóveis, caso exista; 

- croquis com a localização do imóvel, contendo o endereço completo e, se for o 
caso, quadra e lote de loteamento; 

V -  Area  do terreno e suas dimensões; 

VI -  Area  edificada e dimensões da edificação, caso exista; 

VII - tipo de parcelamento  au  remembramento; 

VIII - endereço para entrega de avisos; 

§ 42  A licença somente será concedida mediante prévio exame e aprovação das plantas ou 
projetos para arruamento, loteamento, parcelamento ou fusão de terrenos particulares, na forma 
da legislação aplicável. 

§ 52  A licença terá período de validade fixado de acordo com a natureza, extensão e 
complexidade do projeto do arruamento, loteamento, parcelamento ou fusão de terrenos, na 
forma da legislação aplicável, e será cancelada caso a execução não for iniciada dentro do prazo 
estabelecido no alvará. 

§ 62  A licença poderá ser pronogada, mediante pagamento de nova taxa. 

§ 72  A licença concedida constará de alvará no qual se mencionarão) as obrigações do 
loteador ou arruador  corn  referência a obras de terraplenagem, urbanização e infraestrutura 
básica, conforme disposto na legislação municipal aplicável. 

§ 82  0 alvará de licença para execução loteamentos, desmembramentos e 
remembramentos somente será fornecido caso: 

I - o contribuinte comprove não se encontrar inadimplente em relação a quaisquer 
tributos municipais; 
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II - em relação ao terreno) no qual se pretende licenciar o loteamento, 
desmembramento ou remembramento, não existam débitos para com a Fazenda Municipal;  

III  - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de obras; 

IV - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de 

posturas; 

V - exista o devido Licenciamento Ambiental; 

VI- seja apresentado o comprovante do pagamento da taxa, se devida, e da respectiva 
tarifa de expediente, se for o caso. 

§ 92  Decreto baixado pelo Executivo Municipal regulamentará a concessão da licença para 

execução de loteamentos, desmembramentos e remembramentos.  

Art.  329. A Taxa de Licença para Execução de Loteamento, Desmembramento e 

Remembramento será lançada em conformidade com o disposto no Anexo VII desta Lei e 

arrecadadas através de guia especifica para esse fim. 

§ 1°. A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária. 

§ 2' Da guia de arrecadação da taxa constarão: 

I - a inscrição no Cadastro Imobiliário; 

- o domicilio tributário;  

III  - o nome ou razão social do contribuinte; 

IV - o endereço para correspondência se f)r o caso; 

V - o nome da taxa, 

VI - o valor da taxa. 

§ 3° Da guia de arrecadação da taxa constarão: 

I - a indicação do exercício fiscal a que se refere; 

II - a indicação dos locais de pagamento; 

Ill - a data de vencimento 

IV - o período de validade da licença. 
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CAPÍTULO XI 
DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE VIAS E 

LOGRADOUROS KBLICOS 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  

Art.  330.  0 fato gerador da Taxa de Licença para Ocupação de Vias e Logradouros 

Públicos é o exercício do poder de policia administrativa, objetivando a fiscalização do 

cumprimento da legislação municipal, visando disciplinar a ocupação de vias e logradouros 

públicos. 

§ 12  Entende-se por ocupação de vias e logradouros públicos, a instalação provisória  ou 

permanente de balcão, banca,  "trailer",  barraca, mesa, cadeira, tabuleiro, quiosque, aparelho, 

veiculo e qualquer outro móvel ou utensílio, depósitos de materiais para fins comerciais ou de 

prestação) de serviços, em locais públicos pennitidos, conforme disposto) legislação) municipal 

aplicável. 

§ 2° 0 lançamento ou pagamento da Taxa de Licença para Ocupação de Vias e 

Logradouros Públicos não importa em reconhecimento da regularidade da atividade.  

Art.  331. Não se ocupará via ou logradouro público sem a inscrição no Cadastro Fiscal do 

Município e a emissão do respectivo alvará, conforme  decreto baixado pelo  Executivo Municipal. 

§ 1° A inscrição  sera  feita a requerimento do responsável pelo exercício da atividade que 

ocupe via ou logradouro público no  território do Município. 

§ 2° A inscrição no Cadastro Fiscal do Município  sera  efetuada em formulário próprio ate 

no mínimo  5 (cinco) dias antes do  Mid°  do exercício da atividade. 

§ 4° A inscrição cadastral junto ao Cadastro Fiscal do Município,  dentre outras 

informações, deverá obrigatoriamente conter: 

I - nome do requerente e seu número de inscrição no CPF (Cadastro de  Pessoas 
Físicas da Receita Federal); 

II - número da inscrição anterior junto a Fazenda Municipal, caso exista;  

III  - endereço completo do requerente; 

- local o período e horário onde a atividade será exercida; 

V - atividade a ser desenvolvida; 

VI- área utilizada para o exercício das atividades; 
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VII - equipamentos, utensilios OU veículos usados para o exercício da atividade. 

§ 52  O lançamento ou pagamento da Taxa de Licença para Ocupação de Vias e 

Logradouros Públicos não importa em reconhecimento da regularidade da atividade. 

§ 62  Sem prejuízo do pagamento da taxa tratada nesta seção, a Prefeitura apreenderá e 

removerá para os seus depósitos quaisquer mercadorias ou objetos deixados em locais não 

permitidos, OU colocados em vias e logradouros públicos, sem o pagamento da Taxa de Licença 

para Ocupação de Vias e Logradouros Públicos, prevalecendo, no que couber, a aplicação de 

multas e demais sanções previstas em lei. 

§ 72  Os contribuintes da Taxa de Licença para Ocupação de Vias e Logradouros Públicos 

são obrigados a portarem o alvará de licença para ocupação de vias e logradouros públicos, sob 

pena de sujeitarem-se às penalidades previstas na legislação municipal aplicável. 

§ 82  Do alvará de licença para ocupação de vias e logradouros públicos deverão constar as 

restrições relativas ao exercício da atividade, em especial quanto a forma de ocupação, locais, 

datas e horários licenciados pela Prefeitura Municipal. 

§ 92  0 pagamento da Taxa de Licença para Ocupação de Vias e Logradouros Públicos, 

não dispensa a cobrança da Taxa de Licença para Exercício de Atividade Eventual ou 

Ambulante, no caso que couber a incidência dos dois tributos. 

§ 10. 0 Executivo Municipal, mediante decreto, regulamentará a aplicação dos dispositivos 

relativos à Taxa licença para Ocupação de Vias e Logradouros Públicos.  

Art.  332. A Taxa de Licença para Ocupação de Vias e Logradouros Públicos deverá ser 
lançada anterion-nente ao exercício da atividade e arrecadada através de guia especifica para esse 
fim,  ern  conformidade com o disposto no Anexo XIII desta Lei. 

§ 1' A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária. 

ST Da guia de arrecadação da taxa constarão: 

I - a inscrição no Cadastro Fiscal do Município; 

II - o domicilio tributário;  

III  - o nome ou razão social do contribuinte; 

IV - o endereço para correspondência Sc for o caso; 

V - o nome da taxa; 

- o valor da taxa. 

§ 3' Da guia de arrecadação da taxa constarão: 
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I - a indicação do exercício fiscal a que se refere; 

II - a indicação dos locais de pagamento;  

III  - a data de vencimento 

IV  - o período de validade da licença.  

Art.  333. 0 alvará de licença para ocupação de vias e logradouros públicos somente será 

lOrnecido caso: 

I - o contribuinte comprove não se encontrar inadimplente em relação a quaisquer 
tributos municipais; 

- exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de 
posturas;  

III  - seja apresentado o comprovante do pagamento da taxa, se devida, e da respectiva 
tarifa de expediente, se for o caso. 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  

RUROPOLIS 

Art.  334. 0 fato gerador da Taxa de Licença e Fiscalização de Amincios e Publicidade 
decorre do exercício do poder de policia administrativa, objetivando a fiscalização do 
cumprimento da legislação nnmicipal, visando disciplinar a exploração ou utilização de meios de 
publicidade nas vias e logradouros do Município e de todas as espécies de engenhos de 
divulgação de propaganda e publicidade instaladas em imóveis particulares e logradouros 
públicos deste Município.. 

§ 19  A exploração) ou utilização de meios de publicidade nas vias e logradouros públicos 
do Município, bem como nos lugares de acesso ao público fica sujeita à prévia licença da 
Prefeitura e ao pagamento da Taxa de Licença para Publicidade. 

§ 2u Para efeito do caput deste artigo, considera-se anúncio, qualquer  instrument()  OU fbrma 
de comunicação visual ou audiovisual de mensagens, inclusive aquele que contiver dizeres, ou 
apenas desenho, sigla, dístico ou logotipo indicativo ou representativo de nome, produto, local 

ou atividade de pessoa fisica e jurídica. 
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§ 32  A taxa desta seção também é devida para o licenciamento de engenhos de divulgação 

de propaganda e publicidade em veiculo de aluguel ou transporte coletivo urbano de passageiros 

regular que sejam utilizados para realização de atividades no território deste Município. 

§ 42  0 disposto no § 3° deste artigo  ilk)  se aplica aos engenhos instalados em veículos que 

circulem eventualmente no território deste Município.  

Art.  335. Consideram-se engenho de divulgação de propaganda ou publicidade: 

I - tabuleta. ou  outdoor  engenho fixo, destinado A. colocação de cartazes em papel 
ou outro material substituivel periodicamente; 

II - painel ou placa: engenho fixo ou móvel, luminoso ou não, constituído por 
materiais que, expostos por longo período de tempo, não sofrem deterioração substancial, 
caracterizando-se pela baixa rotatividade da mensagem;  

III  -  letreiro: afixação ou pintura de signos ou símbolos em fachadas, marquises, 
toldos, elementos do imobilidrio  urban()  ou em estrutura própria, bem Como pintura executada 
sobre muro; 

IV - faixa, bandeira ou estandarte: aqueles executados em material não rígido, de 
caráter transitório; 

V - cartaz: constituído por material facilmente deteriorável e que se caracteriza pela 
alta rotatividade da mensagem, caracterizado por ter formato e dimensão superior a 210 x 
297mm (A4); 

VI dispositivo de transmissão de mensagens: engenho que transmite mensagens 
publicitárias por mcio  dc  visores, telas e outros dispositivos afins ou similares. 

§ 1° São considerados engenhos de divulgação, quando utilizados para veicular mensagem 

publicitária: 

I - mobilidrio urbano; 

II - tapumes de obras;  

III  - muros de vedação; 

IV - veículos motorizados ou não; 

V - aviões e similares; 

VI - balões e boias. 

§ 2 Não constituem veículos de divulgação o material ou engenho caracterizado como ato 
lesivo A limpeza urbana pela legislação pertinente.  

Art.  336. Os engenhos de divulgação de publicidade classificam-se em: 

I - luminosos: aqueles que possuem dispositivo luminoso) integrado à sua estrutura 
interna; 
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II - luminosos intermitentes: aqueles que possuem programação de múltiplas 
mensagens, movimentos, mudanças de cores, jogos deluz;  

III  - iluminados: aqueles que tenham sua visibilidade possibilitada ou reforçada por 
qualquer tipo de iluminação externa, ainda que não afixados diretamente na estrutura do 
engenho; 

IV - não luminosos: aqueles que não possuem dispositivo luminoso  all  de iluminação; 

V - inflados: aqueles que contém ar ou  gds  estável, independente do seu formato ou 
dimensões. 

§ 19  Consideram-se engenhos provisórios os executados  corn  material perecível Como 

pano, tela, papel, papelão, plásticos  IAA)  ridos pintados e que contenham inscrição do tipo 

"vende-se", "aluga-se", "liquidação", "oferta" ou similares, sendo isentos os que contenham área  

Atli  menor que um metro quadrado. 

§ 22  No caso de existir em urna &rim fachada  urn  engenho com diversas publicidades, o 

cadastramento será efetuado com base no somatório das áreas das mesmas. 

§ 3Q Se o estabelecimento alterar ou diferenciar a fachada para compor a publicidade, a 

classificação do anúncio para efeito do cadastro e da Taxa de Licença e Fiscalização de Anúncios 

e Publicidade será estabelecida conforme se apresentam os engenhos de divulgação. 

§ 42  Considera-se fachada diferenciada aquela caracterizada por alteração de cor, 

revestimento, acabamento, iluminação e outros recursos que visam destacar e ou compor a 

publicidade. 

§ 52  Quaisquer alterações procedidas quanto ao tipo, características ou tamanho do 

anúncio, assim corno a sua transferência para local diverso, acarretará nova incidência da Taxa 

de Licença e Fiscalização de Anúncios e Publicidade. 

§ 6 Incluem-se na obrigatoriedade do  art.  335: 

I - Os anúncios, letreiros, painéis, tabuletas, emblemas, placas, avisos e congêneres, 
mdependentemente de suas naturezas e fmalidades; 

- Quaisquer engenhos e elementos suspensos, instalados nos locais autorizados;  

III  - Os antincios pintados ou afixados em paredes, muros, tapumes ou veículos; 

IV - Os anúncios e letreiros colocados no interior de terrenos de domínio privado e 
que forem visíveis dos logradouros públicos; 

V - A distribuição de anúncios, cartazes e quaisquer outros meios de publicidade e 
propaganda escrita; 

VI - A divulgação por meio sonoro; 

VII - A ação de propagandistas, mesmo que mudos; 
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VIII - A veiculação por meio de projeção cinematográfica OU congênere, fora da sala 
destinada a exibição e visível do logradouro público. 

§ 82  Compreendem-se neste artigo os anúncios colocados em lugares de acesso ao público, 

ainda que mediante cobrança de ingresso, assim como os que forem de qualquer forma visíveis 

da via pública.  

Art.  336. Respondem pela observância das disposições desta Seção todas as pessoas físicas 

ou juridicas, às quais, direta ou indiretamente, a publicidade venha a beneficiar, tuna vez que a 

tenham autorizado.  

Art.  337. Não  hi  incidência da Taxa de Licença e Fiscalização de Anúncios e Publicidade 

quando se tratar: 

I - aos animcios destinados a fins filantrópicos, ecológicos, religiosos, patrióticos e 
eleitorais no que concerne à propaganda de partidos  politicos,  ou de seus candidatos, na forma 
prevista na legislação eleitoral; 

II - aos anúncios no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou serviços neles 
negociados ou explorados;  

III  - aos anúncios e emblemas de entidades públicas, ordens e cultos religiosos, 
irmandades, asilos, orfanatos, entidades sindicais, ordens ou associações profissimais e 
representações diplomáticas, quando colocados nas respectivas sedes ou dependências; 

IV - aos anúncios e emblemas de hospitais, sociedades  cooperativas, educacionais, 
culturais e esportivas desde que sem fins lucrativos, reconhecidas corno de utilidade pública por 
lei municipal, e quando colocados nas respectivas sedes ou dependências; 

V - aos anúncios que indiquem uso, lotação, capacidade ou quaisquer avisos técnicos 
elucidativos do emprego ou finalidade da coisa, desde que sem qualquer legenda, dístico ou 
desenho de valor publicitário, 

VI - aos anúncios em placas ou letreiros destinados, exclusivamente, A. orientação do 
público, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário e que em sua 
totalidade não exceda a um metro quadrado; 

VII- aos anúncios que recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam destinados, 
exclusivamente, a orientação do público, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho 
de valor publicitário; 

VIII - aos anúncios indicativos de oferta de emprego, afixadas no estabelecimento do 
empregador, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário; 

IX - aos anúncios de profissionais liberais, autônomos OU assemelhados, quando 
colocadas nas respectivas residências e locais de trabalho e contiverem, tão-somente, o nome, 
profissão, telefone e  e-mail;  

X - aos anúncios de locação ou venda de imóveis  ern  cartazes ou em impressos, 
quando colocados no respectivo imóvel, pelo proprietário, e sem qualquer legenda, dístico ou 

desenho de valor publicitário; 
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XI - aos anúncios em cartazes ou em impressos,  corn  dimensão de até um metro 
quadrado, quando colocados na própria residência, onde se exerça o trabalho individual; 

XII - aos anúncios em painel ou tabuleta afixada por determinação legal, no local da 
obra de construção civil, durante o período de sua execução, desde que contenha, tão-só, as 
indicações exigidas e as dimensões recomendadas pela legislação própria; 

XIII - aos anúncios de fixação obrigatória decorrente de disposição legal ou 
regulamentar, sem qualquer legenda, dístico ) ou. desenho de valor publicitário; 

XIV - aos anúncios exclusivamente indicativos de vias e logradouros públicos e os que 
contenham os caracteres numerais destinados a identificar as edificações; 

XV - aos anúncios destinados exclusivamente à sinalização de trânsito de veiculos e de 
pedestres; 

XVI - aos nomes, siglas, dísticos, logotipos e breves mensagens publicitárias de empresas 
que, nas condições legais e regulamentares, se responsabilizem, gratuitamente, pela colocação e 
manutenção de recipientes destinados à coleta de lixo nas vias e logradouros públicos, ou se 
encarreguem da conservação, sem ônus para o Município, de parques, jardins, e demais 
logradouros públicos arborizados, ou, ainda, do plantio e proteção de Arvores. 

Parágrafo tnico. Na hipótese do inciso XVI, deste artigo, a não-incidência da Taxa de 
Licença e Fiscalização de Anúncios e Publicidade restringe-se, unicamente, aos nomes, dísticos, 
logotipos e breves mensagens publicitárias afixadas nos recipientes destinados à coleta de lixo, 
em medidas definidas no ato que autorizar e estabelecer a responsabilidade pela conservação) do 
logradouro.  

Art.  338. 0 descumprimento às normas relativas à Taxa de Licença e Fiscalização de 
Anúncios e Publicidade constituem infrações e sujeitam o infrator a multa de 100 (cem) URM, 
consoante as seguintes hipóteses: 

-  deixar de efetuar, na forma e nos prazos regulamentares, a inscrição inicial, as 
alterações de dados cadastrais, ou seu respectivo cancelamento, quando apuradas por meio de 
ação fiscal ou denunciadas após o seu inicio; 

II - deixar de apresentar quaisquer declarações a que estejam obrigados, ou as fizerem 
com dados inexatos ou omissões de elementos indispensáveis à apuração do valor da Taxa de 
Licença e Fiscalização de Anúncios e Publicidade devida, na forma e prazos regulamentares;  

III  - deixar de exibir o registro de anúncio, da inscrição, da declaração de dados ou de 
quaisquer outros documentos fiscais, embaraçar a ação fiscal ou sonegar documentos para 
apuração da Taxa de Licença e Fiscalização de Animcios e Publicidade.  

Art.  339. A instalação ou manutenção de engenho de divulgação de publicidade em 
desacordo  corn  o disposto neste Código ou  ern  regulamento importará na aplicação de 
notificação preliminar, na forma estabelecida em regulamento,  corn  vista a sanar a irregularidade, 
no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de aplicação da multa estabelecida no  art.  338 deste 
Código, a qual se cobrará em dobro em caso do não atendimento do que estabelece este artigo. 
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§ 12  Quando no  period()  de um ano ocorrer pelo mesmo infrator o mesmo 

descumprimento do que estabelece a legislação pertinente, considerar-se-á reincidência, devendo 

aplicar- se a multa, sem a providência a que se refere o caput deste artigo, e o material empregado 

será apreendido. 

§ 2Em qualquer caso, quando ocorrer remoção de engenho de divulgação de publicidade, 

por ausência da devida licença ou por utilização irregular, o proprietário poderá reavê-lo, 

resgatando-o, no prazo de sessenta dias, com o pronto recolhimento da penalidade e despesas 

com a remoção e guarda.  

Art.  340. A Administração Municipal definirá os locais e logradouros, praças e avenidas 

nos quais não poderão ser veiculados animcios. 

§ 1° E proibida a colocação de engenhos de divulgação de publicidade, sejam quais forem 

a forma ou composição e as finalidades do anúncio: 

I - nas árvores de logradouros públicos, com exceção de sua afixação nas grades que 
a protegem, e desde que autorizada e observada a forma permitida na legislação; 

II - nas fachadas de edifícios residenciais, com exceção daqueles que possam ser 
colocados na cobertura ou de pintura mural em fachada cega;  

III  - nos locais em que prejudiquem, de qualquer maneira, a sinalização de trânsito ou 
outra destinada à orientação pública, ou que possam causar insegurança ao trânsito) de veículos 
ou pedestres, 

IV - nos locais em que, perturbando as exigências da preservação da visão em 
perspectiva, forem considerados poluentes visuais, nos termos da legislação especifica, ou 
prejudiquem os direitos de terceiros; 

V - nos imóveis edificados, quando prejudicarem a aeração, insolação, iluminação e 
circulação nos mesmos ou nos imóveis edificados vizinhos; 

VI- em prédios ou monumentos tombados, ou  ern  suas proximidades, quando 
prejudicarem a sua visibilidade; 

VII - em  Areas  consideradas de preservação ambiental. 

§ 2° 0 regulamento definirá os critérios de instalação de engenhos de divulgação de 
;publicidade, sendo vedado: 

I - obstruir aberturas destinadas ã circulação, iluminação ou ventilação; e 

- avançar sobre passeios, devendo ser estabelecida a altura  minima  e máxima, em 
regulamento, quando apoiadas no solo ou em fachada 

§ 3° Os engenhos de divulgação de publicidade já existentes e que não se enquadram nas 

normas estabelecidas neste Código, deverão ser retirados, .501) pena de incorrerem nas 

Página 145 de 250 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ItURÓPOLIS-PA 
Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000 / Hortirio de Atendimento: 08h0Omin ás 14h0Omin 
prekituraWuropolis.pa.,eombr 



P 

0,  PREFEITURA MUNICIPAL
.. 

 
.. 

11111 RUROPOL 
011/to Continua t 

LEI COMPLEMENTAR 114Ta 001, DE 05 DEJULHO DE 2021. 

penalidades previstas, ou mantidos se o interessado, no prazo de sessenta dias, da data de vigência 

deste Código, regularizar a situação.  

Art.  341. Para veiculação da publicidade no território do Município será necessário que o 

requerente seja inscrito no Cadastro Fiscal do Município. 

§ 12  A inscrição no Cadastro Fiscal do Município será efetuada em formulário próprio 

anteriormente à veiculação da publicidade. 

§ 22  A inscrição junto ao Cadastro Fiscal do Município, sem prejuízo das disposições da 

lei municipal concernente à matéria, dentre outras informações, deverá obrigatoriamente conter: 

I - nome do requerente e seu número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas 
Físicas da Receita Federal); 

II - número da inscrição junto à Fazenda Municipal, caso exista;  

III  - endereço completo do requerente; 

IV - local o período e horário onde  a publicidade será veiculada; 

V - tipo de publicidade; 

VI - dimensão do material publicitário  se for o caso; 

VII- quantidade de material publicitário se for o caso; 

VIII- objetivo da publicidade 

§ 32  Ficam os anunciantes obrigados a colocar, nos painéis e animcios  sujeitos à taxa, o 

número fornecido pela Prefeitura para identificação da licença. 

§ 4' A Taxa de licença e Fiscalização de Anúncios e Publicidade deverá ser lançada 

anteriormente à outorga da licença e arrecadada através de guia especifica para esse fim, em 
conformidade com o disposto no Anexo IX desta Lei. 

§ 52  A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária. 

§ 62  Da guia de arrecadação da taxa constarão: 

I - a inscrição no  Cadastro Fiscal do Município; 

II- o domicilio tributário; 

- o nome ou razão social do contribuinte; 

IV - o endereço para correspondência se for o caso; 

V - o nome da taxa; 

VI - o valor da taxa; 

VII - o tipo de publicidade e o local licenciado. 
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§ 7' Da guia de arrecadação da taxa constarão: 

I - a indicação do exercício fiscal a que se refere; 

II - a indicação dos locais de pagamento;  

III  - a data de vencimento 

- o período de validade da licença. 

§ 4 A licença será concedida para cada publicidade autorizada a ser veiculada pelo órgão 

que trata das posturas municipais, entendendo-se para os efeitos desta Lei que quaisquer 

alterações na finma, na dimensão, no conteúdo  Ott  local de veiculação implicam em novo 

licenciamento e pagamento de nova taxa. 

S 52  0 alvará de licença para publicidade somente será fornecido caso: 

I - o contribuinte comprove não se encontrar inadimplente em relação a quaisquer 
tributos municipais; 

II - exista parecer favorável do órgão municipal de meio ambiente;  

III  - exista parecer favorável do órgão municipal responsável pela fiscalização de 
posturas; 

IV - seja apresentado o comprovante do pagamento da taxa, se devida, e da respectiva 
tarifa de expediente, se for o caso; 

V - em relação ao estabelecimento OU ao veiculo no qual se pretende licenciar a 
publicidade, não existam débitos para com a Fazenda Municipal. 

§ 62  0 Executivo Municipal, mediante decreto, regulamentará a aplicação dos dispositivos 

relativos à Taxa de Licença e Fiscalização de Anúncios e Publicidade. 

6APÍT1JLO XIII 
DAS TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DOS CONTRIBUINTES  

Art.  342. As Taxas de Serviços Urbanos tem como fato gerador a utilização dos serviços 
públicos municipais, específicos e divisíveis, efetivamente utilizados pelo contribuinte ou postos 

à sua disposição, relativos à coleta de lixo e à manutenção da rede de esgoto. 

Pariagrafo único. As Taxas de Serviços Urbanos incidirão sobre cada uma das unidades 

imobiliárias autônomas que se enquadrem no disposto no artigo anterior. 
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, 
Art.  343. São contribuintes das Taxas de Serviços Urbanos Os proprietários, titulares do 

domínio útil ou os possuidores, a qualquer titulo, de imóveis localizados no território do 

Município que efetivamente se utilizem ou tenham ã sua disposição quaisquer dos serviços 

públicos geradores das taxas, isolada ou cumulativamente. 

Parágrafo único. Respondem solidariamente pelo pagamento das Taxas de Serviços 

Urbanos o justo possuidor, o titular do direito de usufruto, uso ou habilitação, os promitentes 

compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a 

qualquer titulo do imóvel, ainda que pertencentes a qualquer pessoa física ou jurídica de direito 

público  au  privado isenta da taxa. 

SEÇÃO  IT  
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO  

Art.  344. As Taxas de Serviços Urbanos poderão ser lançadas e cobradas juntamente com 

o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU. 

§ -12  Conforme disposto para os imóveis que forem objeto de isenção do IPTU, não haverá 

lançamento das Taxas de Serviços Urbanos. 

§r Prevalecendo o disposto no caput, os lançamentos das taxas observarão os mesmos 

descontos e parcelamentos aplicáveis ao IPTU. 

§ 32  Não prevalecendo o disposto caput, o lançamento das taxas: 

I - será anual, para pagamento  ern  cota única ou em até 12 (doze) parcelas mensais 
e consecutivas; 

II - poderá ser efetuado diretamente pela Fazenda Municipal, ou por meio de 
terceiros, mediante convênio firmado para tal fim;  

III  - terá vencimento das parcelas somente em dia de expediente bancário, 

- gerará direito ao desconto para pagamento antecipado somente na hipótese de 
pagamento da cota única, até seu vencimento. 

§ 4' A guia de arrecadação deverá ser paga na rede bancária. 

59  Além dos dados de identificação do imóvel, da guia de arrecadação da taxa 

constarão: 

I - o fator de cálculo; 

II - a quantidade na determinação da base de cálculo;  

III  - a base de cálculo para o cálculo da taxa; 

TV - o nome da taxa; 
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V - o valor da taxa; 

VI - o nome ou razão social do contribuinte. 

§ 6 - Da guia de arrecadação da taxa constarão: 

I - a data de vencimento; 

II - a indicação do exercício fiscal a que se refere; 

Ill - informações sobre as opções e datas para pagamento integral ou parcelado; 

IV - a indicação dos locais de pagamento; 

V - na hipótese de pagamento integral, a forma de aplicação do desconto, caso exista; 

VI - na hipótese de atraso de pagamento: 

a) a forma de aplicação da atualização monetária, caso exista, 

b) a forma de aplicação de juros, caso existam, 

c) a forma de aplicação de multa moratória, caso exista. 

Art.  345. Institui no âmbito do Município de Rurópolis, a Taxa de Serviço de Coleta, 

Remoção, Transporte e Destinação Final de Lixo ou Resíduos - TSLR. 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE  

Art.  346. A Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação Final de  Lbw  
OU Resíduos - TSLR, tem como fato gerador A. utilização efetiva ou potencial dos serviços 

divisíveis de coleta, transporte e destinação final adequada aos resíduos sólidos domiciliares 

gerados em imóvel edificado, independentemente de sua efetiva utilização 

§ 12  São considerados lixo ou resíduos, todos os produtos resultantes das atividades 

urnanas, em sociedade e se apresentam nos estados sólido, semissólido ou liquido, não passíveis 
de tratamento convencional. 

§ 22  A utilização efetiva ou potencial de que trata este artigo, ocorre no momento de sua 

colocação 5. disposição dos usuários para fruição. 

§ 32 O serviço de coleta abrange: 
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I - o recolhimento do lixo relativo a() imóvel; 

II - o transporte do lixo e sua descarga;  

III  - a correta destinação dos resíduos. 

§ 4 A taxa não é devida: 

I - pelos imóveis localizados na zona urbana do Município em  logradouros não 

atendidos pelo serviço público de coleta de lixo domiciliar. 

§ 5' A cobrança da taxa dependerá da frequência de coletas semanais ou diárias e do fator 

de capacidade contributiva. 

I - Define-se como fator de capacidade contributiva a  Area  construída dos imóveis. 

II- A frequência de coletas é definida conforme o constante do Anexo desta Lei 
Complementar e poderá ser alterado por Decreto do Executivo sempre que houver necessidade 
de adequação da frequência das coletas. 

§ 62 O recolhimento de lixo de cuidados especiais, tóxicos ou nocivos à saúde, inclusive 

industriais, quando executado pela Administração Pública, será cobrado por preço público, a ser 

definido  ern  decreto pelo Poder Executivo, sem prejuízo ou qualquer dedução do valor da taxa 

de coleta de lixo domiciliar previsto neste artigo. 

§ 72  0 não pagamento da taxa nos prazos previstos pela Administração Municipal 

acarretará atualização monetária do valor do principal, juros de mora e multa moratória, nas 

bases definidas nesta Lei Complementar. 

§ 8Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa no dia 12  de janeiro de cada exercício. 

§ 92  A taxa incidirá sobre cada economia ou estabelecimento,  corn  base no Valor de 
Referência Municipal e será calculada de acordo tom o Anexo X desta Lei Complementar, e 

poderá ser corrigida monetariamente por Decreto do Executivo Municipal  pela variação da 

inflação. 

§ 10. 0 contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do dominio útil ou o possuidor a 

qualquer titulo do imóvel situado em logradouro ou via alcançado  pelo serviço. 

SEÇÃO II 
DO LANÇAMENTO  

Art.  347. A taxa será lançada mensalmente  podendo ser cobrada, a critério do Fisco, 

juntamente com a Contribuição para Custeio  da  Iluminação Pública, podendo o Município 

&mar convênio  corn  a distribuidora de Energia Elétrica para cobrança dos valores, ou com 

Página 150 de 250 

PEEFEITUIRAIMUNICIPAL DE RURÓPOLIS-P.1 
lbws Mir Mai* 263, CEP: 68.165-000 / Honirio de Ateadissenio: 08h00min cis 14h0Omin 
p'ekkantribiargiedis_pa.,vop.hr 



e•—", 

PREFEITURA MUNICIPAL 

RURÕPOLIS 

4,644§6. Colfitittia 

LEI  COMPLEMENTAR  NQ 001, DE 05 DEJLTLHO DE 2021.  

qualquer outra concessionária / pennissionária de serviço público, bem Como conjuntamente  

corn  o carnê de IPTU, a critério do Executivo. 

§ 12- Os valores serão discriminados por tributos em separado. 

§ 22  Fica o Município autorizado a efetuar o pagamento das despesas que se fizerem 

necessárias a cobrança do tributo através de convênio ou contrato com concessionária ou 

permissionária de serviço público municipal. 

§ 32  Sao  isentos do pagamento da Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e 
Destinação Final de Lixo ou Resíduos - TSLR: 

I - as instituições de assistência social que se dediquem, exclusiv-arnente, a atividades 
assistenciais sem fins lucrativos, em relação aos imóveis destinados ao exercício de suas atividades 
essenciais; 

H - o contribuinte possuidor de um único imóvel, com  Area  construída ate 50 
(cinquenta) metros quadrados, que nele resida, outro não possuindo o cônjuge, o filho menor 
ou maior inválido, e não tenha renda mensal familiar superior ao valor de 1/4  do salário mínimo 
vigente;  

III  - os imóveis de propriedade de terceiros utilizados pelo Poder Legislativo 
Municipal e pela Administração Pública direta e indireta, que não explore atividade econômica, 
do Município ) do Rurópolis mediante locação, cessão, comodato ou outra modalidade de 
ocupação; 

IV - o imóvel que goza de imunidade tributária na forma prevista no artigo 150, inciso 
VI, alínea "b" da Constituição da República Federativa do Brasil; 

V - os imóveis de propriedade das associações de moradores, associações de bairros 
e clube de mães, desde que utilizados com exclusividade como sede da instituição e para os fins 
estatutários. 

VI - os imóveis de propriedade das agremiações carnavalescas, desde que utilizados 
com exclusividade como sede da agremiação; e 

VII - Os imóveis residenciais de terceiros, cedidos parcialmente para utilização de sede 
de associações de bairro e clube de  mks,  desde que a área utilizada seja separada fisicamente e 
a  Area  residencial remanescente obedeça aos critérios estabelecidos no inciso  III  deste artigo. 

S 1 2  As isenções de que tratam os incisos acima serão concedidas de  (Akio  ou requeridas 

ao Fisco Municipal, conforme dispuser o Poder Executivo, e, quando for o caso, outorgadas a 
partir do  moment()  em que a situação do contribuinte já atendia aos requisitos previstos nos 
referidos incisos.  

Art.  348. A Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação Final de Lixo 

OU Resíduos - TSLR será calculada com base na Unidade de Referência do Município - URM, 

de acordo com a seguinte fórmula: 
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TSLR = Fc x Ei x Ui 

Onde: 

4- Fe: Fator de coleta de lixo, confbn-ne especificado na Tabela 1 do Anexo X desta Lei; 
Ei : Fator de enquadramento do imóvel em razão da área construída (Ac), quando 
edificado, ou testada fictícia (TF), quando não edificado, expresso em URNI, conforme 
especificado nas Tabelas 2 e 3 do Anexo X desta Lei; 

4  Ui : Fator de utilização do imóvel, conforme especificado ria Tabela 4 do Anexo X 
desta Lei. 

§ P Na hipótese de utilização diversificada do imóvel,  sera  aplicado o maior fator de 

utilização) do imóvel (Ui) no cálculo da TSLR. 

§ 22  Seri  reduzida em 50% (cinquenta por cento) a TSLR para os imóveis não edificados 

que possuam muros e, quando situados em logradouro provido de meio-fio, também possuam 

calçadas. 

§ 32  Fica a base de cálculo da TSLR dos imóveis de propriedade de clubes sociais que 

realizam investimento em esporte amador e em programas de inclusão social reduzida em 50% 

(cinquenta por cento), desde que utilizados em suas atividades essenciais. 

§ 4° Na hipótese de utilização diversificada do imóvel,  sera  aplicado o maior fator de 

utilização do imóvel  WO  iio cálculo da TSLR. 

SEÇÃO 
DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art.  349. 0 lançamento da Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação 

Final de Lixo ou Resíduos - TSLR, será procedido anualmente, em nome do contribuinte, na 

firma e rios prazos regulamentares, isoladamente ou em conjunto) com o Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTIT). 

§ 	Considera-se ocorrido o fato gerador em 19  (primeiro) de janeiro de cada ano. 

§ 2° Nos casos de construção nova e de parcelamento do solo, o lançamento será feito a 

partir da inscrição da nova unidade imobiliária no cadastro respectivo.  

Art.  350. 0 pagamento da Taxa  dc  Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação 

Final de Lixo ou Resíduos - TSLR) e das penalidades ou acréscimos legais  Ili()  exclui o 

pagamento de preços ou tarifas pela prestação de serviços especiais, tais como remoção de 

confeineres, entulhos de obras, aparas de jardins, bens móveis imprestáveis, resíduos 

extraordinários resultantes de atividades especiais, animais abandonados e/ou mortos, veículos 
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abandonados, capina de terrenos, limpeza de prédio, terrenos e disposição de resíduos em 

aterros ou assemelhados. 

§ 1° A coleta e destinação do lixo enquadrado nas situações tratadas no "caput" poderão 

ser executadas, a critério da Administração Municipal, por solicitação do interessado, e estarão 

sujeitas ao pagamento de prego público fixado por decreto do Executivo Municipal. 

§ 22  A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços utilizados pelo contribuinte, ou 

colocados à sua disposição, calculado anualmente, em função da faixa de  Area  e da utilização da 

edificação,  corn  base nos dados constantes do cadastro imobiliário. 

§ 32  A taxa incidirá sobre cada uriidade imobiliária autônoma constante do cadastro 

imobiliário. 

§ 42  A Taxa de Coleta de Lixo não incide sobre os imóveis de propriedade da Prefeitura 

de Rurópolis, bem como de suas autarquias. 

§ 5° 0 Executivo Municipal, mediante decreto, regulamentará a aplicação dos dispositivos 

relativos ã Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação Final de Lixo ou 

Resíduos - TSLR. 

CAPÍTULO XV immo 
DA TAXA DE EXPEDIENTE 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR  

Art.  351. A Taxa de Expediente tem Como fato gerador a análise, despacho, autenticação 

e arquivamento pelas autoridades municipais de documentos apresentados por interessados nas 

repartições do Município, bem como a lavratura de atos em geral, inclusive inscrição em cadastro, 

emissões de guias para pagamento de tributos, termos, contratos, declarações e demais atos 
realizados ou emanados pelo  Yoder  Público Municipal. 

Parágrafo  tithe°.  O contribuinte da Taxa de Expediente é a pessoa física ou jurídica que 
figurar no ato administrativo, nele tiver interesse ou dele obtiver qualquer vantagem ou houver 
requerido.  

Art.  352. A Taxa de Expediente serit calculada e lançada de acordo  corn  o Anexo XI deste 

C6digo. 
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§ 12 O lançamento  da Taxa de Expediente será feito em nome do contribuinte e o seu 
recolhimento  efetuado em cota única,  anteriormente à execução do serviço. 

§2L) Ficam isentos da Taxa de Expediente os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração 

Direta e Indireta da União, dos Estados e do Município de Rurópolis. 

§ 32  O Executivo Municipal, mediante decreto, regulamentará a aplicação dos dispositivos 

relativos A. Taxa de Expediente. 

INIRANW 	 mennespenw. 

  

CAPÍTULO XVI 

 

DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DOS CONTRIBUINTES  

Art.  353. A Contribuição de  Melhoria, prevista na Constituição Federal tem como fato 
gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas  Areas  beneficiadas direta ou indiretamente 
por obras públicas.  

Art.  354. 0 Sujeito Passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do 
domínio útil  au  0 possuidor a qualquer titulo de imóvel localizado na zona de influencia da obra 
pública. 

§ 1 2  Responde pelo pagamento da Contribuição de Melhoria o proprietário do imóvel ao 
tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade se transmite aos  adquirentes e sucessores, a 
qualquer titulo, do domínio do imóvel. 

§ 2'' Os bens indivisos serão considerados como pertencentes a  urn  só proprietário e aquele 
que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas que lhe couberem. 

SEÇÃO II 
DO EDITAL PRÉVIO E DA IMPUGNAÇÃO  

Art.  355. Sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para o  cumprimento 
desta Lei, o ,chefe do Poder Executivo determinará as providências para a elaboração) e 
publicação 	Edital de Notificação ao inicio da execução das obras referidas em lei ordinária 
especifica, através de meio oficial do município, observando-se os seguintes elementos: 

I - memorial descritivo do projeto; 

II - orçamento total ou parcial do custo das obras,  

III  - determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela Contribuição; 
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IV - determinação do fator de absorção do beneficio)  corn  base na valorização) 

estimada para toda zona ou para cada unia das áreas diferenciadas nela contidas, apurado em 

laudo de avaliação elaborado especialmente para este fim; 

V - delimitação da zona beneficiada (áreas direta e indiretamente favorecidas) e a 

relação de todos os imóveis nelas compreendidos,  corn  os respectivos valores a serem 

ressarcidos.  

Art.  356. 0 contribuinte poderá, mediante protocolo, impugnar administrativamente 

qualquer dos elementos referidos no Edital de Notificação expostos no artigo anterior, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a começar no primeiro dia útil após a publicação deste em meio oficial do 

Município de Rurópolis, cabendo ao impugnante o  emus  da prova. 

§ 1° As impugnações oferecidas aos elementos a que se refere este artigo, serão 

apresentadas por meio de petição fundamentada e devidamente identificada, descrevendo as 

provas requeridas, sob pena de preclusão, e endereçadas ao titular da Secretaria Municipal de 
Fazenda o qual proferird decisão, sempre que possível, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, 

contados da data do recebimento do processo. 

§ 2° Da decisão proferida pela municipalidade, será cientificada a parte interessada 

pessoalmente, por aposição da nota de ciente no processo; pelo correio, com aviso de 

recebimento ou por edital, afixado no átrio da prefeitura municipal, quando os meios para 
encontrar o interessado resultarem ineficazes. 

§ 3° A impugnação não suspende o inicio ou prosseguimento das obras, nem obsta a prática 
dos atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria 

SEÇÃO ifi 
DO CÁLCULO  

Art.  357. Na elaboração do cálculo da Contribuição de Melhoria, a administração pública 

elaborará planilha onde será comparado o custo da obra rateado com a valorização imobiliária 
estimada para cada imóvel,  corn  base  ern  Laudo de Avaliação de Valorização 

conforme preconizado pela NBR-14.653, admitindo corno valor da Contribuição de Melhoria 

devida, o menor valor entre o custo da obra rateado e a valorização imobiliária estimada para 
cada imóvel. 

§ 1 2  Na determinação do valor individual da CM, será observado o limite estabelecido pelo 

acréscimo) de valor resultante da obra para cada imóvel beneficiado pela obra pública em análise, 

em estrita observância ao disposto nesta Lei, da Constituição Federal, nos  arts.  81 e 82, do 
Código Tributário Nacional, bem como as diretrizes do Decreto-Lei n°. 195/1967, a Lei 
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Complementar  le.  101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei ng. 10.257/2001 - Estatuto 

da Cidade e o Código Tributário Municipal. 

§ 2-̀). A Contribuição de Melhoria terá corno limite o custo total de obra, tendo em vista a 

natureza desta, os benefícios para os usuários, atividades econômicas predominantes e o nível de 

desenvolvimento da região. Serio computadas neste custo todas as despesas necessárias aos 

estudos, projetos, fiscalizações, desapropriações, administrações, execuções e financiamentos, 

inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em financiamento ou empréstimos. Sua 

expressão monetária atualizada na época do lançamento será feita mediante a aplicação de 

coeficientes oficiais de correção e atualização monetária. 

SEÇÃO 
DO LANÇAMENTO E DA IMPUGNAÇÃO  

Art.  358. Executada a obra de melhoramento, na sua totalidade ou em parte suficiente para 

beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o inicio da cobrança da Contribuição de 

Melhoria, proceder-se-á ao lançamento reférente a esses imóveis, depois de publicado o 

respectivo demonstrativo de custos em meio oficial do município, através de Edital de 
Lançamento que conterá os seguintes elementos: 

I - determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição, com o 

correspondente plano de rateio entre Os imóveis beneficiados, devidamente identificados; 

II - determinação do fator de absorção do beneficio da valorização para toda zona ou para 

cada urna das áreas diferenciadas nela contidas após a execução total ou parcial da obra;  

III  - valor da Contribuição de Melhoria lançado individualmente por imóvel situad() na 
área beneficiada pela obra pública; 

IV - local e prazo para pagamento, suas prestações e vencimentos, 

V - prazo para impugnação. 

 

§ 1 9- Os lançamentos da Contribuição de Melhoria e suas alterações serão comunicados 
aos sujeitos passivos por meio de notificação pessoal, considerando-se efetiva quando for 
entregue no endereço indicado pelo contribuinte, constante do cadastro imobiliário, utilizado 
pelo município ) para o lançamento do IPTU. 

 

§ 22  Na impossibilidade da prática dos atos para a notificação) do sujeito passivo na forma 
prevista no artigo anterior, a notificação será feita por Aviso de Edital, publicado nos meios 

oficiais do município. 
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§ 3 O contribuinte poderá, mediante protocolo, impugnar administrativamente qualquer 

dos elementos referidos no edital de lançamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

primeiro dia  fail  após a sua publicação, cabendo ao impugnante o  onus  da prova. 

§ 42  Os contribuintes, no prazo que lhes for concedido no edital de lançamento, poderão 

apresentar impugnação contra: 

I - ilegalidade no procedimento) de lançamento ou cobrança do tributo; 

II - cumprimento dos requisitos legais para exigência da Contribuição de Melhoria;  

III  - erro na localização) ou em quaisquer outras características dos imóveis; 

IV - valor da Contribuição de Melhoria. 

§ 52  A impugnação será dirigida à autoridade tributária mediante petição escrita, indicando 
os fundamentos e/ou as razões que a embasem e detenninari a abertura do processo 

administrativo. 

§ 62  A impugnação  sell  apresentada por meio de petição fundamentada e devidamente 
identificada, descrevendo as provas requeridas, sob pena de preclusão e endereçada ao titular da 

Secretaria Municipal da Fazenda, o qual proferirá decisão, sempre que possível, em prazo não 

superior a 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do processo. 

§ 72  Das decisões proferidas sobre a impugnação será notificada a parte interessada 
pessoahnente, por aposição da nota de ciente no  process°  ou em termo de notificação emitido 
pelo município; pelo correio,  corn  aviso de recebimento ou por edital, afixado no átrio da 
prefeitura municipal, quando os meios para encontrar o interessado resultarem ineficazes. 

§ 82  A notificação) indicará, obrigatoriamente, o prazo para interposição de recurso 
voluntário na instância superior. 

§ 9' Das decisões de primeira instância, caberá recurso voluntário ao chefe do  Yoder  

Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da comunicação da 

decisão de primeira instância e deverá ser instruido com a cópia da referida decisão e da 

comprovação) da qualificação) do recorrente. 

§ 10. Das decisões proferidas pela segunda instância administrativa, não caberá outro 
r curso nem pedido de reconsideração. 
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SEÇÃO V 
DO PAGAMENTO  

Art.  3.59. Mantido o lançamento, considera-se em curso o prazo nele fixado para 

pagamento da Contribuição de Melhoria, desde a data da ciência do contribuinte.  

Art.  360. 0 contribuinte terá 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia  fail  após a ciência da 

notificação, para realizar o pagamento à vista  corn  desconto de 20% (vinte por cento), requerer o 

parcelamento, sem qualquer desconto, apresentar impugnação, ou, ainda, requerer isenção. 

§ 12  Ultrapassado o prazo previsto) no caput, sem que tenha ocorrido pagamento, 

parcelamento, pedido de isenção ou impugnação, o valor devido poderá ser inscrito em divida 

ativa, com a incidência dos acréscimos legais. 

§ 20  Na hipótese de parcelamento, que se fbrmalizari mediante termo de confissão de 

divida, a Contribuição de Melhoria poderá ser paga em até 36 (trinta e seis) meses, em parcelas 

mensais e sucessivas, corrigidas pela variação) da URM (Unidade de Referência do Município), 

respeitados o valor mensal mínimo de 10 (dez) URM para cada parcela.  

Art.  361. A Contribuição de Melhoria, parcelada na forma do § 22  do artigo anterior, será 

paga pelo contribuinte de modo que a parcela anual  Ilk)  exceda 3% (três por cento) do maior 

valor fiscal do seu imóvel, atualizado à época da cobrança, assim entendido  aquae  apontado) pelo 
laudo de avaliação após a conclusão da obra. 

§ 12  0 parcelamento do crédito tributário importa no seu reconhecimento pelo sujeito 
passivo. 

§ 22  As parcelas pagas em atraso serão atualizadas na data do pagamento, com a incidência 
dos acréscimos legais previstos nesta Lei. 

§ 32  0 atraso de qualquer parcela, por  period()  superior a 90 (noventa) dias, implica o 
cancelamento do parcelamento e a exigibilidade da totalidade cio crédito não pago.  

Art.  362. A cobrança da Contribuição de Melhorias, resultante de obras executadas pela 

União, situadas em áreas urbanas de um único Município, poderá ser efetuada pelo órgão 

arrecadador municipal, em convênio com o órgão federal que houver realizado as referidas 
obras.  

Art.  363. A conservação, a operação e a manutenção) das obras referidas no artigo anterior, 
depois de concluídas constituem encargos do Município em que estiverem situadas. 
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CAPÍTULO XVII 
	 1111.10,41112Wr  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  41/1"1  

Art.  364. Os encargos de conservação, operação e manutenção das obras de drenagem e 

irrigação, não abrangidas pelo  art.  362 e implantadas através da Contribuição de Melhorias, serão 

custeados pelos seus usuános.  

Art.  365. Aplicam-se à Contribuição de Melhoria de que trata esta Lei, no que couber e 

lhe forem aplicáveis, as disposições contidas nos  arts.  81 e 82 ambos da Lei n2. 5.172/1966 - 

Código Tributário Nacional, Decreto-Lei n2. 195/1967, Lei Complementar n2. 101/2000 - Lei 

de Responsabilidade Fiscal e Lei n2. 10.257/2001- Estatuto da Cidade e Código Tributário do 

Município. 

Art.  366. Fica revogada e como tal insubsistente, para todos os efeitos, a partir de 12  

(primeiro) de janeiro de 2022, toda e qualquer isenção, exoneração ou redução de tributos 

municipais, não previstos na presente lei, exceto as concedidas por prazo determinado e em 

função de determinadas condições.  

Art.  367. Fica o Executivo Municipal autorizado a editar decreto regulamentando, no que 

couber, prazos, bem corno procedimentos e documentação, relativos a fiscalização, lançamento 

e arrecadação de taxas, contribuições e impostos previstos nesta Lei, bem como quaisquer 

medidas que se fizerem necessárias à eficácia da administração tributária.  

Art.  368. Exclusivamente para os efeitos do lançamento do IPTU, no primeiro e no 

segundo exercícios de vigência desta Lei, poderá o Executivo Mtmicipal adotar, mediante 

Decreto, redutor linear para os valores de metro quadrado de terrenos e edificações constantes 
da planta genérica de valores, observando-se que o redutor poderá: 

I - ser de até 50% (cinquenta por cento) do valor constante da planta genérica de valores; 

II - incidir sobre os valores de metro quadrado de terrenos e edificações em conjunto ou 
separadamente;  

III  - ser diferenciado para Os valores de metro quadrado de terrenos e edificações; 

IV - ser diferenciado em função da utilização do imóvel.  

Art.  369. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com a União, Estados, 

Municípios, órgãos e demais entidades públicas e privadas, objetivando a perfeita aplicação desta 

lei. 
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Art.  370. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta do 
orçamento vigente. 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal, igualmente autorizado a promover 
através de ato próprio de sua competência, as realocações de dotações orçamentárias necessárias 
ã aplicação desta Lei.  

Art.  371. 0 Chefe do Poder Executivo deverá no prazo de 90 (noventa) dias, mediante 
Decreto Municipal, regulamentar o disposto nesta Lei.  

Art.  372. Esta Lei entra  ern  vigor na data de sua publicação, com os efeitos tributários a 
vigorar a partir de 12  (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei Municipal 181/2001 e a Lei Municipal 228/05. 

Rurópolis-PA, 05 de julho de 2021; 332  ano de Emancipação e 452  ano de Fundação. 

Publicado IJOS seguintes mcios 
• No  Akio  de entrada da Prekitura Municipal de 

Rurópolis em 05/07/2021. 
• No portal da  Pre  kiti 	unicipal de Rurópolis 

www.ruronolis a.g  4/0 

	

Si-t."1:797 11.'71 	Santos 
Secre o de Administrak.4o 

De 	)10 001/2021 
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ANEXO I 

TABELA PARA CÁLCULO DO VALOR VENAL DO LPTU 

(Tabelas 1 a 5) 

Tabela 01 
Valor do Metro Quadrado (m2) do Terreno por Módulo Fiscal  

AREA.  URBANA  

Ir."..."'••••••••.1.rm."."....""'''  Pro&  NUM Es... 0.1as 	 

Módulo Descrição Valor 
em 

URM 
01  CENTRO 2.5 
02 AEROPORTO 20 
03  ALBANI/LAERTE 15 
04 SERRARIA 18 
0.5 ARROZ 18 
06 BELA VISTA 15 
07 ALVORADA 10 
08 ZANOTO 15 
09 LAGOA 18 
10 BOM JARDIM 10 
11 PLANALTO 12 
12 LEITOSO 10 
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DEMAIS  AREAS  DE MANSÃO URBANA, VILAS E DISTRITOS. 13  10  

Tabela 02 
Fatores de Correção dos Terrenos 

CARACTERISTICAS FATOR 
SITUAÇÃO 

MEIO DE QUADRA 1,00 
ESQUINA 1,10 
ENCRAVADO 0,90 

TOPOGRAFIA 
PLANO 1,00 
ACLIVE 0,90 
DECLIVE 0,80 
IRREGULAR 0,70 

PEDOLOGIA 
INUNDAVEL 0,80 
FIRME 1,00 
ALAGADO 0,70 

Nota: o cálculo dar-se pela multiplicação dos fatores 

Tabela 03 
Valor do Metro Quadrado (M2) da Construção 

TIPO VALOR DO M2  EM 
URM 

CASA 90 
A PA RTAA LENTO 85 
CÔMODO 70 
LOJA 110 
GALPÃO 70 
TELHEIRO 50 
INDÚSTRIA 100 
CONTAINER/TRAILER 50 
ANTENA 60 
SILO 60  
GAS  30 
ESPECIAL 80 
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Tabela 04 
Fatores de Correção das Construções 

CARACTERÍSTICAS FATOR 
ALINHAMENTO 

ALINHADA 0,90 
RECUADA 	 1,00 

SITUAÇÃO 
ISOLADA 1,00 
COJUGADA 0,90 
GEMINADA 0,80 

SITUAÇÃO DA UNIDADE 
FRENTE 1,00 
FUNDOS 	 0,90 

ESTADO DE COSERVAÇÃO 
(1)Taio 1,00 
BOM 0,90 
REGULAR 0,70 
RI  'IM  0,50 

Nota: o cálculo dar-se pela multiplicação dos fatores 

Tabela 5- Padrão das Construções 
(Os tipos de construção não previstos nesta tabela serão enquadrados como especial) 

DESCRIÇÃO CASA APTO LOJA GALPÃO TELHEIRO INDUSTRIA ESPECIAL CÔMODO 
ESTRUTURA 

ALVENARIA 
MADEIRA 
METALICA 
CONCRETO 

13 
09 
18 
19 

19 
1.5 
18 
20 

09 
06 
14 
17 

15 
13 
25 
20 

13 
12 
18 
20 

15 
13 
95 

20 

19 
16 
18 
20 

0.5 
03 
06 
20 

COBERTURA CASA Apro LOJA GALPÃO TELHEIRO FABRICA ESPECIAL CÔMODO 
ZINCO/METALICA 
FIBROCIMENTO 
TEIA-IA DE BARRO 
LAJE 
ESPECIAL 

01 
0.5 
09 
08 
11 

00 
08 
10 
11 
12 

01 
07 
10 
12 
13 

01 
10 
08 
10 
12 

01 
10 
15 
20 
2.5 

01 
10 
08 
09 
10 

0 
09 
10 
11 
12 

01 
02 
03 
03 
10 

FORRO CASA APTO LOJA GALPÃO TELHEIRO FÁBRICA ESPECIAL CÔMODO 
INEXISTENTE 
MADEIRA 
ESTUQUE/GESSO 
LAJE 
CHAPAS 

00 
05 
08 
09 
07 

00 
05 
08 
09 
07 

00 
05 
07 
10 
08 

00 
06 
08 
10 
09 

00 
05 
06 
10 
08 

00 
06 
08 
10 
09 

00 
05 
07 
09 
08 

00 
02 
03 
10 
02 

INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA CASA APTO LOJA GALPÃO TELHEIRO FÁBRICA ESPECIAL CÔMODO 

INEXISTENTE 
APARENTE 
EMBUTIDA 

00 
05 
10 

00 
04 
10 

00 
08 
10 

00 
05 
10 

00 
0.5 
10 

00 
05 
10 

00 
05 
10 

00 
02 
10 

SANITÁRIOS CASA APTO LOJA GALPÃO TELHEIRO FABRICA ESPECIAL CÔMODO 
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INEXISTENTE 
EXTERN()  
INTERNO 
MA IS DE UM 
INTERNO 
COMPI ET() 

00 
03 
05  
10 
12 

00 
00 
lo  
11 
12 

00 
03 
05 
10 
15 

00 
03 
05 
10 
13 

00 
03 
04 
05 
15 

00 
03 
05 
08 
10 

00 
02 
05 
08 
14 

00 	
____  

01 
02 
03 
15 

VEDAÇÃO CASA APTO LOJA GALPÃO 'TELHEIRO FABRICA ESPECIAL CÔMODO 
INEXISTENTE 00 00 00 00 00 00 00 00 
TAIPA 01 01 01 01 00 01 01 01 
ALVENARIA 04 03 03 04 00 04 04 02 
CONCRETO 06 0.5 0.5 05 00 05 05 05 
MADEIRA 03 01 04 03 00 03 03 02 
PISO CASA APTO LOJA GALPÃO TELHEIRO FABRICA ESPECIAL CÔMODO 
TERRA BATIDA 00 00 00 00 00 00 00 00 
CIMENTO 0.5 08 07 05 05 05 02 01 
CERÂMICO 15 15 10 10 10 10 08 05 
MADEIRA/ 10 18 09 06 06 06 05 03 
CARPETE 16 16 11 11 11 11 13 05 
TACO 18 19 1.5 12 12 12 18 06 
MATERIAL 20 20 20 1;5 20 20 20 20 
PI A STI CO 
REVESTIMENTO CASA APTO LOJA GALPÃO TELHEIRO FÁBRICA ESPECIAL CÔMODO 
INEXISTENTE 00 00 00 00 00 00 00 00 
REBOCO 10 08 07 06 00 06 06 03 
MATERIAL 12 10 09 08 00 08 08 04 
CERÂMICO) 05 01 05 05 00 05 07 02 
MADEIRA 13 12 10 10 00 10 10 10 
ESPECIAL 
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ANEXO II 

AIIQUOTAS IPTU 

VALOR VENAL 
ALIQUOTA DE ACORDO COM A FINALIDADE DO IMÓVEL 

41-  VV/-  VVT +  WC  

4- 	Converiido era Unidade de 

Referencia do Município - 

URM 

IMÓVEIS 

EDIFICADOS PARA 

FINS RESIDENCIAIS 

IMÓVEIS IMÓVEIS 

NÃO 

EDIFICADOS 

EDIFICADOS PARA 

FINS NÃO 

RESIDENCIAIS 

1 ATE 1.500 URM 0,10 0,20 0,40 

2 DE 1.501 A. 3.000 URM 0,18 0,30 0,50 

3 DE 3.001 A 5.000 URM 0,20 0,35 0,60 

4 DE 5.001 A 6.000 URM 0,22 0,40 0,70 

5 DE 6.001 A 8.000 URM 0,24 0,45 0,80 

6 DE 8.001 A.10.000 URM 0,26 0,50 0,90 

7 DE 10.001 A. 15.000 URM 0,38 0,55 1,00 

8 DE 15.001 A 20.000 URM 0,30 0,60 1,10 

9 DE 20.001 A 25.000 URM 0,32 0,65 1,20 

10 DE 30.001 .sik 35.000 URM 0,34 0,70 1,30 

11 DE 35.001 A 40.000 URM 0,36 0,75 1,40 

12 DE 40.001 A 45.000 URM 0,38 0,80 1,50 

13 DE 45.001 A 50.000 URM 0,40 0,85 1,60 

14 DE 50.001 .A .55.000 URM 0,42 0,90 1,70 

15 DE 55.001 A 60.000 URM 0,44 0,95 1,80 

16 DE 60.001 A 65.000 URM 0,46 1,00 1,90 

17 DE 65.001 A. 70.000 URM 0,48 1,10 2,00 

18 DE 70.001 A 75.000 URM 0,50 1,20 2,10 

19 DE 75.001 A 80.000 URM 0,52 1,30 2,20 

20 DE 80.001 A 85.000 URM 0,54 1,40 2,30 

21 DE 90.001 A. 95.000 URM 0,56 1,50 2,40 

22 DE 95.001 A 100.000 URM 0,68 1,60 2,50 

23 ACIMA DE 100.000 URM 0,60 1,70 2,60 
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ISSQN PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 

GRUPO PROFISSÃO / ATIVIDADE 
IMPOSTO ANUAL 

EM URM 

01 

Médico; Enfenneiro; Odontólogo; Nutricionista; Engenheiro; 
Arquiteto; 	Advogado; 	Economista; 	Sociólogo; 	Geólogo; 
Urbanista; Analista de Sistema; Assistente Social; Atuário; 
Auditor; Contador; jornalista; Leiloeiro; Paisagista; Projetista; 
Veterinário; 	Psicólogo; 	Terapeuta; 	Psicanalista; 	de 
Instrumentador 	Cirúrgico; 	Administrador; 	Agenciador 
Propaganda ou Publicidade; Agenciador de Propriedade 
Artística, 	Industrial; 	Representante 	Comercial; Consultor; 
Literária ou Assessor de qualquer natureza; Decorador; Piloto 
Civil; Programador; Publicitário; Relações Publicas; Perito; 
Avaliador; Administrador ou Fiscalizador de execução de 
obras de construção civil; Modelo; Restaurador; Agenciador 
Marítimo; Artista Plástico; 	Museologista; 	Bibliotecário e 
demais profissionais de uivei Superior não relacionados 
acima. 

50 URM 

02 

Fonógrafo ou gravador de sons, inclusive trucagem, dublagem 
e mixagem; Cinegrafista; Fotógrafo; Despachante; Técnico de 
Enfennagem; 	Desenhista; 	Estenógrafo, 	Guia 	Turístico; 
Instalador 	e 	Consertador 	de 	Aparelhos, 	Máquinas 	e 
Equipamentos; 	Modista; 	Motorista; 	Vigia; 	Segurança; 
Secretário; Taxista; Tradutor e Intérprete; Datilógrafo ou 
Digitador; Massagista; Acupunturista; Mecânico; Eletricista; 
Musico; 	Cantor; 	Professor 	Particular; 	Recepcionista; 
Raspador e Lustrador de Assoalhos; Operador de Máquinas 
Pesadas; 	Personal 	Trairmer; 	Treinador; 	Instrutor 	ou 
Orientador de qualquer natureza; Colocador de Molduras; 
Encadernador 	e 	Gravador 	de 	livros; 	Técnico 	em 
Computação; Técnico em Contabilidade, em Edificações, cm 
Eletrônica, em Mecânica, em Eletrotécnica, em Mineração e 
Telecomunicações,  Promoter  e Organizador de eventos 
quaisquer, Protetico de qualquer natureza; Atleta Profissional; 
Corretor e Intermediário de Bens Móveis e Imóveis, Corretor 
de 	Seguros 	e 	Títulos 	quaisquer, 	Ourives 	e 	demais 
profissionais de nível Médio nâo relacionados acima. 

30 URM 

03 Cabeleireiro e Esteticista facial ou corporal 25 URM 
04 Depilador, Barbeiro, Manicure,  Pedicure  ou Calista 20 URM 
05 Profissionais de  'live'  Fundamental 15 URM 
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IMPOSTO SOBRE SERVIÇOSDE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 
ALÍQUOTA ÚNICA DE 05 % (CINCO POR CENTO) 

I 1- Serviços de informática e congêneres. 

I 1. 01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02 - Programação. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens,  videos,  paginas eletrônicas, 
aplicativos e sistemas de informação, entre outros fonnatos, e congêneres. 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da 
arquitetura construtiva da máquina em que o programa  sera  executado, incluindo  tablets,  smartphones e 
congêneres. ,  
1.03 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 

1.06 - Assessoria c consultoria em informática. 

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de 
computação e bancos de dados. 

1.08 - Planejamento, confecção, muititenção e atualização de paginas eletrônicas. 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de  audio, video,  imagem e texto por meio da 
internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periodicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei rr.  12.48,5, de 12 de setembro de 2011, sujeita 
ao ICMS). 

, 
2- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3- Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 

3.01 - WETADO) 

3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 

3.03 -  Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais,  stands,  quadras esportivas, 
estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congéneres, para realização 
de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, 
de ferrovia, rodovia,  posies,  cabos, (lutos e condutos de qualquer natureza. 

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 

4- Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.   
4.01 - Medicina e biomedicina. 

4.02 - Análises clinicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância 
magitética, radiologia, tornografia e congéiteres. 

4.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios 
e coligerieres. 

, 
4.04 - Instrumentação cirúrgica. 

4.0,5 - Acupuntura. 

4.06 -  Elden  nagem, inclusive serviços auxiliares. 

4.07 - Serviços fitnnaauticos. 
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1.0R - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

t.09 - Terapias de qualquer (J )(1C destivadas ao Lratamento lisieo,  organic()  e incni;i1. 

1.l() - Nutrição. 

4.11 - Obstetrícia. 

1.12 - Odontologia. 

4.13 - Ortóptica. 

4.14 - Próteses sob encomenda. 

4.15 - Psicanálise. 

1.16 - Psicologia. 

4.1 7 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos c congêneres. 

4.18 - Inseminação artificial,  fertilização  in vitro  e congêneres.  
, 	 1 

1.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sênien e congêneres. 

4.20 - Coleta de sangue, ((ice, tecidos, sClnen, órgãos c materiais biológicos  dc  qualquer especie. 
......_  

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

4.22 - Planos de medicina de. grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, 
odolitológica c coligaicres. 

- 	- I 	.1  it  'I l 	ill 	4 A 110111111MIINIMIPINI IA. 	1 	' 	A 	 V Mil.......  

4.23 - Outros planos  dc  saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, 
cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneliciário. 

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congéneres. 

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 

5.02 - Hospitais, clinicas, ainbulatórios, prontos-socorros c congêncres, na  area vet  crinana. 

- Laboratórios de análise na  Area  veterinária. _    	,- 
S.0•1, - Inseminação artificial, fertilização  in  vifxo e congêneres. 

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 

.5.06 - Coleia  dc  sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos c materiais biológicos de qualquer espécie. 

:5.07 - I Tnidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel c congêncres. 

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

5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veteriniiia. 

6- Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades flaicas e congéneres. 

- Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 
- 	f- 

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congéneres. 
...... 	, 	,  

6.0:1 - Banhos, (1(11-lias, sauna, massagens e congéneres. 

6.01. - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades fisicas. . 	. _._ 	 _ „...-- 	 ..  
6.0.3 - Centros de emagrecimento,  spa  e congêneres. 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, 
meio ambiente, saneamento e congêneres. 

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisat21smo e congêneres. 

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou 
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças c 
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao  'CMS).  

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados 
com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para 
trabalhos de engenharia.  
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7.04 - Demolição.  
ANNA 

7.0.5 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas,  ponies,  portos e congéneres (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS).   

AA/ -71-  111 	 II /   

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, 
divisórias placas de gesso e  con  éneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 

7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 

7.08 - Calafetação. 
KAI 	I_ 	 I I 	1 	A& 	Vld li I 	 \ ...... ..,,,,., • 1A111  Lib. 	._, 	 • 

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, 
rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, 
jardins e congêneres.  

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes lisicos, químicos e biológicos. 

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e 
congéneres. 

,  
7.14- 	(VETADO) 

1 7.13- (VETADO) 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte. ' 
e descascamento de Arvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da 
formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. 

7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congéneres. 

7.18 - I .impeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. 

7.19 - Acoi npai alai nei ito e fiscalização da execução de obras de engei iharia, arquitetura e urbanismo. 

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartogralia, mapeamento, levantamentos topográficos, 
batimétricos, geogrificos, geodésicos, geológicos, geoffsicos e congéneres. 

7.21 	- Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, 
estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros 
recursos minerais. 

7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

8- Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação 
pessoal de qualquer  gran  ou natureza. 

8.01 - Ensino regular  pre-escolar, fundamental, médio e superior. 

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos  dc  qualquer 
natureza. 

9- Serviços relaiivos alrospedagem, turismo, viagens e congêneres. . . . 	 — 
9.01 - 1-lospcdagein de qualquer natureza cm hotéis, apar&service condominiais,  flat,  apart-hotéis, hotéis 
residência,  residence-service, suite service,  hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 
temporada  corn  fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, 
fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 

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

9.03 - Guias de turismo. 
IA IN  WWI /IMAM 	TI 	 IA 	, 

10 —  Serviços de imermediação e congêneres. 

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intennediação de cambio, de seguros, de. cartocs  (lc  crédito, de pianos 
de saúde e de planos de previdencia privada. 

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intennediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos 
quaisquer. 

10.03 - Agenciameitto, corretagein ou intennediação  de direitos de propriedade industrial, artistica ou literária. 
	 , 	

In/ -  "AF - — 11101111.1111,'FAII 
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, 
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil  (leasing),  de 
franquia  (franchising)  e de faturização  (factoring).  

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros  
items  ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer 
meios. 

A 	UV  N 	 1 	I VI 	/ 

10.06 - Agenciamento marítimo. 

10.07 - Agenciamento de noticias. 

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer 
meios. 

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

10.10 - Distribuição de bens de terceiros. 

11- Serviços de guarda, est2rionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 

11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de einbarcações. 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 

11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. 

11.04 - Annazenameiao, depósito, carga, descarga, arrtunação e guarda de bens de qualquer espécie. 

12- Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congeneres. 

12.01 - Espetáculos teatrais. 

12.02 - Exibições cmematograficas. 

12.03 - Espetaculos circenses. 

12.04 - Programas de auditório. 

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congéneres. 
, 	, 	1 

12.06 - Boates, taxi-dancing  c congêneres. 

12.07 -  Shows, ballet.  dai iças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais,  festivals  e congéneres. 

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congéneres. 

12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

12.10 - Corridas e competições de animais. 

12.11 - Competições esportivas ou de destreza tísica ou iiitelectual,  corn  ou sem a participação do espectador. 

12.12 - Execução de música. 

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda previa, de eventos, espetáculos, entrevistas,  shows, ballet,  
danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congéneres. 

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. 

12.1.5 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos c congeneres. 

12.16 - Exibição de fihnes, entrevistas,  musicals,  espetáculos,  shows,  concertos, desfiles, Óperas, competições 
esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 

,  
12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 

13.01 - 	(VETADO) 

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, nuxagem e congêneres. 

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

13.04 - Reprografia. microfilmagem e digitalização. 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fiaocomposição, clicheria, zincografia, 
litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda 
que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como 
bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos 
ao ICMS. 	 _____  

A 
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14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 	 ...._ 
14.01 - Lubrificação, limpeza, lusuação, revisão, ciuga e recarga, conserto, restam iç do, bliiidagem, maiiutei ição 

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

14.02 - Assistência técnica. 

i 14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que licam sujeitas ao ICMS). 

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. , 	 ,  
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, 
tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e 
congêneres de objetos quaisquer. 

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, 
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fomecido. 

14.07 - Colocação de molduras e congêneres. 	 , 

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

14.09 - Alfaiataria e costura, quando 0 material for fornecido pelo usuário fumai, exceto aviamento. 

14.10 - Tinturaria e lavanderia. 
11,11111MUI 

14.I 1 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
I 	Aill 	lb.  

14.12 - Funilaria e lanternagem. 

14.13 - Carpintaria e serralheria. ,  
14.14 - Guincho intrainunicipal, guindaste e içamento. 

15 - Serviços relacionados ao setor bancário  on  financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições 
financeiras autorizadas a funcionar pela Unia-o ou por quem de direito. 

1.5.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de credito ou  &bit°  e congêneres, de 
carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 

15.02 - Abertura de contas cm geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta 
de poupança, no Pais e no exterior, hem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. , 	Nis..—Ak 411n.  

1.5.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e 
de bens e equipamentos em geral. 

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de 
capacidade financeira e congêneres. 

. 15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no 

. Cadastro  dc  Emitentes de Cheques scm Fundos - CCF ou cm quaisquer outros bancos cadastrais. 
MIME  

15.06 - Emissão, reemissão e fmnecimento de avisos, comprovantes e doctunentos em geral; abono de firmas; 
coleta e entrega de. documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; 
licenciamento eletrônico de veículos; transferencia de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; 
devolução de bens 001 custódia. 

15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, 
inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro 
horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações 
relativas a contas cm geral, por qualquer meio ou processo. 

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento c registro de contrato  dc  credito; 
estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, liança, 
anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 

15.09 - Arrendamento mercantil  (leasing)  de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, 
substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 
arrendamento mercantil  (leasing).  

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas 
ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático 
ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão 

. de c-arnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 
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IAV 	 \I/ 	  

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentaçáo de 
títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
---.-  

15.13 - Seniços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento) e 
baixa de contrato de dunbio; emissão de registro de exportação ou de credito; cobrança ou depósito no exterior; 
emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e 
demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento 
de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. 

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, 
cartão de debito, cartão salário e congeneres. _ 	 _  
1;3.15 - Compensação de cheques e titulos quaisquer; serviços relacionados a deposito, Mclusive deposito 
identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e 
de atendimento.  
15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de 
crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados A. transferência de valores, dados, 
fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou 
por talão. 

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e 
jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo 
de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 

16- Serviços de transporte de natureza municipaL 
,  

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metrovidrio, ferroviário e aquaviirio de passageiros. 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 

17.01 - Assessoria ou cotisultoria de qualquer natureza, lli-LO contida ein outros itcns desta lista; analise, exame, 
pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer nanu-eza, inclusive cadastro e 
similares. 

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, 
interpretação, revisão, tradução, apoio e infracstrutura administrativa e congC.'nercs. 

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. 
-..,.. 	 - 	-,  t I111 -......•  

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 
,  

17.0.5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados  oil  
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. ,  _ 	 , 
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de 
publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

17.07 - 	(VETADO) 

17.08 - Franquia  (franchising)  . 
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

17.10 - Plimejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 
..... 

17.11 - Organização de lesoas e recepções; bulê (exceto o li)rnecimento de alimentação e bebidas, que fica 
sujeito ao ICMS). 

,-  
17.12 - Administração em geral,  ii 'elusive  de bens e negócios de terceiros. 

.......—..-... 
17.13 - Leilão e conOneres. 

17.14 - Advocacia. 
.._ . . 	 _ 	. 	. 	-- 

17.13 - Arbitragein de qualquer especie, inclusive luridica. 
	 — 
17.16 - Auditoria. 

17.17 - Análise de Organização e Métodos. 

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
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17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. ___,........_  
17.20 - Consultoria e assessoria econôtnica ou linanceira. 

- 	 ` 
17.21 - Estatística.  

, 
17.22 - Cobrança em geral. \ _., 	 _._ 	• 
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gcrenciamento  dc  lidonnações, 
administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização  (factoring).  

ir 	AN I 1111,1  

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 

17.2,5 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto 
em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de. 
recepção livre e gratuita). 

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para 
cobertura de contratos de seguras; prevenção e gerência de riscos seguriveis e congêneres. 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para 
cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

lw ' 

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons 
de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congéneres. 

-Al IIIII W 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupot is 
de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

- .  
20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferropormários, de terminais rodoviários, ferroviários e metrovidrios. 

- 	,...  
20.01 - Serviços portuarios, ferroportuarios, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque  dc  
embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de 
qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de 
movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de 
qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, 
movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 	 I 
20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, 
inclusive 	suas operações, logística e congêneres. 

,  LW  

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notm-iais. 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
, 	-  

22 - Serviços de exploração de rodovia. 

22.01 	Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo 
execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança 
de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de 
concessão ou de permissão ou em 	normas oficiais. 

23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 

23.01 - Serviços de programação) e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 
1 	J  

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual,  banners,  adesivos e congêneres. 

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

25 - Serviços funerários. 
—,--- .- 

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, unia ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo 
cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 
fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de 
c7adaveres. 

1  25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 
-- 

2;5.03 -  Phu  ios  on co  mvênio ha ierarios. 

2,5.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

[ 25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 
-'L__ 
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26- Serviços de coleta,remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive 
pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

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

27 - Serviços de assistência sociaL 

27.01 - Serviços de assistência social. 

28- Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

29 - Serviços de biblioteconomia. 

29.01 - Serviços de biblioteconomia. 

30- Serviços de biologia, biotecnologia e química. ._ 
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

31 - Serviços técnicos em edificações,  detail-Lim,  eletrotécnica, mecanica, telecomunicações e congêneres. 
ff 	I 

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, meanica, telecomunicações e congêneres. 

32- Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 

33- Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissarios, despach;mtes e congêneres. 

34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. .. 	_ 
j 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 

	 I 
36- Serviços de meteorologia. 

36.01 - Serviços de meteorologia. 

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38- Serviços de museologia. 
38.01 - Serviços de museologia. 

39- Serviços de ourivesaria e lapidação. 

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

40- Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.   
40.01 - Obras de arte sob encomenda. 

Página 174 de 250 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 
Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000 / Hortirio de Atendimento: 08h0Omin  its  14h0Ontin 
prefeitara(a)rurapolis.na.zor.hr  



PREFEITURA MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
ti1/444/4, 

LEI COMPLEMENTAR N2  001, DE 05 DE JULHO DE 2021. 

ANEXO 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 

CODIGO ATIVIDADES URM 
SEÇA0 A AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO 

FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA 
- 

DIVISÃO 01 AGRICULTURA, PECUARIA E SERVIÇOS 
RELACIONADOS 

- 

GRUPO 01.1 Produção de lavouras temporárias - 
CLASSE 01.11-3 Cultivo de cervais - 

SUBCLASSE 0111.3/01 Cultivo de arroz 10 
0111.3/02 Cultivo de milho 10 
0111.3/03 Cultivo de trigo 10 
0111.3/99 Cultivo de outros cereais I iao especificados anteriormente 10 

CLASSE 01.12-1 Cultivo de algodão herbáceo e de oub-as alas de lavoura 
temporária 

- 

SUBCLASSE 0112-1/01 Cultivo cle algodão herbáceo 10 
0112.1/02 Cultivo de juta 10 
0112.1/99 Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não 

especiticadas anteriormente 
10 

CLASSE 01.13-0 Cultivo de cana-de-açúcar -  
SUBCLASSE 0113.0/00 Cultivo de cana-de-açúcar 10 

CLASSE 01.148 Cultivo de fumo - 
SUBCLASSE 0114.8/00 Cultivo de fumo 10 

CLASSE 01.1.5-6 Cultivo de soja - 
SUBCLASSE 0115.6/00 Cultivo de soja 10 

CLASSE 01.16-4 Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja - 
SUBCALSSE 0116.4/01 Cultivo de amendoim 10 

0116.4-02 Cultivo de girassol 10 
0116.4/03 Cultivo de mamona 10 
0116.4/99 Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não 

especilicadas anleriormente 
10 

CLASSE 01.19-9 Cultivo de plantas de lavoura temporkianão 
especificadas anteriormente 

- 

SUBCLASSE 0119.9/01 Cultivo de abacaxi 10 
0119-9/02 Cultivo de alho 10 
0119.9/03 Cultivo de batata inglesa 10 
0119.9/04 Cultivo de cebola 10 
0119.9/05 Cultivo de feijão 10 
0119.9/06 Cultivo de mandioca 10 
0119.9/07 Cultivo de melão 10 
0119.9/08 Cultivo de melancia 10 
0119.9/09 Cultivo de tomate rasteiro 10 
0119.9/99 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária lido 

especificadas anteriormente 
10 

GRUPO 01.2 Horticultura e floriailtura - 
CLASSE 01.21-1 Horticultura - 

SUBCALSSE 0121.1/01 Horticultura, exceto morango 10 
0121.1/02 Cultivo de morango 10 

CLASSE  01.22-9 Cultivo de  Bores  e pLintas  ornamentals  -  
SUBCLASSE 0122.9/00 Cultivo de flores e plantas ornamentais 10 

GRUPO 01.3 Produção de lavouras permanentes - 
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CLASSE 01.31-8 Cultivo de laranja - 
SUBCLASSE 0131.8/00 Cultivo de laranja 10 

CLASSE 01.32-6 Cultivo de uva - 
SUBCLASSE 0131.6/00 Cultivo de uva 10 

CLASSE 01.33-4 Crdtivo demitas de lavorlia permanente, exceto laranja e 
TIVa 

- 

0133.4/01 Cultivo de açaí 120 
0133.4/02 Cultivo de banana 120 
0133.4/03 Cultivo de caju 120 
0133.4/04 Cultivo de cítricos, exceto laranja 120 
0133.4/05 Cultivo de coco da baia 120 
0133.4/06 Cultivo de guaraná 120 
0133.4/07 Cultivo de maçã 120 
0133.4/08 Cultivo de mamão 120 
0133.4/09 Cultivo de maracujá 120 
0133.4/10 Cultivo de manga 120 
0133.4/11 Cultivo de pêssego 120 
0133.4/99 Cultivo cle frutas de lavoura permanente não especificadas 

anterionnente 
120 

CLASSE 01.34-2 Cultivo de  cafe  - 
SUBCLASSE 0134.2/00 Cultivo de café 120 

CALSSE 01.35-1 Cultivo de cacau - 
SUBCLASSE 0135.1/00 Cultivo de cacau 10 

CLASSE 01.39-3 Cultivo de plantas de lavoura permanente não - 
especificadas anteriormenre 

SUBCLASSE 0139.3/01 Cultivo de chá da índia 10 
0139.3/02 Cultivo de erva mate 10 
0139.3/03 Cultivo de pimenta do reino 10 
0139.3/04 Cultivo de  plat  itas para condimento, exceto pimenta do 

reino 
10 

0139.3/05 Cultivo de dendê 10 
0139.3/06 Cultivo de seringueira 10 
0139.3/99 Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não 

especificadas anteriormente 
10 

GRUPO 01.4 Produção de sementes e mudas certificadas - 
CLASSE 01.41-5 Produção de sementes certificadas - 

SUBCLASSE 0141.5/01 Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras 
para pasto 

10 

0141.5/02 Produção de  set net  ites certificadas de forrageiras para 
formação de pasto 

10 

CLASSE 01.42-3 Produção de mudas e outras formas de propagação 
vegetal, catifimdas 

-  

SUBCLASSE 0142.3/00 Produção de mudas e outras fonnas de propagação 
vegetal, certificadas 

10 

GRUPO 01.5 Pecuária - 
CLASSE 01.51-2 Criação de bovinos - 

SUBCLASSE 0151.2/01 Criação de bovinos para corte 120 
0151.2/02 Criação de bovinos para leite 120 
0151.2/03 Criação de bovinos, exceto para corte e leite 120 

CLASSE 01.52-1 Criação de outros animais de grande porte - 
SUBCLASSE 0152.1/01 Criação de buf'alinos 120 

0152.1/02 Criação de eqüinos 120 
0152.1/03 Criação de asininos e muares 120 

CLASSE 01.53-9 Criação de caprinos e ovinos - 
SUBCLASSE 0153.9/01 Criação de caprinos 10 

0153.9/02 Criação de ovinos, inclusive para produção de  la  10 
CLASSE 01.54-7 Criação de sufnas - 

SUBCLASSE 0154.7/00 Criação de suínos 10 
CLASSE 01.55-5 Criação de aves - 
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SUBCLASSE 0155.5/01 Criação de frangos para corte 10 

0155.5/02 Produção de pintos de uni dia 10 

0155.5/03 Criação de outros galináceos, exceto para corte 10 

0155.5/04 Criação de aves, exceto galináceos 10 

0155.5/06 Produção de ovos 10 

CLASSE 01.59-8 Criação de arzimath não especificados auten'ormente - 
SUBCLASSE 0159.8/01 Apicultura 10 

0159.8/02 Criação de animais de estimação 10 

0159.8/03 Criação de escargó 10 

0159.8/04 Criação de bicho da seda 10 

0159.8/99 Criação de outros animais não especificados 
anteriormente 

10 

GRUPO 01.6 Atividades de apoio A., agricultura e A pecuária; atividades - 
de pós-colheita 

CLASSE 01.61-0 Atividades de apoio à apicultura - 
SUBCLASSE 0161.0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 120 

0161.0/02 Serviço de poda de arvores para lavouras 120 
0161.0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 120 
0161.0/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas 

anteriormente 
120 

CLASSE 01.62-8 Atividades de apoio A pecuária - 
SUBCLASSE 0162.8/01 Serviço de inseminação artificial de animais 120 

0162.8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos 120 
0162.8/03 Serviço de rnatiejo de animais 120 
0162.8/99 Atividades  dc  apoio  it  pecuária não especificadas 

aliteriorinente 
120 

CLASSE 01.63-6 Atividades de pós-colheita - 
SUBCLASSE 0163.6/00 Atividades de pós colheita 120 

GRUPO 01.7 Caça e serviços relacionados -  
CLASSE 01.70-9 Cava e servivos reladonados ...... 

SUBCLASSE 0170.9/00 Caça e serviços relacionados 120 

DIVISÃO 02 PRODUÇÃO FLORESTAL - 
GRUPO 02.1 Produção florestal - florestas plantadas - 
CLASSE 02.10-1 Pmcluvão florestal - fiorestas plantadas - 

SUBCLASSE 0210.1/01 Cultivo de eucalipto 120 
0210.1/02 Cultivo de acácia negra 120 
0210.1/03 Cultivo de pinus 120 
0210.1/04 Cultivo de teca 120 
0210.1/05 Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia 

negra, pinus e teca 
120 

0210.1/06 Cultivo de mudas em viveiros florestais 120 
0210.1/07 Extração de madeira em florestas plantadas 150 
0210.1/08 Produção de carvão vegetal - florestas plainadas 120 
0210.1/09 Produção de casca de acácia negra - florestas plantadas 120 
0210.1/99 Produção de produtos não madeireiros não especificados 

anteriormente em florestas plantadas 
120 

GRUPO 02.2 Produção florestal -  florestas nativas -  
CLASSE 02.20-9 Pnaduvão florestal - florestasnativas - 

SUBCLASSE 0220.9/01 Extração de madeira em florestas nativas 150 
0220.9/02 Produção de carvão vegetal - florestas nativas 120 
0220.9/03 Coleta de castanha do p2u-á em florestas nativas 120 
0220.9/04 Coleta de  latex  em florestas nativas 120 
0220.9/05 Coleta de palmito em florestas nativas 120 
0220.9/06 Conservação de florestas nativas 120 
0220.9/99 Coleta de produtos não madeireiros não especificados 

anteriormente em florestas nativas 
120 

GRUPO 02.3 Atividades de apoio A. produção florestal - 
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CLASSE 02.30-6 Atividades de apoio à produção ilorestal - 
SUBCLASSE 0230.6/00 Atividades de apoio à produção florestal 120 

DIVISÃO 03 PESCA E AQUICULTURA - 
GRUPO 03.1 Pesca - 
CLASSE 03.11-6 Pesca em água salgada - 

SUBCLASSE 0311.6/01 Pesca de peixes cm água salgada 120 
0311.6/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada 120 
0311.6/03 Coleta de outros produtos marinhos 120 
0311.6/04 Atividades de apoio à pesca cm água salgada 120 

CLASSE 03.12-4 Pesca  an  água doce •••••I•1 

SUBCLASSE 0312.4/01 Pesca de peixes em água doce 120 
0312.4/02 Pesca de crusLiceos e moluscos em Agua doce 120 
0312.4/03 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce 120 
0312.4/04 Atividades de apoio à pesca em Agua doce 120 

GRUPO 03.2 Aqiiicaltura - 
CLASSE 03.21-3 Agfricultura em igua salgada e salobra - 

SUBCLASSE 0321.3/01 Criação de peixes em água salgada e salobra 120 
0321.3/02 Criação de camarões em  ;qua  salgada e salobra 120 
0321.3/03 Criação de ostras e mexilhões em agua salgada e salobra 120 
0321.3/04 Criação  dc  peixes ornamentais cm água salgada c salobra 120 
0321.3/05 Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e 

salobra 
120 

0321.3/99 Cultivos e semicultivos da aquicultura em Agua salgada e 
salobra não especificados anteriormente 

120 

CLASSE 03.22-1 Aquicultura em água doce - 
SUBCLASSE 0322.1/01 Criação de peixes em água doce 10 

0322.1/02 Criação de camarões em  Apia  doce 10 
0322.1/03 Criação de ostras e mexilhões em água doce 10 
0322.1/04 Criação de peixes ornamentais em água doce 10 
0322.1/05  Ran  icultura 10 
0322.1/06 Criação de jacaré 10 
0322.1/07 Atividades de apoio à aqiiicultura em água doce 10 
0322.1/99 Cultivos e semicultivos da aqiiicultura em Agua doce não 

especificados anteriormeitte  
10 

rile  710"iniNSFO!'- itiMearMitMen. ' .  liffeekinla4M _ 
DIVISÃO 05 DC:TRAÇA0 DE CARVAO MINERAL - 
GRUPO 05.0 Extração de carvão mineral - 
CLASSE 05.00-3 Ertragão de carvão mineral - 

SUBCLASSE 0500.3/01 Extração de carvão mineral 500 
0500.3/02 Beneficiamento de carvão mineral 500 

DIVISÃO 06 EXTRAÇÃO DE PETROLE0 E  GAS  NATURAL - 
GRUPO 06.0 EXTRAÇÃO DE PETRÓLE0 E  GAS  NATURAL - 
CLASSE 06.00-0 Ernação de petróleo  eggs  natural  =NM/  

SUBCLASSE 0600.0/01 Extração de petróleo e  gds  natural 5000 
0600.0/02 Extração e beneficiamento de xisto 5000 
0600.0/03 Extração e beneficiamento de areias betuminosas 5000 

DIVISÃO 07 EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS - 
GRUPO 07.1 Extração de minério de ferro  MOM=  

CLASSE 07.10-3 Extração de minério de ferro - 
SUBCLASSE 0710.3/01 Extração de minério de krto 5000 

0710.3/02 Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de 
minério de ferro 

5000 

GRUPO 07.2 Extração de minerais metálicos não-ferrosos - 
CLASSE 07.21-9 Extração de minério de alumínio - 
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- 
SUBCLASSE 0721.9/01 Extração de minério de alumínio 5000 

0721.9/02 Beneliciamento de minério de alumínio 5000 
CLASSE 07.22-7 Ertração de minério de estanho - 

SUBCLASSE 0722.7/01 Extração de minério de estanho 5000 
0722.7/02 Beneliciamento de minério de estanho 5000 

CLASSE 07.23-5 Extração de minério de  !pawn&  - 
SUBCLASSE 0723.5/01 Extração  dc  minério  dc  manganês 5000 

0723.5/02 Beneficiamento de minério de manganês 5000 
CLASSE 07.24-3 Ertraplo de minério de metris preciosos - 

SUBCLASSE 0724.3/01 Extração de minério  dc  metais preciosos 5000 
0724.3/02 Bem eficianento de minério de metais preciosos 5000 

CLASSE 07.25-1 Ex/ração de mineraig radioativos - 
SUBCLASSE 072,5.1/00 Extração de minerais radioativos 5000 

CLASSE 07.29-4 Ertração de minerais metálicos não-ferrosos não - 
especificados anteriormente 

SUBCLASSE 0729.4/01 Extração de minérios de nióbio e titânio 5000 
0729.4/02 Extração de minério de tungstênio 5000 
0729.4/03 Extração de minério de níquel 5000 
0729.4/04 Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros 

minerais metálicos não ferrosos não especificados  
at  aeriormente 

5000 

0729.4/05 Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e 
outros minerais metálicos não ferrosos não especificados 
anteriormente 

5000 

DIVISÃO 08 EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS - 
GRUPO 08.1 Extração de pedra, areia e argila - 
CLASSE 08.10-0 Extração de pedra, areia e argila - 

SUBCLASSE 0810.0/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado 1000 
0810.0/02 Extração de granito e bel teficiamet  Ito  associado 1000 
0810.0/03 Extração de mármore e beneficiamento associado 1000 
0810.0/04 Extração de calcario e dolomita e beneficiamento 

associado 
1000 

0810.0/05 Extração de gesso e caulim 1000 
0810.0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e 

beneficiamento associado 
200 

0810.0/07 Extração de argila e beneficiamento associado 200 
0810.0/08 Extração de saibro e beneficiamento associado 500 
0810.0/09 Extração de basalto e beneficiamento associado 500 
0810.0/10 Beneficiamento de gesso e caulim associado a extração 500 
0810.0/99 Extração e britainento de pedras e outros materiais para 

construção e beneficiamento associado 
200 

GRUPO 08.9 Extração de outros minerais não-metilicos -  
CLASSE 08.91-6 Extração de minerais para fahricação de adubos, 

fertilizintes e outros produtos químicos 
- 

SUBCLASSE 0891.6/00 Extração de minerais para fabricação de adubos, 
fertilizantes e outros produtos químicos 

1000 

CLASSE 08.92-4 Extração e refino de sal marinbo e sal-gema - 
SUBCLASSE 0892.4/01 Extração de sal muinho 1000 

0892.4/02 Extração de sal gema 1000 
0892.4/03 Refino e outros tratamentos do sal 1000 

CLASSE 08.93-2 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) -  
SUBCLASSE 0893.2/00 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) 1000 

CLASSE 08.99-1 Extração de minerais não-metálicos não especificados - 
antenarmente 

SUBCLASSE 0899.1/01 Extração de gralita 1000 
0899.1/02 Extração de quartzo 1000 
0899.1/03 Extração  dc  amianto 1000 
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0899.1/99 Extração de outros minerais não metálicos não 
especificados anteriormente 

1000 

DIVISÃO 09 ATIVIDADES DE APOIO ik. EXTRAÇÃO DE 
MINERAIS 

- 

GRUPO 09.1 Atividades de apoio i extravio de petróleo e Os natural - 
CLASSE 09.10-6 Atividades de apoio A extração de petróleo e Os natural - 

SUBCLASSE 0910.6/00 Atividades de apoio A extração de petróleo e Os natural 5000 
GRUPO 09.1 Atividades de apoio à extração de minerais, exceto 

petróleo e Os natural 
- 

CLASSE 09.90-4 Atividades de apoio A extração de minerais, exceto 
petróleo e  gas  natnral 

- 

SUBCLASSE 0990.4/01 Atividades de apoio A extração de minério de ferro 5000 
0990.4/02 Atividades de apoio a extração de minerais metálicos não 

ferrosos 
5000 

0990.4/03 Atividades de apoio a extração de minerais não metálicos 5000 

SEÇÃO - C INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 
DIVISÃO 10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - 
GRUPO 10.1 Abate e fabricação de produtos de  came  -. 
CLASSE 10.11-2 Abate de reses,  caret°  suínos - 

SUBCLASSE 1011.2/01 Frigorifico - abate de bovinos 500 
1011.2/02 Frigorifico - abate de equinos 500 
1011.2/03 Frigorifico - abate de ovinos e caprinos 500 
1011.2/04 Frigorifico - abate de bufalinos 500 
1011.2/05 Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de 

suilios 
300 

CLASSE 10.12-1 Abate de suínos, aves e outros pequenos  animal's  - 
SUBCLASSE 1012.1/01 Abate de aves 160 

1012.1/02 Abate de pequenos animais 160 
1012.1/03 Frigorifico - abate de  :Minos  160 
1012.1/04 Matadouro - abate de suinos sob contrato 120 

CLASSE 10.13-9 Fabricação de produtos de  came  - 
SUBCLASSE 1013.9/01 Fabricação de produtos de carne 120 

1013.9/02 Preparação de subprodutos do abate 120 
GRUPO 10.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do 

pescado 
- 

CLASSE 10.20-1 Preservação do pescado e fabritwão de produtos do 
pescado 

- 

SUBCLASSE 1020.1/01 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos 120 
1020.1/02 Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos 120 

GRUPO 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e autos 
vegetais 

- 

CLASSE 10.31-7 Fabricação de conservas de  hubs  - 
SUBCLASSE 1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas 120 

CLASSE 10.32-5 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais - 
SUBCLASSE 1032.5/01 Fabricação de conservas de palmito 120 

1032.5/99 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, 
exceto palmito 

120 

CLASSE 10.33-3 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes - 
SUBCLASSE 1033.3/01 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e 

legruine 
120 

1033.3/02 Fabricação de sucos de hum, hortaliças e legumes, exceto 
concentrados 

120 

GRUPO 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais - 
CLASSE 10.41-4 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de 

milho 
- 

SUBCLASSE 1041.4/00 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de 
milho 

120 
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CLASSE 10.42-2 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de 
milho 

- 

SUBCLASSE 1041.2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de 
milho 

120 

CLASSE 10.43-1 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de 
óleos nio-comestfveig de animais 

- 

SUBCLASSE 1043.1/00 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de 
óleos não comestiveis de animais 

120 

GRUPO 10.5 Laticinios - 
CLASSE 10.51-1 Preparação do  kite  - 

SUBCLASSE 1051.1/00 Preparação do leite 120 
CLASSE 10.52-0 Fabricação de laticínios - 

SUBCLASSE 1052.0/00 Fabricação de laticínios 120 
CLASSE 10.53-8 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis -  

SUBCLASSE 1053.8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 120 
GRUPO 10.6 Moagem, fabricação de produtos amilAreos e de 

alimentos para animais 
- 

CLASSE 10.61-9 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do - 
arroz 

SUBCLASSE 1061.9/01 Beneficiamento de arroz 120 
1061.9/02 Fabricação de produtos do arroz 120 

CLASSE 10.62-7 Moagem de trigo e fabricação de derivados •••••••• 

SUBCLASSE 1062.7/00 Moagem de trigo e fabricação de derivados 120 
CLASSE  10.63-5 Fabricação de farinha de mandioca e derivados -  

SUBCLASSE 1063.5/00 Fabricação de farinha de mandioca e derivados 120 
CLASSE 10.64-3 Fabricação de hrinha de milho e derivados, exceto óleos - 

de milho 
SUBCLASSE 1064.3/00 Fabricação de fitinha de milho e detivados, exceto óleos 

de milhot 
120 

CLASSE 10.65-1 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de 
milho 

- 

SUBCLASSE 1065.1/00 Fabricação de amidos e féculas de vegetais 120 
1065.1/02 Fabricação de óleo de milho  ern  bruto 120 
1065.1/03 Fabricação de óleo de milho refinado 120 

CLASSE 10.66-0 Fabricação de alimentos para animais -  
SUBCLASSE 1066.0/00 Fabricação de alimentos para animais 120 

CLASSE 10.69-4 Moagem e fabricapio de produtos de origem vegeta/não 
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 1069.4/00 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não 
especificados ariterionnetite 

120 

GRUPO 10.7 Fabricação e refino de açúcar - 
CLASSE 10.71-6 Fabricação de açúcar cm bruto - 

SUBCLASSE , 1071.6/00 Fabricação de açúcar em bruto 120 
CLASSE 10.72-4 Fabricação de açúcar refinado - 

SUBCLASSE 1072.4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado 120 
1072.4/02 Fabricação de açúcar de cereais  (dextrose)  e de beterraba 120 

GRUPO 10.8 Torrefação e moagem de café - 
CLASSE 10.81-3 Torrefação e moagem de café - 

SUBCLASSE 1081.3/01 Beneficiamento de  cafe  120 
1081.3/02 Torrefação e moagem de café 120 

CLASSE 10.82-1 Fabricação de produtos Li base de café - 
SUBCLASSE 1082.1/00 Fabricação de produtos A base de café 120 

GRUPO 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios - 
CLASSE 10.91-1 Fabricação de produtos de panificação - 

SUBCLASSE 1091.1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial 120 
1091.1/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitari-a  corn  

predornirifuicia de produção própria 
150 

CLASSE 10.92-9 Fabricação de biscoitos e bolarhas -  
SUBCLASSE 1092.9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas 120 
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CLASSE 10.93-7 Fabricação de produtas derivadas do cacau, de chocolates 
e confeitos 

- 

SUBCLASSE 1093.7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de 
chocolates 

120 

1093.7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 120 
CLASSE 10.94-5 Fabricação de  =Nag  alimengdas -  

SUBCLASSE 1094.5/00 Fabricação de massas alimentícias 120 
CLASSE 10.95-3 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e 

condimentos 
- 

SUBCLASSE 1095.3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e 
condimeiitos 

120 

CLASSE 10.96-1 Fabricação de alimentas e pratos prontos - 
SUBCLASSE 1096.1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos 120 

CLASSE 10.99-6 Fabricação de produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 1099.6/01 Fabricação de vinagres 120 
1099.6/02 Fabricação de  1)ÓS  alimentícios 120 
1099.6/03 Fabricação de fermentos e leveduras 120 
1099.6/04 Fabricação de gelo comum 120 
1099.6/05 Fabricação de produtos para infusão (chá, mate,  etc.)  120 
1099.6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais 120 
1099.6/07 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos 

alimentares 
120 

1099.6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 

120 

DIVISÃO 11 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS - 
GRUPO 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas - 
CLASSE  11.11-9 Fabricação de aguardentes e ouftas bebidas destiladas - 

SUBCLASSE 1111.9/01 Fabricação de aguardente de cana de açúcar 120 
1111.9/02 Fabricação de outras aguardentes c bebidas destiladas 120 

CLASSE 11.124 Fahricaçâo de vinho -  
SUBCLASSE 1112.7/00 Fabricação de vinho 120 

CLASSE 11.13-.5 Fabricação de malte, cervejas e chopes -  
SUBCLASSE 1113.5/01 Fabricação de malte, inclusive  make  uísque 120 

1113.5/02 Fabricação de cervejas e chopes 120 
GRUPO 11.2 Fabricação de bebidas no-alcoólicas - 
CLASSE 11.21-6 Fabricação de águas envasadas - 

SUBCLASSE 1121.6/00 Fabricação de Aguas envasadas 120 
CLASSE 11.22-4 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não- 

alcoólicas 
- 

SUBCLASSE 1122.4/01 Fabricação de refrigerantes 120 
1122.4/02 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para 

consumo 
120 

1122.4/03 Fabricação de refrescos, xai-opes e pós para refrescos, 
exceto refrescos de frutas 

120 

1122.4/04 Fabricação de bebidas isotônicas 120 
1122.4/99 Fabricação de outras bebidas nAo alcoólicas não 

especificadas anteriormente 
120 

DIVISÃO 12 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO - 
GRUPO 12.1 Processamento industrial do fumo - 
CLASSE 12.10-7 Processamento industrial do fumo - 

SUBCLASSE 1210.7/00 Processamento  ii  tdustrial do fumo 120 
GRUPO 12.2 Fabricarylo de produtos do fumo - 
CLASSE 12.20-4 Fabricação de produtos do fumo - 

SUBCLASSE 1220.4/01 Fabricação de ciganos 120 
1220.4/02 Fabricação  dc  cigarrilhas e charutos 120 
1220.4/03 Fabricação de filtros para cigarros 120 
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1220.4/99 Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigan-os, 
cigarrilhas e charutos 

120 

DIVISÃO 13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS - 
GRUPO 13.1 Preparação e fiação de fibras tibrreis - 
CLASSE 13.11-1 Preparação e fiação de aras de algodão - 

SUBCLASSE 1311.1/00 Preparação e fiação de fibras de algodão 120 
CLASSE 13.12-0 Preparação e fiação de aras têxteis natarais, exceto - 

algodão 
SUBCLASSE 1312.0/00 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto 

algodão 
120 

CLASSE 13.13-8  Kook  de alas artificiais e sinfictkas - 

SUBCLASSE 1313.8/00 Fiação de fibras artificiais e sintéticas 120 
CLASSE 13.14-6 Fabricação de linhas para costurar e bordar - 

SUBCLASSE 1314.6/00 Fabricação de linhas para costurar e bordar 120 
GRUPO 13.2 Tecelagem, exceto malha -  
CLASSE 13.21-9 nceJagem de .fios de algodão - 

SUBCLASSE 1321.9/00 Tecelagem de tios de algodão 120 
CLASSE 13.22-7 Tecelagem de fios de fibras têxteis  natural's,  exceto - 

algodão 
SUBCLASSE 1322.7/00 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto 

algodão 
120 

CLASSE 13.23-5 Tecelagem de fios de aras artificiais e sintéticas - 
SUBCLASSE 1323.5/00 Tecelagem de fios de libras artificiais e sintéticas 120 

GRUPO 13.3 Fabricação de tecidos de malha -  
CLASSE  13.30-8 Fabricação de tecidos de malha - 

SUBCLASSE 1330.8/00 Fabricação de tecidos de malha 120 
GRUPO 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis -  
CLASSE 13.40-5 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos  tester's  - 

SUBCLASSE 1340.5/01 Estarnpwia e textuti7ação em fios, tecidos, artelatos têxteis 
e peças do vestrubio 

120 

1340.5/02 Alvejamento, fingimento e torção  ern  fios, tecidos, 
artefatos têxteis e peças do vestuário 

120 

1340.5/99 Outros serviços  dc  acabaniento cm fios, tecidos, artefatos 
têxteis e peças do vestuário 

120 

GRUPO 13.5 Fabricação de artefabas têxteis, exceto vestuirio -  
CLASSE 13.51-1 Fabricação de artefatos rate& para uso doméstico - 

SUBCLASSE 1351.1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 120 
CLASSE 13.52-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria - 

SUBCLASSE 1352.9/00 Fabricação de artefatos de tapeçaria 160 
CLASSE 13.53-7 Fabricação de artefatos de corrloaria - 

SUBCLASSE 1353.7/00 Fabricação de artefatos de cordoaria 160 
CLASSE 13.54-5 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos - 

SUBCLASSE 1354.5/00 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 160 
CLASSE 13.59-6 Fabricação de oun.os produtos  &Weis  não especificados 

anteriormente 
- 

SUBCLASSE 1359.6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados 
anteriormente 

160 

DIVISÃO 14 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 

- 

GRUPO 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios OMINI•11 

CLASSE 14.11-8 Confecção de roupas Intimas - 
SUBCLASSE 1411.8/01 Confecção de roupas intimas 50 

1411.8/02 Facção de roupas intimas 50 
CLASSE 14.12-6 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas - 

SUBCLASSE 1412.6/01 Confecção de peças de vestuario, exceto roupas intimas e 
as confeccionadas sob medida 

50 
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1412.6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto 
roupas intimas 

50 

1412.6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas 50 
CLASSE 14.13-4 Confecflo de roupas profissionais -  

SUBCLASSE 1413.4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 50 
1413.4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais 50 
1413NO3 Facção de roupas profissionais 50 

CLASSE 14.14-2 Fabricação de acessórios do vestairio, exceto para 
segurança e proteção 

- 

SUBCLASSE 1414.2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para 
segurança e proteção 

.50 

GRUPO 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem - 
CLASSE 14.21-5 Fabricação de meias - 

SUBCLASSE 1421.5/00 Fabricação  dc  mcias 160 
CLASSE 14.22-3 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em 

malharias e tricotagens, exceto meias 
- 

SUBCLASSE 1422.3/00 Fabricação de artigos do vestudrio, produzidos em 
malharias e tricotagens, exceto meias 

.50 

DIVISÃO 15 PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE - 
ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA 

VIAGEM E CALÇADOS 
GRUPO 15.1 Curtimento e outras preparações de couro - 
CLASSE 15.10-6 Curtimento e outras preparações de couro - 

SUBCLASSE 1510.6/00 Curtimento e outras preparações de couro 160 
GRUPO 15.2 Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos 

de couro 
- 

CLASSE 15.21-1 Fabricação de  artistes  para viagem, balsas e semelhantes 
de qualquer material 

- 

SUBCLASSE 1521.1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes 
de qualquer material 

160 

CLASSE 15.29-7 Fabricação de artefatos de couro não especificados 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 1529.7/00 Fabricação de artefidos de couro não especificados 
anteriormente 

160 

GRUPO 15.3 Fabricação de calçados - 
CLASSE 15.31-9 Fabricação de calçados de couro - 

SUBCLASSE 1531.9/01 Fabricação de calçados de couro 160 
1531.9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato) 160 

CLASSE 15.32-7 Fabricação de thiis de qualquer material -  
SUBCLASSE 1532.7/00 Fabricação de tênis de qualquer material 160 

CLASSE 15.33,5 Fabricação  de calçados de material sintético -  
SUBCLASSE 1533.5/00 Fabricação de calçados de material sintético 160 

CLASSE 15.39-4 Fabricação de calçados de materiais não especificados 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 1539.4/00 Fabricação de calçados de materiais não especificados 
anteriormente 

160 

GRUPO 15.4 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material - 
CLASSE 15.40-8 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material - 

SUBCLASSE 1540.8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 160 

DIVISÃO 16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA - 
GRUPO 16.1 Desdobramento de madeira - 
CLASSE 16.10-2 Desdobramento de madeira - 

SUBCLASSE 1610.2/03 Serrarias  coin  desdobramento de madeira em bruto 600 
1610.2/04 Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - 

resserragem 
600 

1610.2/05 Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato 600 
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GRUPO 16.2  Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material 
trançado, exceto móveis 

CLASSE 16.21-8  Fabricação de madeira laminado e de chapas de madeira 
compensada, prensada e aglomerada 

600  Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira 
compensada, prensada  e aglomerada 
Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de 
carpintaria para construção 

SUBCLASSE 

CLASSE 

1621.8/00  

16.22-6  

160 SUBCLASSE  1622.6/01  Fabricação de casas de madeira pré fabricadas 
1622.6/02  160 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de 

madeira para instalações industriais e comerciais 
160  1622.6/99  Fabricação de outros artigos de carpintaria para 

construção 
CLASSE 16.23-4  Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de 

madeira 

1/11../.•  

160  SUBCLASSE  1623.4/00  Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de 
madeira 

CLASSE 16.29-3  Fabricação de artefatos de madeira,pilha,  cortiça, vime e 
material trançado não especificados anteriormente, exceto 
móveis 

160 SUBCLASSE  1629.3/01  Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto 
móveis 

1629.3/02  160  Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, 
vime e outros  materials  trançados, exceto móveis 

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E 
PRODUTOS DE PAPEL 

17  DIVISÃO 

GRUPO 17.1  Fabricação de cehilose e outras pastas para a fabricação de  
Impel  

CLASSE 17.10-9  Fabricação de celulose e outras pastas para a labricaçáo de 

PaPel 
SUBCLASSE  1710.9/00  Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de 

papel 
160  

17.2  GRUPO Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 
17.21-4 

1721.4/00 
17.22-2 

1722.2/00 
17.3  

Fabricação de papel 
Fabricação de papel 
Fabricação de cartolina epapel-cartio 
Fabricação de cartolina e papel cartão 

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado 

CLASSE 
SUBCLASSE 

CLASSE 
SUBCLASSE 

GRUPO 

160 

160  

CLASSE  17.31-1  Fabricação de embalagens de papel 
SUBCLASSE 

CLASSE  
Fabricação de embalagens de papel 
Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cardo 

1731.1/00 
17.32-0  

160  

Fabricação de embalagens de cartolina e papel cartão 
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão 
ondulado 

SUBCLASSE 
CLASSE 

1732.0/00 
17.33-8  

160  

SUBCLASSE  1733.8/00  Fabricação de chapas e de embalagens de papelão 
ondulado 

160  

GRUPO 17.4  Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, 
papel-cartão e papelão ondulado 

CLASSE 17.41-9  Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cardo e 
papelão ondulado para uso comercial e de escritório 

SUBCLASSE  1741.9/01  Fabricação  de formuLuios continuos 160 
1741.9/02  160  Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e 

papelão ondulado para  us()  industrial, comercial e de 
escritório 

CLASSE 

SUBCLASSE 

Fabricação de produtos de pape 1 parausas doméstico e 
hieenko-sanitirio  
Fabricação de fraldas descartáveis 

17.42-7  

1741.7/01  160  
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1741.7/02 Fabricação de absorventes higiênicos 
- 

160 
1741.7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e 

higiênico sanitário na,.., especificados anterionnente 
160 

CLASSE 17.49-4 Fabricação de produtos de pastas celdásicas, papei 
cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não 
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 1749.4/00 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, 
cartolina, papel cartão e papelão ondulado não 
especificados anteriormente 

160 

DIVISÃO 18 IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES - 
GRUPO 18.1 Atividade de impressão - 
CLASSE 18.11-3 Impressão de jomais,  Evros,  revistas e outras publicaple,s 

penódicas 
- 

SUBCLASSE 1811.3/01 Impressão de jornais 100 
1811.3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações 

periódicas 
100 

CLASSE 18.12-1 Impressão de material de segurança -  
SUBCLASSE 1812.1/00 Impressão de material de segurança 100 

CLASSE 18.13-0 Impressão de  materials  para outrvs usos -  
SUBCLASSE 1813.0/01 Impressão de material para uso publicitário 100 

1813.0/99 Impressão de material piu-a outros usos 100 
GRUPO 18.2 Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos - 
CLASSE 18.21-1 Serviços de pthin2pressão •••••• 

SUBCLASSE 1821.1/00 Serviços de pré impressão 60 
CLASSE 18.22-9 Serviços de acabamentos gráficos -  

SUBCLASSE 1822.9/01 Serviços de encadernação e plastificação 60 
1822.9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e 

plastificação 
60 

GRUPO 18.3 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte - 
CLASSE 18.30-0 Reprodução de  materials  gravados em qualquer suporte - 

SUBCLASSE 1830.0/01 Reprodução de som em qualquer suporte 60 
1830.0/02 Reprodução de vfdeo em qualquer suporte 60 
1830.0/03 Reprodução de  software  em qualquer suporte 60 

DIVISÃO 19 FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS - 
DERIVADOS DO PEIRÕLE0 E DE 

BIOCOMBUSTIVEIS 
GRUPO 19.1 Coquerias - 
CLASSE 19.10-1 Coquerias - 

SUBCLASSE 1910.1/00 Coquerias 5000 
GRUPO 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo - 
CLASSE 19.21-7 Fabricação de produtos do refino de petróleo - 

SUBCLASSE 1921.7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 5000 
CLASSE 19.22-5 Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto 

produtos do refino 
- 

SUBCLASSE 1922.5/01 Formulação de combustíveis 5000 
1922.5/02 Ren-efilio de óleos lubrificantes .5000 
1922.5/99 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, 

exceto produtos do refino 
5000 

GRUPO 19.3 Fabricação de biocombustíveis - 
CLASSE 19.31-4 Fabricação de álcool - 

SUBCLASSE 1931.4/00 Fabricação de álcool 5000 
CLASSE 19.32-2 Fabricação de biocombustivels, exceto álcool - 

SUBCLASSE 1 	1932.2/00 Fabricação de biocombustiveis, exceto álcool 5000 

DIVISÃO 20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS  MINIM  

GRUPO 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos - 
CLASSE 20.11-8 Fabricação de cloro e ilcalis - 
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SUBCLASSE 2011.8/00 Fabricação de cloro e álcalis 5000 
CLASSE 20.12-6 Fabricação de intermeddriospara fertilizantes - 

SUBCLASSE 2012.6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes 5000 
CLASSE 20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes - 

SUBCLASSE 2013.4/01 Fabricação de adubos e fertilizantes org-anominerais 5000 
2013.4/02 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto 

organomilierais 
5000 

CLASSE 20.14-2 Fabricação de gases industriais - 
SUBCLASSE 2014.2/00 Fabricação de gases industriais 5000 

CLASSE 20.19-3 Fabricação de produtos químicos inorgânicos não 
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 2019.3/01 Elaboração de combustíveis nucleares 5000 
2019.3/99 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não 

especificados aliteriorineide 
5000 

GRUPO 20.2 Fabricaçâo de produtos químicos orginicos - 
CLASSE 20.21,5 Fabricação de produtos petroqufrnicos básicos - 

SUBCLASSE 2021.5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 5000 
CLASSE 20.22-3 Fabricação de intermedikios para plastificantes, resinas e 

ftlizas 
- 

SUBCLASSE 2022.3/00 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e 
fibras 

5000 

CLASSE 20.29-1 Fabricação de produtos químicos orgânicos não - 
especificados anteriormente 

SUBCLASSE 2029.1/00 Fabricação de produtos químicos orgânicos não 
especificados anteriormente 

5000 

GRUPO  20.3 Fabricação de resinas e elastômeros - 
CLASSE 20.31-2 Fabricação de resinas termopl4sticas - 

SUBCLASSE 2031.2/00 Fabricação de resinas termoplásticas 5000 
CLASSE 20.32-1 Fabricação de resinas termafixas - 

SUBCLASSE 2032.1/00 Fabricação de resinas termofixas 5000 
CLASSE 20.33-9 Fabricação de elastômervs - 

SUBCLASSE 2033.9/00 Fabricação de elastômeros 5000 
GRUPO 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas - 
CLASSE 20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas - 

SUBCLASSE 2040.1/00 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 5000 
GRUPO 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes 

domissanitários 
- 

CLASSE 20.51-7 Fabricação de defensivos agrIcolas - 
SUBCLASSE 2051.7/00 Fabricação de defensivos agrícolas 5000 

CLASSE 20.52-5 Fabricação de desinfestantes domissanitários - 
SUBCLASSE 2052.5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários 5000 

GRUPO 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

- 

CLASSE 20.61-4 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos - 
SUBCLASSE 2061.4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 160 

CLASSE 20.62-2 Fabricação de produtos de limpeza e polimento - 
SUBCLASSE 2062.2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 160 

CLASSE 20.63-1 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal 

- 

SUBCLASSE 2063.1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perlinnaria e de 
bigierie pessoal 

160 

GRUPO 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes,  lams  e produtos - 
afins 

CLASSE 20.71-1 Fabricação de tiritas, venrizes, esmaltes e lacas - 
SUBCLASSE 2071.1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 160 

CLASSE 20.72-0 Fabricação de tintas de impressão - 
SUBCLASSE 2072.0/00 Fabricação de tintas de impressão 160 

CLASSE 20.73-8 Fabricação de impenneahilintes, solventes e produtos 
afins 

- 
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SUBCLASSE 2073.8/00 Fabricação de impenneabilizantes, solventes e produtos 
Ali is 

160 

GRUPO 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos - 
CLASSE 20.91-6 Fabricação de adesivos e selantes - 

SUBCLASSE 2091.6/00 Fabricação de adesivos e selantes 160 
CLASSE 20.92-4 Fabricação de explosivos -  

SUBCLASSE 2092.4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes 160 
2092.4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 160 
2092.4/03 Fabricação de fósforos de segurança 160 

CLASSE 20.93-2 Fabricação de aditivos de uso industrial -  
SUBCLASSE 2093.2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial 1000 

CLASSE 20.94-1 Fahricação de mtaligadores -  
SUBCLASSE 2094.1/00 Fabricação de catalisadores 1000 

CLASSE 20.99-1 Fabricação de produtos químicos alo especificados 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 2099.1/01 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e 
produtos químicos para fotografia 

1000 

2099.1/99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados 
anteriormente 

1000 

DIVISÃO 21 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FA.RMOQUNICOS 
E FARMACÊUTICOS 

- 

GRUPO 21.1 Fabricação de produtos farmoquímicos - 
CLASSE 21.10-6 Fabricação de produtos farmoquímicos - 

SUBCLASSE 2110.6/00 Fabricação de produtos fannoquimicos 160 
GRUPO 21.2 Fabricação de produtos farmacêuticos  ~NM.  

CLASSE 21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano - 
SUBCLASSE 2121.1/01 Fabricação de medicamentos alopiiticos para uso humano 160 

2121.1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso 
humano 

160 

2121.1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso 
lit-anal to 

160  

CLASSE 21.22-0 Fabricação de medicamentos para uso veterinário -  
SUBCLASSE 2122.0/00 Fabricação de medicatnentos para uso veterinário 160 

CLASSE 21.23-8 Fabricação de preparações farmacêuticas -  
SUBCLASSE 2123.8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 160 

DIVISÃO 22 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E 
DE MATERIAL  PLASTIC°  

- 

GRUPO 22.1 Fabricação de produtos de borracha - 
CLASSE 22.11-1 Fabricação de pnenmíticos e de eimaras-de-ar - 

SUBCLASSE 2211.1/00 Fabricação de pneumáticos e de câmaras de ar 160 
CLASSE 22.12-9 Reforma de pneumáticos usados -  

SUBCLASSE 2212.9/00 Reforma de pneumáticos usados 160 
CLASSE 22.19-6 Fabricação de artefatos de borracha não especificados - 

anteriormente 
SUBCLASSE 2219.6/00 Fabricação de artefatos de hon-acha não especificados 

witerionnente 
160 

GRUPO 22.2 Fabricação de produtos de material plástico - 
CLASSE 22.21-8 Fabricação de laminados planos e tubulares de material 

plástico 
- 

SUBCLASSE 2221.8/00 Fabricação de laminados pianos e tubulares de material 
plástico 

160 

CLASSE 22.22-6 Fabricação de embalagens de m a t e ri a 1 plistico -  
SUBCLASSE 2222.6/00 Fabricação de embalagens de material plástico 160 

CLASSE 22.23-4 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico  pan  
uso na construção 

- 

SUBCLASSE 2223.4/00 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para 
uso na construção 

160 
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CLASSE 22.29-3 Fabrica0o de artefatos de material plastico não 
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 2229.3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso 
pessoal e doméstico 

160 

2229.3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos 
industriais 

160 

2229.3/03 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na 
construção, exceto tubos e acessórios 

160 

2229.3/99 Fabricação de artefatos de material plástico) para outros 
usos não especificados anteriormente 

160 

DIVISÃO 23 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS - 
NÃO-METALICOS 

GRUPO 23.1 Fabrira0o de vidro e de produtos do vidro ...... 
CLASSE 23.11-7 Fabricação de vidro nkno e de segurança - 

SUBCLASSE 2311.7/00 Fabricação de vidro piano e de segurança 160 
CLASSE 23.12-5 Fabricação de embalagens de vidro - 

SUBCLASSE 2312.5/00 Fabricação de embalagens de vidro 160 
CLASSE 23.19-2 Fabricação de artigos de vidm - 

SUBCLASSE 2319.2/00 Fabricação de artigos de vidro 160 
GRUPO 23.2 Fabricação de cimento - 
CLASSE 23.20-6 Fabricação de cimento - 

SUBCLASSE 2320.6/00 Fabricação de cimento 160 
GRUPO 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, 

fibrocimento, gesso e  materials  semelhantes 
- 

CLASSE 23.30-3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, - 
fibrocimento, gesso e  materials  semelhantes 

SUBCLASSE 2330.3/01 Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto 
armado, em série e sob encomenda 

160 

2330.3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 160 
2330.3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na 

construção 
160 

2330.3/04 Fabricação de casas  pre  moldadas de concreto 160 
2330.3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para 

con  s truç  ão  
160  

2330.3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, 
cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 

160 

GRUPO 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos - 
CLASSE 23.41-9 Fabricação de produtos CethiliCOS refradrios - 

SUBCLASSE 2341.9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 160 
CLASSE 23.42-7  Fabric-10o de produtos cerk nicos não-refratirios para - 

uso estruturalna construção 
SUBCLASSE 2342.7/01 Fabricação de azulejos e pisos 160 

2342.7/02 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para 
uso na construção, exceto azulejos e pisos 

160 

CLASSE 23.49-4 Fabricação de produtos cerâmicos não-refranfrios não 
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 2349.4/01 Fabricação de material sanitário de cerâmica 160 
2349.4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não 

especificados anteriormente 
160 

GRUPO 28.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos 
de minerais não-metálicos 

- 

CLASSE  23.91-5 Aparelhamento e outros trabalhos em pedras - 
SUBCLASSE 2391.5/01 Britamento de pedras, exceto associado â. extração 160 

2391.5/02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto 
associado â. extração) 

160 

2391.5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 
mármore, granito, ardósia e outras pedi-as 

160 

CLASSE 23.92-3 Fabricação de cale gesso - 
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SUBCLASSE 2392.3/00 Fabricação de cal e gesso 160 
CLASSE 23.99-1 Fabricação de produtos de minerais não-metilicos não - 

especificados anteriormeniz 
SUBCLASSE 2399.1/01 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros 

trabalhos em  eel-Arnica, louça, vidro e cristal 
160 

2399.1/02 Fabricação de abrasivos 160 
2399.1/99 Fabricação de outros produtos de minerais não menilicos 

não especificados imterionnente 
160 

DIVIS. -AO 24 METALURGIA - 
GRUPO 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas - 
CLASSE 24.11-3 Produção de feno-gusa - 

SUBCLASSE 2411.3/00 Produção de  fen-o gusa 120 
CLASSE 24.12-1 Produção de ferroligas - 

SUBCLASSE 2412.1/00 Produção cie fen-oligas 120 
GRUPO 24.2 Siderurgia -  
CLASSE 24.21-1 Produção de serni-acabados de aço - 

SUBCLASSE 2421.1/00 Produção de semi acabados de aço 120 
CLASSE 24.22-9 Produção de laminados planos de aço - 

SUBCLASSE 2422.9/01 Produção de kuninados planos de aço ao carbono, 
revestidos ou não 

120 

2422.9/02 Produção de laminados pianos de aços especiais 120 
CLASSE 24.23-7 Produção de laminados longos de aço - 

SUBCLASSE 2423.7/01 Produção de tubos de aço sem costura 120 
2423.7/02 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos 120 

CLASSE  24.24-5 Produção de irlaminados, befilados e perfiladas de aço - 
SUBCLASSE 2424.5/01 Produção de arames de aço 120 

2424.5/02 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, 
exceto arames 

120 

GRUPO 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura -  
CLASSE 24.31-8 Produção de  caws  e tubos  cam  costura - 

SUBCLASSE 2431.8/00 Produção de  mhos  de aço com costura 120 
CLASSE 24.39-3 Produção de outros tubos de faro e aço - 

SUBCLASSE 2439.3/00 Produção de outros tubos de ferro e aço 120 
GRUPO 24.4 Metalurgia dos metais não-ferrosos - 
CLASSE 24.41-5 Metalurgia do alumínio e suas ligas - 

SUBCLASSE 2441.5/01 Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias 120 
2441.5/02 Produção de laminados de alumínio 120 

CLASSE 24.42-3 Metalurgia dos metais preciosos -  
SUBCLASSE 2442.3/00 Metalurgia dos metais preciosos 160 

CLASSE 24.43-1 Metalurgia do cobre - 
SUBCLASSE 2443.1/00 Metalurgia do cobre 160 

CLASSE 24.49-1 Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não 
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 2449.1/01 Produção de zinco em formas primárias 1000 
2449.1/02 Produção de laminados de zinco 1000 
2449.1/03 Fabricação de ânodos para galvanoplastia 1000 
2449.1/99 Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas ligas não 

especificados aliterionnetite 
1000 

GRUPO 24.5 	
1 

Fundição -  
CLASSE 24.51-2 Fundição de faro e aço - 

SUBCLASSE 2451.2/00 Fundição de ferro e il(3:0 1000 
CLASSE 24.52-1 Fruxlição de metais não-ferrosos e suas ligas - 

SUBCLASSE 24.52.1/00 Fundição de metais não ienosos e suas ligas 1000 

DIVISÃO 25 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, - 
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

GRUPO 25.1 Fabricação de estruturas metificas e obras de caldeiraria 
pesada 

- 
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CLASSE 25.11-0 Fabricação de esnuturas me-Mlicas .-- 

SUBCLASSE 2411.0/00 Fabricação de estruturas metálicas 160 
CLASSE 2.5.12-8 Fabricação de esquadrias de metal - 

SUBCLASSE 2512.8/00 Fabricação de esquadrias de metal 160 
CLASSE 25.13-6 Fabricação de ohms de caldeiraria pesada - 

SUBCLASSE 2513.6/00 Fabricação de ohms de caldeiraria pesada 160 
GRUPO 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metilicos e caldeiras -  
CLASSE 25.21-7 Fabricação de tanques, reservatthios metálicos e caldeiras 

para aquecimento central 
- 

SUBCLASSE 2521.7/00 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras 
para aquecimento central 

160 

CLASSE 25.22-5 Fabricação de caldeiras oradoras de vapor, exceto para 
aquecimento central e para veículos 

- 

SUBCLASSE 2522.5/00 Fabricação  dc  caldeiras geradoras de vapor, exceto para 
aquecimento central e para veículos 

160 

GRUPO 25.3 Forjaria, estamparia., metalurgia do pó e serviços de 
tratamento de metais 

- 

CLASSE 25.31-4 Produção de forjados de aço e de  metals  não-ferrosos e 
suas ligas 

- 

SUBCLASSE 2531.4/01 Produção de Ibrjados de aço 160 
2531.4/02 Produção de forjados de metais irão ferrosos e suas ligas 160 

CLASSE 25.32-2 Produção de arirfatos esbimpados de metal; metalurgia do 
Pá 

-- 

SUBCLASSE 2532.2/01 Produção de artefatos estampados de metal 160 
2532.2/02 Metalurgia do pó 160 

CLASSE 25.39-0 Serviços de uorinagem, salda, tratamento e irvestimento - 
em metais 

SUBCLASSE 2539.0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 70 
2539.0/02 Serviços de tratamento e revestimento ein metais 70 

GRUPO 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e 
ferramentas 

- 

CLASSE 25.41-1 Fabricação de artigos de cutelaria - 
SUBCLASSE 2541.1/00 Fabricação de artigos de cutelaria 70 

CLASSE 25.42-0 Fabricação de artigos de serralberia, exceto esquadrias - 
SUBCLASSE 2542.0/00 Fabricação  dc  artigos  dc  serralheria, exceto esquadrias 120 

CLASSE 25.43-8 Fabricação de ferramentas - 
SUBCLASSE 2543.8/00 Fabricação de ferramentas 120 

GRUPO 25.5 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e 
munições 

- 

CLASSE 25.50-1 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e 
munipies 

- 

SUBCLASSE 2550.1/01 Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos 
militares de. combate 

120 

2550.1/02 Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições 120 
GRUPO 25.9 Fabricação de produtos de metal não especificados 

anteriormente 
- 

CLASSE 25.91-8 Fabricação de ernbalagens metálicas - 
SUBCLASSE 2591.8/00 Fabricação de embalagens metálicas 120 

CLASSE 25.92-6 Fabricação de produtos de trefilados de metal - 
SUBCLASSE 2592.6/01 Fabricação de produtos de trefilados de metal 

padronizados 
120 

2592.6/02 Fabricação de produtos de tretilados de metal, exceto 
padronizados 

120 

CLASSE 25.93-4 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e 
pessoal 

- 

SUBCLASSE 2593.4/00 Fabricação de artigos de metal para uso domestico e 
pessoal 

120 

CLASSE 25.99-3 Fabricação de produtos de metal não especificados 
anteriormente 

- 
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SUBCLASSE 2599.3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a 
construção 

120 

2599.3/02 Serviço de corte e dobra de metais 120 
2.599.3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especificados 

anteriormente 
120 

DIVISÃO 26 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE - 
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E 

ÓPTICOS 
GRUPO 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos - 
CLASSE 26.10-8 Fabricação de componentes eletrônicos - 

SUBCLASSE 2610.8/00 Fabricação de componentes eletrônicos 120 
GRUPO 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos - 
CLASSE 26.21-3 Fabricação de equipamentos de informálica - 

SUBCLASSE 2621.3/00 Fabricação de equipamentos de informática 120 
CLASSE 26.22-1 Fabricação de periféricos para equipamentos de 

informática 
- 

SUBCLASSE 2622.1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de 
informática 

120 

GRUPO 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação - 
CLASSE 26.31-1 Fabricação de equipamentos transmissores de - 

comunicação 
SUBCLASSE 2631.1/00 Fabricação de equipamentos transmissores de 

comunicação, peças e acessórios 
120 

CLASSE 26.32-9 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros 
equipamentos de comunicação 

MM... 

SUBCLASSE 2632.9/00 Fabricação de aparelhos telet6nicos e de outros 
equipamei aos de comunicação, peças e acessórios 

120 

GRUPO 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, 
gravação e amplificação de iudio e  video  

- 

CLASSE 26.40-0 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, 
gravarão e amplificação de  Sidi°  e  video  

- 

SUBCLASSE 2640.0/00 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, 
gravação e amplificação de  Audio  e  video  

120 

GRUPO 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e - 
controle; cronômetros e relógios 

CLASSE 26.51-5 Fabricarão de aparelhos e equipamentos de medida, teste 
e controle 

- 

SUBCLASSE 2651.5/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste 
e controle 

120 

CLASSE 26.52-3  Fabric-70o de cronômetros e rek5g"os - 
SUBCLASSE 2652.3/00 Fabricação de cronômetros e relógios 120 

GRUPO 26.6 Fabricação de aparelhos eletromiclicos e 
eletrotexapéuticos e equipamentos de irradiação 

- 

CLASSE 26.60-4 Fabricação de aparelhos eletromédicos e 
eleuoterapeuticos e equipamentos de irradiação 

- 

SUBCLASSE 2660.4/00 Fabricação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapéuticos e equipamentos de irradiação 

120 

GRUPO 26.7 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, 
fotográficos e cinematográficos 

- 

CLASSE 26.70-1 Fabricação de equipamentos e instrurnentos ópticos, 
fotográficos e cinematográficos  

- 

SUB  CLASSE 2670.1/01 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, 
peças e acessórios 

120 

2670.1/02 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, 
peças e acessórios 

120 

GRUPO 26.8 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas - 
CLASSE 26.80-9 Fabricação de nifdias virgr.ns, magnéticas e ópticas - 

SUBCLASSE 2680.9/00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas 120 
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DIVISÃO 27 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E - 
MATERIAIS ELÉTRICOS 

GRUPO 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores  
elétricos 

=MOM  

CLASSE 27.10-4 Fabricação de geradores; fransformadores e motores 
elétricos 

- 

SUBCLASSE 2710.4/01 Fabricação de geradores de corrente continua e alternada, 
peças e acessórios 

120 

2710.4/02 Fabricação de trai isfórm adores, iiidutores, CO) iversores, 
sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios 

120 

2710.4/03 Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios 120 
GRUPO 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos - 
CLASSE 27.21-0 Fabricação de pirlias, baterias e acumuladores elétricos, 

exceto para veículos automotores 
- 

SUBCLASSE 2721.0/00 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, 
exceto para veículos automotores 

120 

CLASSE 27.22-8 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos 
automotores 

- 

SUBCLASSE 2722.8/01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos 
auto)) no tores 

120 

2722.8/02 Recondicionamento de baterias e acumuladores para 
veículos automotores 

120 

GRUPO 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle 
de energia elétrica 

....... 

CLASSE 27.31-7 Fabricação de aparelhos e equiparnentos para distribuição 
e controle de energia elétrica 

- 

SUBCLASSE 2731.7/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição 
e controle de energia elétrica 

120 

CLASSE 27.32.5 Fabricação de material elétrico para instalações em -  
circuit°  de consumo 

SUBCLASSE 2732.5/00 Fabricação de material elétrico para instalações em 
circuito de consuino 

120 

CLASSE 27.33-3 Fabricação de .fios, cabos e condutores elétricos isolados - 
SUBCLASSE 2733.3/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 120 

GRUPO 27.4 Fabricação de limpadas e outros equipamentos de - 
iluminação 

CLASSE 27.40-6 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de - 
Iluminação 

SUBCLASSE 2740.6/01 Fabricação  dc  lâmpadas 120 
2740.6/02 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de 

iltuninação 
120 

GRUPO 27.5 Fabricação de eletrodomésticos - 
CLASSE 27.51-1 Fabricação de fogões; rehigeradores e máquinas de lavar e - 

secar para uso doméstico 
SUBCLASSE 2751.1/00 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e 

secar para uso doméstico, peças e acessórios 
120 

CLASSE 27.59-7 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos  nab  
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 2759.7/01 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e 
acessórios 

120 

2759.7/99 Falificação de outros aparellios eletrodomésticos não 
especificados anteriormente, peças e acessórios 

120 

GRUPO 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não 
especificados anteriormente 

- 

CLASSE 27.90-2 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não 
especificados anteriormentr- 

- 

SUBCLASSE 2790.2/01 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de 
carvão e grafita para uso elétrico, eletroimãs e isoladores 

120 
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2790.2/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 120 
2790.2/99 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos 

Tao  especificados ai aeriormente 
120  

DIVISÃO 28 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 
GRUPO 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e 

equipamentos de transmissão 
- 

CLASSE 28.11-9 Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e 
vex-cubs  rodoviários 

-  

SUBCLASSE 2811.9/00 Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, 
exceto para c.x-i ões e veículos rodoviários 

120 

CLASSE 28.12-7 Fabricação de equipamentos lidrkilicos e pneumátkos, - 
exceto válvulas 

SUBCLASSE 2812.7/00 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, 
peças e acessórios, exceto válvulas 

120 

CLASSE 28.13-5 Fabricação de válvulas, registraq e dispositivos 
semelhantes 

- 

SUBCLASSE 2813.5/00 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos 
semelhantes, peças e acessórios 

120 

CLASSE 28.14-3 Fabricação 	de compressores - 
SUBCLASSE 2814.3/01 Fabricação de compressores para uso industrial, peças e 

acessórios 
120 

2814.3/02 Fabricação de compressores para uso não industrial, peças 
e acessórios 

120 

CLASSE 28.15-1 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins •••••• 

industriais 
SUBCLASSE 2815.1/01 Fabricação de rolamentos para fins industriais 120 

2815.1/02 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins 
iiidustriais, exceto rolamentos 

120 

GRUPO 28.2 Fabricação de maquinas e equipamentos de MO geral - 
CLASSE 28.21-6 Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações 

&micas  
-  

SUBCLASSE 2821.6/01 Fabricação de fomos industriais, aparelhos e 
equipamentos não elétricos para instalações térmicas, 
peças e acessórios 

120 

2821.6/02 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins 
industriais, peças e acessórios 

120 

CLASSE 28.22-4 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para - 
transporte e elevação de camas e pessoas 

SUBCLASSE 2822.4/01 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 

120 

2822.4/02 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas, peças e acessórios 

120 

CLASSE 28.23-2 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeraçâo e - 
ventilação para uso industrial e comercial 

SUBCLASSE 2823.2/00 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e 
ventilação para uso industrial e comercial, peças e 
acessórios 

120 

CLASSE 28.24-1 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar 
condicionado 

- 

SUBCLASSE 2824.1/01 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar 
condicionado para uso industrial 

120 

2824.1/02 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar 
condicionado para uso não industrial 

120 

CLASSE 28.25-9 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento - 
básico e ambiental 

SUBCLASSE 2825.9/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento 
básico e ambiental. necas e acessórios 

120 
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CLASSE 28.29-1 Fabricação de máquinas e equipamentos de riso geral  nip  - 
especificados anteriormente  

SUB  CLASSE 2829.1/01 Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros 
equipamentos não eletrônicos para escritório, peças e 
acessórios 

120 

2829.1/99 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso 
geral não especificados anteriormente, peças e acessórios 

120 

GRUPO 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos - 
para a agricultura e pecuária 

CLASSE 28.31-3 Fabricação de tratores agricolas - 
SUBCLASSE 2831.3/00 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios 120 

CLASSE 28.32-1 -  Fabricação de equipamentos para irrigação agricola 
SUBCLASSE 2832.1/00 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças 

e acessórios 
120 

CLASSE 28.33-0 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricaltura 
e pecuária, exceto para irrigação 

- 

SUBCLASSE 2833.0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a apicultura 
e pecuária, peças e acessórios, exceto para inigação 

120 

GRUPO 28.4 Fabricação de miquinas-ferramenia - 
CLASSE  28.40-2 Fabricação de máquinas-ferramenta - 

SUBCLASSE 2840.2/00 Fabricação de máquinas ferramenta, peças e acessórios 120 
GRUPO 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na 

extração mineral e na construção 
- 

CLASSE 28.51-8 Fabricação de máquinas e equipamentos para a 
prospecção e extração de petróleo 

- 

SUBCLASSE 2851.8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a 
prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios 

120 

CLASSE 28.52-6 Fabricação de  'win-as máquinas e equiparnentos para riso - 
na extração mineral exceto na extração de petrr5leo 

SUBCLASSE 2852.6/00 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso 
na extração mineral, peças e acessórios, exceto na extração 
de petróleo 

120 

CLASSE 28.53-4 Fabricação de tratores, exceto agdoolas -  
SUBCLASSE 2853.4/00 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas 120 

CLASSE 28.54-2 Fabricação de máquinas e equipamentos para 
terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 

- 

SUBCLASSE 2854.2/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para 
terraplenagem, pavimentação e construção, peças e 
acessórios, exceto tratores 

120 

GRUPO 28.6 Fabricação de miquims e equipamentos de uso industrial - 
especifico 

CLASSE 28.61-5 Fabricação de máquinas para a inchistria metalúrgica, - 
exceto máquinas-ferramenta 

SUBCLASSE 2861.5/00 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, 
peças e acessórios, exceto máquinas ferramenta 

120 

CLASSE 28.62,3 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias 
de alimentos, bebidas e fumo 

- 

SUBCLASSE 2862.3/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias 
de alimentos, bebidas e finno, peças e acessórios 

120 

CLASSE 28.63-1 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria - 
textil 

SUBCLASSE 2863.1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria 
têxtil, peças e acessórios 

120 

CLASSE 28.64,0 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias - 
do vestuário, do couro e de calçados 

SUBCLASSE 2864.0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias 
do vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios 

120 
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CLASSE 28.65-8 Fahricacão de máquinas e equipamentos para as indústrias - 
de cdulose, papd e papelão e ariefatos 

SUBCLASSE 2865.8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias 
de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios 

120 

CLASSE 28.66-6 Fabricação de miquinas e  equipment°,  para a indifstria - 

do plástico 
SUBCLASSE 2866.6/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria 

do plástico, peças e acessórios 
120 

CLASSE 28.69-1 Fabricação de mlquinas e equipamentos para uso - 
industrial especifico não especificados anteriormente 

SUBCLASSE 2869.1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso 
industrial especifico não especificados anteriormente, 
peças e acessórios 

120 

DIVISÃO 29 FABRICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, 
REBOQUES E CARROCERIAS 

- 

GRUPO 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e -utilitirios - 
CLASSE 29.10-7 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários - 

SUBCLASSE 2910.7/01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 120 
2910.7/02 Fabricação de chassis  corn  motor para automóveis, 

camionetas e utilitários 
120 

2910.7/03 Fabricação de motores para automóveis, camionetas e 
utilitários 

120 

GRUPO 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus -  
CLASSE 29.20-4 Fabricação de caminhões e  &lbw  - 

SUBCLASSE 2920.4/01 Fabricação de caminhões e ônibus 120 
2920.4/02 Fabricação de motores para caminhões e ônibus 120 

GRUPO 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para 
veículos automotores 

- 

CLASSE 29.30-1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para 
.velculos automotores 

- 

SUBCLASSE 2930.1/01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para 
caminhões 

120 

2930.1/02 Fabricação de cai-rocerias para ônibus 120 
2930.1/03 Fabricação de cabilies, carrocerias e reboques para outros 

veículos automotores, exceto caminhões e Einibus 
120 

GRUPO 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores 

- 

CLASSE 29.41-7 Fabricação de peças e acessdrios para o sistema motor de 
veículos automotores 

- 

SUBCLASSE 2941.7/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de 
veículos automotores 

120 

CLASSE 29.42-5 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de - 
marcba e transmissão de veículos automotores 

SUBCLASSE 2942.5/00 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de 
marcha e transmissão de veículos automotores 

120 

CLASSE 29.43-3 Fabricação de  peps  e acessórios para o sistema de freios 
de veículos automotores 

- 

SUBCLASSE 2940.3/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios 
de veículos automotores 

120 

CLASSE 29.44-1 Fabricação de  peps  e acessórios para o sistema de - 
direção e suspensão de veículos automotores 

SUBCLASSE 2944.1/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de 
direção e suspensão de veículos automotores 

120 

CLASSE 29.45-0 Fabricação de material elétrico  e eletrônico para veículos 
automotores, exceto baterias 

- 

SUBCLASSE 2945.0/00 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos 
automotores, exceto baterias 

120 
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CLASSE 29.49-2 Fabricação de peças e acessórios para.  ye-larks 
automotores não especificados anteriormente 

=NM=  

SUBCLASSE 2949.2/01 Fabricação de bancos e estofados para veículos 
automotores 

120 

2949.2/99 Fabricação de outras peças e acessórios para veículos 
automotores não especificadas anteriormente 

120 

GRUPO 29.5 Recondicionamento e recuperação de motores para 
veiculos automotores 

- 

CLASSE 29.50-6 Recondicionamento e recuperação de motores para - 
veicalos automotores 

SUBCLASSE 2950.6/00 Recondicionamento e recuperação de motores para 
veículos automotores 

120 

DIVISÃO 30 FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE 
TRANSPORTE, EXCE110 VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

- 

GRUPO 30.1 Construção de embarcações - 
CLASSE 30.11-3 Constrição de embarcações e estruturas  flatmates  - 

SUBCLASSE 3011.3/01 Construção de embarcações de grande porte 120 
3011.3/02 Construção de embarcações para uso comercial e para 

USOS especiais, exceto de grande porte 
120 

CLASSE 30.12-1 Construção de embarcações para esporte e lazer - 
SUBCLASSE 3012.1/00 Construção de embarcações para esporte e lazer 120 

GRUPO 30.3 Fabricação de veículos ferroviários -  
CLASSE 30.31-8 Fabricação de locomotivas, vagões e outros  materials  ....... 

rodantes 
SUBCLASSE 3031.8/00 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais 

rodantes 
120 

CLASSE 30.32-6 Fabricação de papas e acessórios para veículos ferroviários - 
SUBCLASSE 3032.6/00 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 120 

GRUPO 30.4 Fabricação de aeronaves -  
CLASSE 30.41-5 Fabricação de aeronaves - 

SUBCLASSE 3041.5/00 Fabricação de aeronaves 120 
CLASSE 30.42-3 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e 

peças para aeronaves 
- 

SUBCLASSE 3042.3/00 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e 
peças para aeronaves 

120 

GRUPO 30.5 Fabricação de veículos militares de combate -  
CLASSE 30.50-4 Fabricação de veículos militares de combate - 

SUBCLASSE 3050.4/00 Fabricação de veículos militares de combate 120 
GRUPO 30.9 Fabricação de equipamentos de transporte não 

especificados anteriormente 
- 

CLASSE 30.91-1 Fabricação de motoadetas - 
SUBCLASSE 3091.1/01 Fabricação de motocicletas 120 

3091.1/02 Fabricação de peças e acessórios para motocicletas 120 
CLASSE 30.92-0 Fabricação de bicicletas e fticidos não-motorizados - 

SUBCLASSE 3092.0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças 
e acessórios 

120 

CLASSE 30.99-7 Fabricação de equipamentos de transporte não 
especificados anteriormente 

SUBCLASSE 3099.7/00 Fabricação de equipamentos de transporte não 
especilicados anteriormente 

120 

DIVISÃO 31 FABRICAÇÃO DE MOVEIS - 
GRUPO 31.0 Fabricação de móveis N•1•1••0 

CLASSE 31.01-2 Fabricação de móveis com predominância de madeira - 
SUBCLASSE 3101.2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira 160 

CLASSE 31.02-1 Fabricação de móveis com predominância de metal - 
SUBCLASSE 3102.1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal 160 
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- CLASSE 31.03-9 Fabricação de móveis de outras  mated*  exceto madeira 
e metal 

SUBCLASSE 3103.9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira 
e metal 

160 

CLASSE 31.04-7 Fabricação de colcheies  Manna..  

SUBCLASSE 3104.7/00 Fabricação de colchões 160 

DIVISÃO 32 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - 
GRUPO 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes - 
CLASSE 32.11-6 Lapidação de  germs  e fabricação de artefatos de 

ourivesaria ejoalheria 
- 

SUBCLASSE 3211.6/01 Lapidação de gemas 120 
3211.6/02 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria 120 
3211.6/03 Cunhagem de moedas e medalhas 120 

CLASSE 32.12-4 Fabricação de bijuterias  e artefatos semelhantes - 
SUBCLASSE 3212.4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 120 

GRUPO 32.2 Fabricação de instrumentos musicais -  
CLASSE 32.20-5 Fabricação de instnrmentos musicais - 

SUBCLASSE 3220.5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 120 
GRUPO 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte -  
CLASSE 32.30-2 Fabricação de artefatos para pesca e esporte - 

SUBCLASSE 3230.2/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte 120 
GRUPO 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos -  
CLASSE 32.40-0 Fabricação de brinquedos e jogos rearalivos - 

SUBCLASSE 3240.0/01 Fabricação de jogos eletrônicos 120 
3240.0/02 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não 

associada a locação 
120 

3240.0/03 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios 
associada a locação 

120 

3240.0/99 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não 
especificados anteriormente 

120 

GRUPO 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso  mac°  e -- 
odontológico e de artigos ópticos 

CLASSE 32.50-7 Fabricação de instrumentos e materiais para uso medico e - 
odontalógico e de artigos ópticos 

SUBCLASSE 3250.7/01 Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios 
para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 

120 

3250.7/02 Fabricação de mobiliArio para uso médico, cirúrgico, 
odontológico e de laboratório 

120 

3250.7/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção) de 
defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob 
encomenda 

120 

3250.7/04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de 
defeitos fisicos e aparelhos ortopéclicos em geral, exceto 
sob encomenda 

120 

3250.7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 120 
3250.7/06 Serviços de prótese dentária 120 
3250.7/07 Fabricação de artigos ópticos 120 
3250.7/09 Serviço de laboratório óptico 120 

GRUPO 32.9 Fabricação de produtos diversos -  
CLASSE 32.91-4 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras - 

SUBCLASSE 3291.4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 120 
CLASSE 32.92-2 Fabricação de equiparnentos e acessórios para segurança e 

proteção pessoal e proficgional 
- 

SUBCLASSE 3292.2/01 Fabricação de roupas de proteção e segurança e 
resistentes a fogo 

120 

3292.2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança 
pessoal e profissional 

120 
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CLASSE 32.99-0 Fabricação de prodatos &versos não especificados 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 3299.0/01 Fabricação de guarda chuvas e similares 120 
3299.0/02 Fabricação de canetas,  lapis  e outros artigos para escritório 120 
3299.0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer 

material, exceto luminosos 

120 

3299.0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos 120 
3299.0/05 Fabricação de aviamentos para costura 120 
3299.0/06 Fabricação de velas, inclusive decorativas 160 
3299.0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados 

anteriormente 
160 

DIVISÃO 33 MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

- 

GRUPO 33.1 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos - 
CLASSE 33.11-2 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios 

metilicos e caldeiras, erecto para veículos 
- 

SUBCLASSE 3311.2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios 
metálicos e caldeiras, exceto para veículos 

120 

CLASSE 33.12-1 - Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e 
ópticos 

SUBCLASSE 3312.1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de 
medida, tcste c controle 

120 

3312.1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapaiticos e equipamentos de irradiação 

120 

3312.1/04 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos 
ópticos 

120 

CLASSE 33.13-9 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos ...... 

elétricos 
SUBCLASSE 3313.9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e 

motores elétricos 
120 

3313.9/02  Mai  iutelição e reparação de baterias e acumuladores 
elétricos, exceto para veículos 

120 

3313.9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos não especificados anteriormente 

120 

CLASSE 33.14-7 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da - 
indústria meanica 

SUBCLASSE 3314.7/01 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não 
elétricas 

120 

3314.7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e 
pi ietunaticos, exceto válvulas 

120 

3314.7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais 120 
3314.7/04 Manutenção e reparação de compressores 120 
3314.7/05 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão 

para fins industriais 
120 

3314.7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para instalações térmicas 

120 

3314.7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de 
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 

120 

3314.7/08 Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e 
aparelhos para transporte e elevação de cargas 

120 

3314.7/09 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, 
calcular e de outros equipamentos não eletrônicos para 
escritório 

120 

3314.7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
para uso geral não especificados anteriormente 

120 

3314.7/11 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
para agricultura e pecuária 

120 

3314.7/12 Manutenção e reparação de tratores agrícolas 120 
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3314.7/13 Manutenção e reparação de máquinas ferramenta 120 
3314.7/14 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 

para a prospecção e extração de petróleo 
120 

3314.7/15 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
para uso na extração mineral, exceto na extração de 
petról  co  

120 

3314.7/16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 120 
3314.7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de 

terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 
120 

3314.7/18 Manutenção e reparação de máquinas para a indústria 
metalúrgica, exceto máquinas ferramenta 

160 

3314.7/19 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
para as indústrias de alimentos, bebidas e  hullo  

120 

3314.7/20 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados 

160 

3314.7/21 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a 
indústria de celulose, papel e papelão e artefatos 

160 

3314.7/22 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a 
indústria do plástico 

160 

3314.7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e 
equipamentos para usos industriais não especificados 
aitterionnente 

120 

CLASSE 33.15-5 Manumnpio e reparação de veículos ferroviários -  
SUB  CLASSE 3315.5/00 Manutenção e reparação de veículos ferroviários .5000 

CLASSE 33.16-3 Manutenção e reparação de aeronaves - 
SUBCLASSE 3316.3/01 Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a 

manutenção na pista 
120 

3316.3/02 Manutenção de aeronaves na pista 120 
CLASSE 33.17-1 Manutenção e reparação de embarcações - 

SUBCLASSE 3317.1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas 
flutuantes 

120 

3317.1/02 Manutenção e reparação de embarcações para esporte e 
lazer 

120 

CLASSE 33.19-8 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos rilw 
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 3319.8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não 
especificados anteriormente 

120 

GRUPO 33.2 Instalação de máquinas e equipamentos - 
CLASSE 33.21-0 Instalação de miquinas e equipamentas industriais - 

SUBCLASSE 3321.0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 120 
CLASSE 33.29-5 Instalação de equipamentos não especificados 

anteriormente  
- 

SUB  CLASSE 3329.5/01 Serviços de montag,em de móveis de qualquer material 120 
3329.5/99 Instalação de outros equipamentos não especificados 

anteriormente 
120 

ktitt,,,,,' _ I6AVAtilliattel01000100:40*W MISOMIggrg- ,. • 	,,,,---,4,?....g  
DIVISIO 35 ELETRICIDADE,  GAS  E OUTRAS UTILIDADES - 
GRUPO 35.1 Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica - 
CLASSE 35.11-5 Geração de energia earica - 

SUBCLASSE 3511.5/01 Geração de energia elétrica 2000 
3511.5/02 Atividades de coordenação e controle da operação da 

geração e transmissão de energia elétrica 
.500 

CLASSE 35.12-3 Transmissio de energia elétrica - 
SUBCLASSE 3.512.3/00 Transmissão de energia elétrica 2000 

CLASSE 35.13-1 Comércio atacadista de energia earica - 
SUBCLASSE 3513.1/00 Comércio atacadista de energia elétrica 500 

CLASSE 35.14-0 Distribuição de energia elétrica - 
SUBCLASSE 3514.0/00 Distribuição de energia elétrica 2000 
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GRUPO 35.2 Produção e distribuição de combustíveis gasosos por 
redes urbanas 

- 

CLASSE 35.20-4 Produção de Os; processamento de Os natural- 
distribuipio de combustíveis gasosos por redes urbanas 

- 

SUBCLASSE 3520.4/01 Produção de gás; processamento de gás natural 160 
3520.4/02 Distribuição de combustiveis gasosos por redes urbanas 120 

GRUPO 35.3 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar 
condicionado 

- 

CLASSE 35.30-1 Produção e distribuição de vapor, ígua quente e ar 
condicionado 

- 

SUBCLASSE 3530.1/00 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar 
colidicionado 

120 

SEÇÃO E AGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO 

DIVISÃO 36 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 
DE AGUA 

- 

GRUPO 36.0 Captação, tratamento e distribuição de água - 
CLASSE 36.00-6 Captação, tratamento e disnilluisYrO de água - 

SUBCLASSE 3600.6/01 Captação, tratamento e distribuição de água 2000 
3600.6/02 Distribuição de água por caminhões 120 

DIVISÃO 37 ESGOTO E A 11VIDADES RELACIONADAS - 
GRUPO 37.0 Esgoto e atividades relacionadas - 
CLASSE 37.01-1 Gestão de redes de esgoto - 

SUBCLASSE 3701.1/00 Gestão de redes de esgoto 2000 
CLASSE 37.02-9 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes - 

SUBCLASSE 3702.9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 2000 

DIVISÃO 38 COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE - 
-DUOS; MIRECUPERAÇÃO DE MATERIAIS 

GRUPO 38.1 Coleta de resíduos - 
CLASSE 38.11-4 Coleta de resíduos não-perigosos - 

SUBCLASSE 3811.4/00 Coleta de resíduos não perigosos 120 
CLASSE 38.12-2 Coleta de resíduos perigosos - 

SUBCLASSE 3812.2/00 Coleta de resíduos perigosos 120 
GRUPO 38.2 Tratamento e disposição de resíduos -  
CLASSE 38.21-1 Tratimento e disposição de reskluos não-perigosos - 

SUBCLASSE 3821.1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos 120 
CLASSE 38.22-0 Tratamento e disposição de resíduos perigosos - 

SITBCLASSE 3822.0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 120 
GRUPO 38.3 Recuperação de materiais -  
CLASSE 38.31-9 Recuperação de materiais metálicos - 

SUBCLASSE 3831.9/01 Recuperação de sucatas de alumínio 160 
3831.9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 160 

CLASSE 38.32-7 Recuperação de materiais plásticos - 
SUBCLASSE 3832.7/00 Recuperação de materiais plásticos 160 

CLASSE 38.39-4 Recuperação de  materials nab  especificados 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 3839.4/01 Usinas de compostagern 160 
3839.4/99 Recuperação de materiais não especificados 

anteriormente 
160 

DIVISÃO 39 DFSCONTAMINA00 E OUTROS SERVIÇOS DE 
GESTAO DE RESÍDUOS 

- 

GRUPO 39.0 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos - 
CLASSE 39.00-5 Descont:nninan e 011fros serviços de gestão de resíduos - 

SUBCLASSE 3900.5/00 Descontaminação c outros serviços de gestão de resíduos 160 
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i .SEÇÃO .- . F . CONSTRUÇÃO 
DIVISÃO 41 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS - 
GRUPO  41.1 Incorporação de empreendimentos imobiliários - 
CLASSE  41.10-7 Incorporação de empreendimentos imobilikios - 

SUBCLASSE 4110.7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliáiios 120 
GRUPO 41.2 C01314111ÇãO de edifIcios -  
CLASSE 41.20-4 COnsüução de ediffcios - 

SUBCLASSE 4120.4/00 Construção de edifícios 350 

DIVISÃO 42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA - 
GRUPO 42.1 Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras- 

de-arte especiais 
- 

CLASSE 42.11-1 Construção de rodosias e ferrovias - 
SUBCLASSE 4211.1/01 Construção de rodovias e ferrovias 350 

4211.1/02 Pintura para sinalização) em pistas rodoviárias e aeroportos 120 
CLASSE 42.12-0 Cal2StrugiO de obras-de-arte especiais - 

SUCLASSE 4212.0/00 Construção de obras de arte especiais 120 
CLASSE 42.13-8 Obras de urbanização -mas, praças e calçadas - 

SUBCLASSE 4213.8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 120 
GRUPO 42.2 Obras de infra-estrutura para energia elearica, - 

telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos 
CLASSE 42.21-9 Obras para geração e distribuição de energia elénica e 

para telecomunicações 
- 

SUBCLASSE 4221.9/01 Construção de barragens e represas para geração de 
energia elétrica 

350 

4221.9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica 

350 

4221.9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 350 
4221.9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações 350 
4221.9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações 120 

CLASSE 42.22-7 Construção de irdes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlaras 

- 

SUBCLASSE 4222.7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto c construções correlatas, exceto obras de irrigação 

1000 

4222.7/02 Obras de. irrigação 350 
CLASSE 42.23-5 Construção de redes de transportes por dutos,  caret°  para 

água e esgoto 
- 

SUBCLASSE 4223.5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para 
água e esgoto 

1000 

GRUPO 42.9 Construção de outras obras de infra-estrutura -  
CLASSE 42.91-0 Obr a s portuárias, maritimas e llutiais - 

SUBCLASSE 4291.0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 5000 
CLASSE 42.92-8 Montagem de instalações industriais e de estrutaras 

metálicas 
- 

SUBCLASSE 4292.8/01 Montagem de estruturas metálicas 160 
4292.8/02 Obras de montagem industrial 160 

CLASSE 42.99-5 Obras de engenharia  civil  Igo  especificadas anteriormente - 
SUBCLASSE 4299.5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 350 

4299.5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas 
anteriormente 

350 

DIVISÃO 43 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA -. 
CONSTRUÇÃO 

GRUPO 43.1 - Demolição e preparação do terreno 
CLASSE 43.11-8 Demolição e preparaçáo de canteiros de obras - 

SUBCLASSE 4311.8/01 Dernolição de edifícios e outras estruturas 350 
4311.8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 120 

CLASSE 43.12-6 Perfurações e sondagens - 
SUBCLASSE 4312.6/00 Perfurações e sondagens 350 
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CLASSE 43.13-4 Obras de terraplenagem - 

SUBCLASSE 4313.4/00 Obras de terraplenagem 350 
CLASSE 43.19-3 Serviços de preparapio do terrenondo especificados 

anteriormentr 
- 

SUBCLASSE 4319.3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados 
anteriormente 

120 

GRUPO 43.2 Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em 
construções 

- 

CLASSE 43.21-5 Instalações elénicas - 
SUBCLASSE 4221.5/00 Instalação e manutenção elétrica 45 

CLASSE 43.22-3 Instalaçx->es hickgalicas, de sistemas de ventilação' e 
refrigeração 

- 

SUBCLASSE 4322.3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de  gas  40 
4322.3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar 

condicionado, de ventilação e refrigeração 
45 

4322.3/03 Instalações  dc  sistema de prevenção contra ince.s.ndio 45 
CLASSE 43.29-1 Obras de instalações em construções não especificadas 

anteriormente 
- 

SUBCLASSE 4329.1/01 Instalação de painéis publicitários 30 
4329.1/02 Instalação de equipamentos para orientação ã navegação 

marítima fluvial e lacustre 
50 

4329.1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, 
escadas c esteiras rolantes 

70 

4329.1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de 
iluminação e sinalização  ern  vias públicas, portos e 
aerop wtos 

80 

4329.1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 50 
4329.1/99 Outras obras de instalações em construções não 

especificadas anteriormente 
45 

GRUPO 43.3 Obras de acabamento - 
CLASSE 43.30-4 Obras de acabamento -  

SUB  CLASSE 4330.4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil 350 
4330.4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários 

embutidos de qualquer material 
65 

4330.4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque 120 
4330.4/04 Serviços de pintura de edificios em geral 120 
4330.4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 

exteriores 
120 

4330.4/99 Outras obras de acabamento da construção 3.50 
GRUPO 43.9 Outros serviços especializados para construção - 
CLASSE 43.91-6 Obras de fundações - 

SUBCLASSE 4391.6/00 Obras de fundações 350 
CLASSE 43.99-1 Serviços especializados para construção não especificados 

anteriormente 
- 

SUBCLASSE 4399.1/01 Administração de obras 120 
4399.1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras 

estruturas temporárias 
55 

4399.1/03 Obras de alvenaria 350 
4399.1/04 Serviços de operação e fiwnecimento de equipamentos 

para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso 
ein obras 

120 

4399.1/05 Perfuração e construção de poços de água 60 
4399.1/99 Serviços especializados para construção não especificados 

anterion  newt-.  
350 

SE0110 - 
.4.:",;',,;::,;:;!,t.::?',?!On.::,. ',? '  ,''',g,?,,f•PZ%,' 

COMERCIO; REPARAÇÃO DE TOCULOS, 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS . 	. 	. 

- 

DIVLSÀO 45 COMERCIO E REPARAÇÃO DE VEICULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

- 
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GRUPO 45.1 Comércio de veículos automotores — 
CLASSE 45.11-1 Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores — 

SUBCLASSE 4,511.1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários 
n0VOS 

380 

4511.1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários 
usados 

380 

4511.1/03 Comercio por atacado de automóveis, camionetas e 
utilitários novos e usados 

380 

4511.1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados 380 
4511.1/05 Comércio por atacado de reboques e semi reboques 

novos e usados 
380 

4511.1/06 Comercio por atacado de ônibus e microônibus novos e 
usados 

380 

CLASSE 45.12-9 Representantes comerciais e agentes do comércio de — 
veículos automotores 

SUBCLASSE 4.512.9/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
veículos automotores 

35 

4512.9/02 Comercio sob consignação de veiculos automotores 380 
GRUPO 45.2 Manutenção e reparação de veículos automotores — 
CLASSE 45.20-0 Manutenção e reparação de veículos automotores — 

SUBCLASSE 4520.0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores 

70 

4,520.0/02 Scnkos de lanternagem  on  funilaria e pintura de veiculos 
automotores 

70 

4.520.0/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos 
automotores 

70 

4520.0/04 Serviços de alinhamento e balanceamento de VCICUIOS 

automotores 
70 

4.520.0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores 

70 

4520.0/06 Serviços de  bon-acharia para veículos automotores 30 
4520.0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de 

acessórios para veículos automotores 
120 

4.520.0/08 Serviços de capotaria 70 
GRUPO 45.3 Comércio de peças e acessórios para veículos 

automotores 
111••••• 

CLASSE 45.30-7 Comércio de peças e acessórios para veículos 
automotores 

— 

SUBCLASSE 4530.7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para 
veículos automotores 

170 

4.530.7/02 Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar 170 
4530.7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para 

veículos automotores 
170 

4.530.7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para 
veículos automotores 

170 

4530.7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 170 
4530.7/06 Representantes comerciais e agentes do comércio de 

peças e acessórios novos e usados para veículos 
automotores 

60 

, 
GRUPO 45.4 Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, 

peças e acessórios 
— 

CLASSE 45.41-2 Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e 
acessórios  

— 

SUB  CLASSE 4541.2/01 Comercio por atacado de motocicletas e motonetas 170 
4541.2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para 

motocicletas e motonetas 
170 

4541.2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 170 
4541.2/04 Comercio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 170 
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4541.2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
motocicletas e motonetas 

170 

4541.2/07 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para 
motocicletas e motonetas 

170 

CLASSE 45.42-1 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
motocicletas,  peps  e acessórios 

— 

SUBCLASSE -  4542.1/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
motocicletas e motonetas, peças e acessórios 

60 

4542.1/02 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 170 
CLASSE 45.43-9 Manutenção e reparação de motockletas — 

SUBCLASSE 4543.9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 70 

DIVISÃO 46 COMËRCIO POR ATACADO, EXCETO VEICULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

— 

GRUPO 46.1 Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto 
de veículos automotores e motocicletas 

— 

CLASSE 46.11-7 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
matérias-primas agrícolas e animais vivos 

— 

SUBCLASSE 4611.7/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
matérias primas agrícolas e animais vivos 

45 

CLASSE 46.12-5 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
combustfveis, minerais, produtos siderrirgicos e quilnicos 

— 

SUBCLASSE 4212.5/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
combustiveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 

60 

CLASSE 46.13-3 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
madeira, material de construpio e fen-4ms  

— 

SUB  CLASSE 4613.3/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
madeira, material de construção e ferragens 

50 

CLASSE 46.14-1 Representantes comerciais e agentes do comercio de — 
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 

SUBCLASSE 4614.1/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de 
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 

45 

CLASSE 46.15-0 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
eletrodomésticos, móveis e artigos de uso darnétitico 

— 

SUBCLASSE 4615.0/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de 
eletrodomésticos, moveis e artigos de uso doméstico 

45 

CLASSE 46.16-8 Representantes comercial e agentes do comércio de — 
têxteis, vestuirio, calados e artigos de viagem 

SUBCLASSE 4616.8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
têxteis, vestuário, calçados e artigos  dc  viagem 

45 

CLASSE 46.17-6 Representantes comerciais e agentes do comercio de 
produtos alimentkios, bebidas e fumo 

— 

SUBCLASSE 4617.6/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
produtos alimentícios, bebidas e fumo 

45 

CLASSE 46.18-4 Representantes comerciais e agentes do comércio 
especializado em produtos não especificados 
anteriormente 

— 

SUBCLASSE 4618.4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 

45 

4618.4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
instrumentos e materiais odonto médico hospitalares 

45 

46184/03 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
jornais, revistas c outras publicações 

45 

4618.4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio 
especializado em produtos não especificados 
anteriormente 

45 

CLASSE 46.19-2 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
mercadorias  ern  geral não esperialigado 

— 
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SUBCLASSE 4619.2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
mercadorias em geral não especializado 

45 

GRUPO 46.2 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e 
animais  vivos 

- 

CLASSE 46.21-4 Comércio atacadista de café  ern  grão - 
SUBCLASSE 4621.4/00 Comércio atacadista de café em grão 170 

CLASSE 46.22-2 Comércio atacadista de soja -  
SUBCLASSE 4622.2/00 Comércio atacadista de soja 170 

CLASSE 46.23-1 Comércio atacadista de animais vivos, alimeotos para - 
animais e mat&las-prirnas agrícolas, exceto café e soja  

SUB  CLASSE 4623.1/01 Cor nércio atacadista de ailimais vivos 170 
4623.1/02 Comercio atacadista de couros, lãs, peles e outros 

subprodutos não comestíveis de origem animal 
170 

4623.1/03 Comércio atacadista de algodão 170 
4623.1/04 Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado 170 
4623.1/05 Comercio atacadista de cacau 170 
4623.1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 170 
4623.1/07 Comércio atacadista de sisal 170 
4623.1/08 Comércio atacadista de matérias primas agrícolas com 

atividade de fracionamento e acondicionamento associada 
170 

4623.1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 170 
4623.1/99 Comércio) atacadista de matérias primas agrícolas não 

especificadas imterionnente 
170 

GRUPO 46.3 - Comércio at-amiligta especializado em produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 

CLASSE 46.31-1 Comércio atacadista deleite e laticínios - 
SUBCLASSE 4631.1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 170 

CLASSE 46.32-0 Comércio atacadista de cereais e legurninosas - 
beneficiados, farinbas, amidos e féculas 

SUBCLASSE 4632.0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 170 
4632.0/02 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 170 
4632.0/03 Comércio atacadista de cereais e leguminosas 

beneficiados, fiuinhas, amidos e féculas, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 

170 

CLASSE 46.33-8 Comércio atacadista de hortibutigrardeiros -  
SUBCLASSE 4633.8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, 

hortaliças e legumes frescos 
170 

4633.8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos 170 
4633.8/03 Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos 

animais vivos para alimentação 
170 

CLASSE 46.34-6 Comércio atacadista de carnes, produtos da  came  e 
pescado 

- 

SUBCLASSE 4634.6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e 
derivados 

170 

4634.6/02 Comercio atacadista de aves abatidas e derivados 170 
4634.6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 170 
4634.6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros 

animais 
170 

CLASSE 46.3.5-4 Comércio atacadista de bebidas -  
SUBCLASSE 4635.4/01 Comércio atacadista de água mineral 170 

4635.9/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 170 
463.5.4/03 Comércio atacadista de bebidas com atividade de 

fracioi lamento e  aeon  dicionamei  Ito  associada 
170 

4635.4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas 
anteriormente 

170 

CLASSE 46.36-2 Comércio atacadista de produtos do fumo -  
SUBCLASSE 4636.2/01 Comércio atacadista de fumo beneficiado 170 

4636.2/02 Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos 170 
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CLASSE 46.37-1 Comárcio atacadista especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 4637.1/01 Comercio atacadista de  cafe  torrado, moído e solúvel 170 
4637.1/02 Comércio atacadista de açúcar 170 
4637.1/03 Comercio atacadista de óleos e gorduras 170 
4637.1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 170 
4637.1/05 Comércio atacadista de massas alimentícias 170 
4637.1/06 Comercio atacadista de sorvetes 170 
4637.1/07 Comercio atacadista de chocolates, confeitos, balas, 

bombons e semelhantes 
170 

4637.1/99 Comercio atacadista especializado cm outros produtos 
alimentícios não especilicados anteriormente 

170 

CLASSE 46.39-7 Comércio atacadista de produtos alimentícios  ern  g-eral -  
SUBCLASSE 4639.7/01 Comercio atacadista de produtos alimenticios em gcral 170 

4639.7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 
com atividade de fracionamento e acomlicionamento 
associada 

170 

GRUPO 46.4 Com6rcio at2ca1ista de produtos de consumo não- 
alimentar 

=MN= 

CLASSE 46.41-9 Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de - 
armarinho 

SUBCLASSE 4641.9/01 Comercio atacadista de tecidos 170 
4641.9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 170 
4641.9/03 Comercio atacadista de artigos de armariiiho 170 

CLASSE 46.42-7 Comércio atacadista de artigos do vestairio e acessórios -  
SUBCLASSE 4642.7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, 

exceto profissionais e de segurança 
170 

46.42.7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso 
profissional c de segurança do trabalho 

170 

CLASSE 46.43-5 Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem -  
SUBCLASSE 4643.5/01 Comercio atacadista de calçados 170 

4643.5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 170 
CLASSE 46.44-3 Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso 

humano e veterinário 
- 

SUBCLASSE 4644.3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
hut  nat to 

170  

4644.3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
veterinário 

170 

CLASSE 46.45-1 Comércio atacadista de insnumentos e materiais para uso  =NM*  

médico, cirdigico, ortopéclico e odontológico 
SUBCLASSE 4645.1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso 

medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
170 

4645.1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 170 
4645.1/03 Comercio atacadista de produtos odoirtológicos 170 

CLASSE 46.46-0 Comércio atacadista de cosméticos, produtos de  
perfumaria e de higiene pessoal 

=MOM  

SUBCLASSE 4646.0/01 Comércio atacadista  dc  cosméticos e produtos de 
perlitmaria 

170 

4646.0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 170 
CLASSE 46.47-8 Comárrio atacadista de artigos de escritório e de 

papelaria;  Evros,  jamais e outras publicaOes 
- 

SUBCLASSE 9647.8/01 Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 170 
4647.8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 170 

CLASSE 46.49-4 comerdo afarnfilsb  de equipamentos e artigos de uso 
pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 4649.4/01 Comercio atacacista de equipamentos elétricos de uso 
pessoal e doméstico 

170 

4649.4/02 Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso 
pessoal e doméstico 

170 
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4649.4/03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros 
veículos recreativos 

170 

4649.4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 170 
4649.4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e 

cortilias 
170 

4649.4/06 Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures 170 
4649.4/07 Comercio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos 170 
4649.4/08 Comercio) atacadista de produtos de higiene, limpeza e 

conservação domiciliar 
170 

4649.4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliai-, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada 

170 

4649.4/10 Comercio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, 
iiiclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 

170 

4649.4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de 
uso pessoal e domestico não especificados anteriormente 

170 

GRUPO 46.5 Comércio atacadista de equipamentos e produtos de -.. 
tecnologias de informação e comunicação 

CLASSE 46.51-6 Comérrio afretwdiSta de computadores, periféricos e 
suprimentos de informática 

- 

SUBCLASSE 4651.6/01 Comercio atacadista de equipamentos de informática 170 
4651.6/02 Comercio atacadista de suprimentos para informática 170 

CLASSE 46.52-4 Comárcio atacadista de componentes eletrônicos e - 

equipamentos de telefonia e comunicação 
SUBCLASSE 4652.4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 

equipamentos de telefonia e comunicação 
170 

GRUPO 46.6 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e - 
equipamentos, exceto de tecnologias de informação e 

comunicação 
CLASSE 46.61-3 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e - 

equipamentos para uso agropecafrio; partes e peças 
SUBCLASSE 4661.3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 

equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
170 

CLASSE 46.62-1 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construção; partes e  peps  

- 

SUBCLASSE 4662.1/00 Comercio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construção; partes c peças 

170 

CLASSE 46.63-0 Comércio atacadista de máquinas e equipam aios para - 
uso industrial; partes e  peps  

SUBCLASSE 4663.0/00 Comércio atacadista de máquinas c equipamentos para 
uso industrial; partes e peças 

170 

CLASSE 46.64-8 Comércio atacadista de míquinas, apararas  e - 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes 
e  peps  

SUBCLASSE 4664.8/00 Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto medico hospitalar; partes 
e peças 

170 

CLASSE 46.65-6 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para - 
uso comerriat partes e peças 

SUBCLASSE 4665.6/00 Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para 
uso comercial; partes e peças 

170 

CLASSE 46.69-9 Comércio atacadista de máquinas, aparelhas e - 
equipamentos não especificados anteriormente; partes e 
peças 

SUBCLASSE 4669.9/01 Comercio atacadista de bombas e compressores; partes e 
peças 

170 

4669.9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos 
não especificados anteriormente; partes e peças 

170 
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GRUPO 46.7 Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, - 
material elétrico e material de construção 

CLASSE 46.71-1 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados - 
SUBCLASSE 4671.1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 170 

CLASSE 46.72-9 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas -  
SUBCLASSE 4672.9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 170 

CLASSE 46.73-7 Comércio atacadista de material el6trico -  
SUBCLASSE 4673.7/00 Comércio atacadista de material elétrico 170 

CLASSE 46.74-5 Comércio atacadista de cimento -  
SUBCLASSE 9674.5/00 Comércio atacadista de cimento 170 

CLASSE 46.79-6 Comércio atacadista especializado de mateiiais de - 
construção não especificados ante.riormente e de materiais 
de construção em geral  

SUB  CLASSE 4679.6/01 Comércio atacadista de  Maas,  vernizes e similares 170 
4679.6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos 170 
4679.6/03 Comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 170 
9679.6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de 

construção não especificados anteriormente 
170 

4679.6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 170 
GRUPO 46.8 Comércio ataradista especializado em outros produtos - 
CLASSE 46.81-8 Comercio atacadista de combustiveis sólidos, líquidos e 

gasosos, exceto Os natural e  gip  
- 

SUBCLASSE 4681.8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, 
gasolina e demais derivados de petróleo, exceto 
lubrificantes, não realizado por transportador retalhista 
(t.r.r.) 

280 

4681.8/02 Comércio atacadista de combustíveis realizado por 
transportador retalhista (t.r.r.) 

280 

9681.8/03 Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, 
exceto álcool carburante 

280 

4681.8/04 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral 
eni bruto 

280 

4681.8/05 Comércio atacadista de lubrificantes 170 
CLASSE 46.82-6 Comércio atacadista de Os liquefeito de penóle,o  (Op)  -  

SUBCLASSE 4682.6/00 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo  (gip)  150 
CLASSE 46.83-4 Comercio atacadista de defensivas agzícolas, achrbos, 

ferazantes e corretivos do solo 
- 

SUBCLASSE 4683.4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo 

170 

CLASSE 46.84-2 Comércio atacadista de produtos químicos e 
petroqzrithicos, exceto agroqufmicos 

- 

SUBCLASSE 4684.2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros 170 
4684.2/02 Comércio atacadista de solventes 170 
4684.2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e 

petroquímicos não especificados anteriormente 
170 

CLASSE 46.85-1 Comércio atacadista de produtos siderrirgicos e - 
metalúrgicos, exceto para construção 

SUBCLASSE 4685.1/00 Comercio atacadista de produtos siderúrgicos e 
metalúrgicos, exceto para construção 

170 

CLASSE 46.86-9 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de 
embalagens 

- 

SUBCLASSE 4686.9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 170 
4686.9/02 Comércio atacadista de embalagens 170 

CLASSE 46.87-7 Comércio atacadista de resíduos e sucatas -  
SUBCLASSE 4687.7/01 Comercio atacadista de resíduos de papel e papelão 90 

4687.7/02 Comércio atacachsta de resíduos e sucatas não metálicos, 
exceto de papel e papelão 

170 

4687.7/03 Comercio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 170 
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CLASSE 46.89-3 Comércio atacadista especializado de  °Wray  produtos - 

intermeddrios  zap  especificados anteriormente 
SUBCLASSE 4689.3/01 Comércio atacadista de produtos da extração mineral, 

exceto combustiveis 
170 

4689.3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 170 
4689.3/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos 

intermediários lido especificados anteriormente 
170 

GRUPO 46.9 Comércio atacadista mio-especializado - 
CLASSE 46.91-5 Comércio atacadista de mercadorias  ern  semi com 

predomirLincia de produtos alimeriddos 
- 

SUBCLASSE 4691.5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominâmia de produtos alimentícios 

170 

CLASSE 46.92-3 Comérrio atacadista de merradorias em geral, com 
predominlncia de insumos agropecuários 

- 

SUBCLASSE 4992.3/00 Comércio atacadista de mercadorias  ern  geral, com 
predominiincia de nisumos agropecuários 

170 

CLASSE 46.93-1 Comércio atacadista de mercadorias  an  geral, sem - 
predomirthr icia de alimentos  au  de insumos agropecuários 

SUBCLASSE 4693.1/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 

170 

DIVISA.0 47 COMÉRCIO VAREJISTA - 
GRUPO 47.1 Comércio varejista não-especializado  Walla=  

CLASSE 47.11-3 Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predomirthnria de produtos alimentícios - hipermercados 

- 

e supermercados 
SUBCLASSE 4711.3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios hipermercados 
600 

4711.3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral,  corn  
predominância de produtos alimentícios - supermercados 

300 

CLASSE 47.12-1 Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícias - minimerrados, 

- 

mercearias e armazéns 
SUBCLASSE 4712.1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
100 

mercearias e armazéns 
CLASSE 47.13-0 Comércio var4ista de mercadorias em geral, sem 

predominánaa de produtos alimenticios 
- 

SUBCLASSE 4713.0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou 
magazines 

170 

4713.0/04 Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas 
(dutyfree) 

350 

4713.0/05 Lojas francas (dutyfree) de aeroportos, portos e em 
fronteiras terrestres 

350 

GRUPO 47.2 Comércio varejista de produtos alimentfcios, bebidas e - 
fume, 

CLASSE 47.21-1 Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, - 
doces, balas e semelhantes 

SUBCLASSE 4721.1/02 Padaria e confeitaria  corn  predominância de revenda 60 
4721.1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 45 
4721.1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e 

semelhantes 
30 

CLASSE 47.22-9 Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e 
peixarias 

- 

SUBCLASSE 4722.9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 45 
4722.9/02 Peixaria 30 

CLASSE 47.23-7 Comércio varejista de bebidas -  
SUB  CLASSE 4723.7/00 Comércio varejista de bebidas 45 

CLASSE 47.24-5 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros - 
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SUBCLASSE 4724.5/00 Comércio Varejista de hortifrutigranjeiros 28 
CLASSE 47.29-6 Comércio varejista de produtos alimentícios em grial ou 

especializado em produtos alimentícias  nip  especificados 
- 

anteriormente; prodUtos do fumo 
SUBCLASSE 4729.6/01 Tabacaria 30 

4729.6/02 Comércio varejista de mercadorias em lojas de. 
conveniência 

45 

4729.6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 
especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

75 

GRUPO 47.3 - Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores 

CLASSE 47.31-8 Comércio varejista de combustiveis para veículos 
ardomotores 

- 

SUBCLASSE 4731.8/00 Comercio varejista de combustíveis para veículos 
automotores 

600 

CLASSE 47.32-6 Comércio varejista de lubrifirmlites -  
SUBCLASSE 4732.6/00 Comércio varejista de lubrificantes 500 

GRUPO 47.4 Comércio varejista de material de construção - 
CLASSE 47.41-5 Comércio varejista de tiritas e matthais para pintnra ..... 

SUBCLASSE 4741.5/00 Comércio varejista de tintas e  materials  para pintura 38 
CLASSE 47.42-3 Comércio varrjista de material elétrico -  

SUBCLASSE 4742.3/00 Comércio varejista  dc  material elétrico 38 
CLASSE 47.43-1 Comércio varejista de vidros -  

SUBCLASSE 4743.1/00 Comercio varejista de vidros 4.5 
CLASSE 47.44-0 Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de - 

construção 
SUBCLASSE 4744.0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 45 

4744.0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos 38 
4744.0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 40 
4744.0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e 

telhas 
60 

4744.0/05 Comércio varejista de materiais de construção não 
especificados ai iteriormei ite 

45 

4744.0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento 38 
4744.0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 100 

GRUPO 47.5 Comércio varejista de equipamentos de informática e 
comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico 

- 

CLASSE 47.51-2 Comércio varejista esperiali=do de equipamentos e - 
suprimentos de informgica 

SUBCLASSE 4751.2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática 

38 

4751.2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 18 
CLASSE 47.52-1 Comércio varejista especializado de equipamentos de 

telefonia e comunicação  
- 

SUB  CLASSE 4752.1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de 
telefonia e comunicação 

28 

CLASSE 47.53-9 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e - 
equipamentos de áudio e vfdeo 

SUBCLASSE 4753.9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de  Audio  e  video  

45 

CLASSE 47.54-7 Comémio vart¡isilt especializado de móveis, colchoaria e - 
artigos de iluminação 

SUBCLASSE 4754.7/01 Comércio varejista de móveis 40 
4754.7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria 38 
4754.7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação 30 

CLASSE 47.55-5 Comércio vardista especializado de tecidos e artigos de 
cama, mesa e banho 

- 

SUBCLASSE 4755.5/01 Comércio varejista de tecidos 28 
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4755.5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 14 
4755.5/03 Comercio varejista de artigos de cama, inesa e banho 18 

CLASSE 47.56-3 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais - 
e acessórios 

SUBCLASSE 4756.3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais 
e. acessórios 

4.5 

CLASSE 47.57-1 Comércio vanjiti especializado de peçass e acessórios 
para aparelhos eletroeletrdnkos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicaçáo  

- 

SUBCLASSE 4757.1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios 
para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicação 

28 

CLASSE 47.59-8 Comércio varejista de artigos demo doméstico não 
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 4759.8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e 
persiai ias 

50 

4759.8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e 
domestic()  não especificados anteriormente 

50  

GRUPO 47.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e 
esportivos 

- 

CLASSE 47.61-0 Comércio varejista de limos, jornais, revistas e papelaria - 
SUBCLASSE 4761.0/01 Comércio varejista de livros 28 

4761.0/02 Comércio varejista de jornais e revistas 22 
4761.0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 20 

CLASSE 47.62-8 Comércio vardista de disco cds, dvds e fitas -  
SUBCLASSE 4762.8/00 Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas 38 

CLASSE 47.63-6 Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos -  
SUBCLASSE 4763.6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 18 

4763.6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 28 
4763.6/03 Comércio varejista  dc  bicicletas c triciclos; peças e 

acessórios 
70 

4763.6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 45 
4763.6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos 

recreativos; peças e acessórios 
280 

GRUPO 47.7 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria 
e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos 

- 

CLASSE 47.71-7 Comércio varejest.  a de produtos farmacêuticos  para uso 
humano e veterinário 

- 

SUBCLASSE 4771.7/01 Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas 

60 

4771.7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com 
manipulação de fórmulas 

5.5 

4771.7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos 
homeopáticos 

40 

4771.7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 4.5 
CLASSE 47.72-5 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria 

e de higiene pessoal 
- 

SUBCLASSE 4772.5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria 
e de higiene pessoal 

38 

CLASSE 47.73-3 Comércio varejista de artigos  medicos  e ortopédicos ....... 
SUBCLASSE 4773.3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4.5 

CLASSE 47.74-1 Comércio varejista de artigos de óptica ...... 
SUBCLASSE 4774.1/00 Comércio varejista de artigos de óptica 45 

GRUPO 47.8 Comércio varejista de produtos novos a° especificados 
anteriormente e de produtos usados 

- 

CLASSE 47.81-4 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - 
SUBCLASSE 4781.4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário ) e acessórios 50 

CLASSE 47.82-2 Comércio varejista de calçados e artigos de viagem -  
SUBCLASSE 4782,2/01 Comércio varejista de calçados 38 
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4782.2/02 Comercio varejista de artigos de viagem 18 
CLASSE 47.83-1 Comário varrfista dejaias e relógios -  

SUBCLASSE 4783.1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria 3.5 
4783.1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria 28 

CLASSE 47.84-9 Comércio varefista de ggs liqtrefeito de petraleo  (gip)  -  
SUBCLASSE 4784.9/00 Comercio varejista de gás liqüefeito de petróleo  (gip)  50 

CLASSE 47.8.5-7 Comeitio varejista  de artigos usados -  
SUBCLASSE 4785.7/01 Comércio varejista de antigüidades 14 

478.5.7/99 Comércio varejista de outros artigos usados 14 
CLASSE 47.89-0 Comércio varejista de outros produtos novos  Igo  

especificados anteriarmentv 
- 

SUBCLASSE 4789.0/01 Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 18 
4789.0/02 Comercio varejista de plantas e flores  naturals  14 
4789.0/03 Comércio varejista de objetos de arte 14 
4789.0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 

alimentos para animais de estimação 
19 

4789.0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 18 
4789.0/06 Comercio varejista de fogos de artificio e artigos 

Pirotécnicos 
28 

4789.0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritório 38 
4789.0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 26 
4789.0/09 Comércio varejista de armas e munições 70 
4789.0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados 

al  I teri ori  net  I te 
4.5  

Iggarial 	_11.b*,- '' 	4110:50 1.:AlMit..„VOXI000elita4A- 
DIVLSAO 49 TRANSPORTE TERRESTRE - 
GRUPO 49.1 Transporte ferroviário e metroferroviirio - 
CLASSE 49.11-6 Transporte ferrovikio de catga - 

SUBCLASSE 4911.6/00 'fralisporte ferroviário de. carga 500 
CLASSE 49.12-4 Transporte men-oferrovado de passageiros - 

SUBCLASSE 4912.4/01 Transporte ferroviário de passageiros interrnunicipal e 
iiiterestadual 

80 

4912.4/02 Transporte ferrovidrio de passageiros municipal e em 
região metropolitana 

80 

4912.4/03 Transporte metrovidrio 80 
GRUPO 49.2 Transporte rodoviário de passageiros -  
CLASSE 49.21-3 Transporte rodovifrio coletivo de passageiros, com 

itinairio fixo, municipal e em região metropolitana 
- 

SUBCLASSE 4921.3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, municipal 

120 

4921.3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário lixo, intermunicipal em região metropolitana 

120 

CLASSE 49.22-1 Transporte rodovilrio coletivo de passageiros,  cam  
itinerírio firo, intermunicipal interestadual e 

- 

internacional 
SUBCLASSE 4922.1/01 Transporte rodoviário coletivo) de passageiros,  corn  

itineribio lixo, intermunicipal, exceto em regido 
metropolitaila 

120 

4922.1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros,  coin  
itinethrio fixo, interestadual 

120 

4922.1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, internacional 

120 

CLASSE 49.23-0 Transporte rodoviirio de tiri - 
SUBCLASSE 4923.0/01 Serviço de táxi 50 

4923.0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de 
automóveis com motorista 

50 

CLASSE 49.24-8 Transporte escolar - 
SUBCLASSE 4924.8/00 Transporte escolar 40 
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CLASSE 49.29-9 Transporte rodoviirio coletivo de passageiros, sob regime 
de fretamento, e oufros transporizs rodovikios não 
especificados anteriormente 

•Malla 

SUBCLASSE 4929.9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime 
de fretamento, municipal 

45 

4929.9/02 Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime 
de fretamento, intermunicipal, interest-rabial e 
internacional 

120 

4929.9/03 Organização de excursões em veículos rodoviários 
próprios, municipal 

60 

4929.9/04 Organização de excursões em veículos rodoviários 
próprios, intennunicipal, interestadual e internacional 

60 

4929.9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não 
especificados anteriormente 

38 

GRUPO 49.3 Transporte rodoviário de carga -. 
CLASSE 49.30-2 Transporte rodovidrio de ciuga - 

SUBCLASSE 4930.2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos 
e nmdanças, municipal 

60 

4930.2/02  Tram  isporte rodoviiirio de carga, exceto produtos perigosos 
e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 

60 

4930.2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 60 
4930.2/04 Transporte rodoviário de mudanças 60 

GRUPO 49.4 Transporte dutoviirio - 
CLASSE 49.40-0 Transporte dutovitho - 

SUBCLASSE 4940.0/00 Transporte dutoviirio 500 
GRUPO 49.5 Trens turísticos, teleféricos e similares - 
CLASSE  49.50-7  Tram  turísticos, telefeiicos e similares - 

SUBCLASSE 4950.7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares 70 

DIVISÃO 50 TRANSPORTE AQUAVIARIO ...... 
GRUPO 50.1 Transporte marítimo de cabotagem e longo curso - 
CLASSE 50.11-4 Transporte marítimo  de cabotagem - 

SUBCLASSE 5011.4/01 Transporte marítimo de cabotagem - carga 500 
5011.4/02 Transporte marítimo de cabotagem - passageiros 500 

CLASSE • 50.12-2 Transporte marítimo de  long°  curso RIMMO 

SUBCLASSE 5012.2/01 Transporte marítimo de longo corso - carga 500 
5012.2/02 Transporte marítimo de longo curso - passageiros 500 

GRUPO 50.2 Transporte por navegação interior - 
CLASSE 50.21-1 Transporte por navegação interior de catga - 

SUBCLASSE 5021.1/01 Transporte por navegação interior de carga, municipal, 
exceto travessia 

500 

5021.1/02 Transporte por navegação interior de carga, 
iiitennunicipal, interestadual e internacioiial, exceto 
travessia 

500 

CLASSE 50.22-0 Transporte por navegação interior de passageims em 
linhas  regulares 

- 

SUBCLASSE 5022.0/01 Transporte por navegação interior  dc  passageiros em 
linhas regulares, municipal, exceto travessia 

120 

5022.0/02 Transporte por navegação interior de passageiros em 
linhas regulares, intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia 

120 

GRUPO 50.3 Navegação de apoio - 
CLASSE 50.30-1 Navegação de apoio - 

SUBCLASSE 5030.1/01 Navegação de apoio marítimo 120 
5030.1/02 Navegação de apoio portuário 120 
5030.1/03 Serviço de rebocadores e empurradores 120 

GRUPO 50.9 Outros transportes aquaviários - 
CLASSE 50.91-2 Transporte par navegação de travessia - 

SUBCLASSE 5091.2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 120 
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5091.2/02 Transporte por navegação de travessia intennunicipal, 
interestadual e internacional 

120 

CLASSE 50.99-8 Transportes aquatiirios não especificados anteriormente -  
SUBCLASSE 5099.8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos 45 

5099.8/99 Outros transportes aquavidrios não especificados 
anteriormente 

120 

DIVISÃO 51 TRANSPORTE AÉREO - 
GRUPO 51.1 Transporte aéreo de passageiros - 
CLASSE 51.11-1 Transporte aéreo de passagriros regular - 

SUBCLASSE 5111.1/00 Transporte aéreo de passageiros regular 2.50 
CLASSE 51.12-9 Transporte aéreo de passageiros não-regular -  

SUBCLASSE 5112.9/01 Serviço de taxi aéreo e locação de aeronaves com 
tripulação) 

150 

5112.9/99 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não 
regular 

130 

GRUPO 51.2 Transporte aéreo de carga - 
CLASSE 51.20-0 Transporte aéreo de carga - 

SUBCLASSE 5120.0/00 Transporte aéreo de carga 120 
GRUPO 51.3 Transporte espacial - 
CLASSE 51.30-7 Transporte espacial - 

SUBCLASSE 5130.7/00 Transporte espacial 100 

DIVISÃO 52 ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILTARES - 
DOS TRANSPORTES 

GRUPO  52.1 Armazenamento, carga e descarga - 
CLASSE 52-11-7 Armazenamento - 

SUBCLASSE 5211.7/01 Armazéns gerais - emissão de  warrant  300 
5211.7/02 Guarda móveis 300 
5211.7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armathis 

gerais e guarda móveis 
60 

CLASSE 52.12-5 Carga e  descalga - 
SUBCLASSE 5212.5/00 Carga e descarga 45 

GRUPO 52.2 Atividades auxiliares dos transportes terrestres - 
CLASSE 52.21-4 Concessionárias de rodovias, pontes,  ¡rinds  e serviços 

reJacionados 
- 

SUBCLASSE 5221.4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, Mneis e serviços 
relacionados 

350 

CLASSE 52.22-2 Terminais rodoviários e ferroviários -  
SUBCLASSE 5222.2/00 Terminais rodoviários e ferroviários 200 

CLASSE 52.23-1 Estacionamento de veículos -  
SUBCLASSE 5223.1/00 Estacionamento de veículos 80 

CLASSE 52.29-0 Atividades auxiliares dos transportes terrestres não 
especificadas anteriormente 

- 

SUBCLASSE 5229.0/01 Serviços de apoio ao transporte por taxi, inclusive centrais 
de chamada 

60 

5229.0/02 Serviços de reboque de veículos 80 
5229.0/99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não 

especificadas anteriormente 
45 

GRUPO  52.3 Atividades auxiliares dos transportes terrestres - 
CLASSE 52.31-1  Gestic,  de portos e terminais - 

SUBCLASSE 5231.1/01 Administração da infntestruttira portuária 1000 
5231.1/02 Atividades do operador portuário 1000 
5231.1/03 Gestão de terminais aquaviarios 1000 

CLASSE 52.32-0 Atividades de agenciamento marldmo -  
SUBCLASSE 5232.0/00 Atividades de agenciamento marítimo 1000 

CLASSE 52.39-7 Atividades auriliares dos transportes aquaviárins não - 
especificadas anteriormente 

SUBCLASSE 5239.7/01 Serviços  dc  praticagem 1000 
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.5239.7/99 Atividades auxiliares dos transportes aquaviiirios não 
especificadas anteriormente 

1000 

GRUPO 52.4 Atividades auxiliares dos transportes aéreos -  
CLASSE .52.40-1 Atividades awriliares dos transportes aéreos - 

SUBCLASSE 5240.1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 80 
5240.1/99 Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto 

operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 
45 

GRUPO 52.5 Atividades relacionadas A. organização do transporte de - 
carga 

CLASSE 52.50-8 Atividades relacionadas A orgarrizapio do transporte de 
Carg2 

- 

SUBCLASSE 5250.8/01 Coinissaria de despachos 38 
5250.8/02 Atividades de despachantes aduaneiros 45 
5250.8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte 

inaritimo 
40 

5250.8/04 Organização logistica do transporte de carga 38 
5250.8/05 Operador de transporte multimodal - OTM 45 

DIVISÃO 53 CORREIO E OUTRAS Al 1V1DADES DE ENTREGA - 
GRUPO 53.1 Atividades de correio - 
CLASSE 53.10-5 Atigidades de  coffer.°  - 

SUBCLASSE 5310.5/01 Atividades do correio nacional 600 
5310.5/02 Atividades de franqueadas do correio nacional 600 

GRUPO 53.2 Atividades de malote e de entrega -  
CLASSE 53.20-2 Atividades de malote e de entrega - 

SUBCLASSE 5320.2/01 Serviços de =dote não realizados pelo correio nacional 350 
5320.2/02 Serviços de entrega rápida 80 

40:114%%01141 C,1111. 	2.111•111.- ,1014  -*ONTO  OZIMENT? 	tattilliMUMVIS ' 
DIVISÃO 55 ALOJAMENTO - 
GRUPO .55.1 Hotéis e similares - 
CLASSE 55.10-8  Hot&  e similares - 

SUBCLASSE 5510-8/01 Hotéis 300 
5510-8/02  Apart  hotéis 100 
5510-8/03 Motéis 120 

GRUPO 55.9 Outros tipos de alojamento não especificados 
anteriormente 

-. 

CLASSE 55.90-6 Outros tipos de alojamento não especificados 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais 60 
5590-6/02 Campiiigs 4.5 
5590-6/03 Pensões(alojamento) 38 
5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente 30 

DIVISÃO 56 ALIMENTAÇÃO - 
GRUPO 56.1 Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas - 
CLASSE 56.11-2 Restaurantes e outros estabelecimentos de seriiços de - 

alimentação e bebidas 
SUBCLASSE 5611.2/01 Restaurantes e similares 90 

5611.2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 30 
5611.2/04 Bares e outros estabelecimentos especializados cm servir 

bebidas, mil entretenimento 
30 

5611.2/05 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir 
bebidas, com entretenirnento 

80 

CLASSE 56.12-1 Serviços ambulantes de alimentação - 
SUBCLASSE 5612.1/00 Serviços ambulantes de alimentação 70 

GRUPO 56.2 Serviços de  catering, haft  e autos serviços de comida 
preparada 

- 
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CLASSE 56.20-1 Serviços de  catering; brie  e outms serviços de comida 
preparada 

SUBCLASSE 5620.1/01 Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas 

28 

5620.1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 25 
5620.1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 28 
5620.1/04 Fornecimento de alimentos preparados 

preponderantemente para consumo domiciliar 
22 

SFV.0 -- J . - INFORMA - 0 E:COMUNICAÇÃO 
DIVISÃO 58 EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO - 
GRUPO 58.1 - Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades de 

edição 
CLASSE 58.11-5 ErEpio de livros - 

SUBCLASSE 5811.5/00 Edição de livros 60 
CLASSE 58.12.3 MO° de jomais - 

SUBCLASSE 5812.3/01 Edição de jornais diários 60 
5812.3/02 Edição de jornais não diários 45 

CLASSE 58.13-1 Eflifzio de revistaa - 
SUBCLASSE 5813.1/00 Edição de revistas 60 

CLASSE 58.19-1 Edição de mlastros, listas e de outms produtos grific,os - 
SUBCLASSE 5819.1/00 Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 45 

GRUPO 58.2 Edição integrada A. impressão de livros, jornais, revistas e 
outras publicações 

- 

CLASSE 58.21-2 Edição integrada A impressão de livros - 
SUBCLASSE 5821.2/00 Edição integrada a impressão de livros 60 

CLASSE 58.22-1 Edição integrada A impressão de jomais - 
SUBCLASSE 5822.1/01 Edição integrada a impressão de jornais diários 60 

5822.1/02 Edição integrada a impressão de jornais não diários 60 
CLASSE 58.23-9 Edição integrada A impressão de revistas - 

SUBCLASSE 5823.9/00 Edição integrada a. impressão de revistas 60 
CLASSE 58.29-8 Rlif;ão integrada A impressão de cadastros, listas e de 

outros pmdutos gráficos 
- 

SUBCLASSE 5829.8/00 Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de 
outros produtos gráficos 

50 

DIVISÃO 59 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO - 
DE  VIDEOS  E DE PROGRAMAS DE TELEVISA0-, 

GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA 
GRUPO 59.1 Atividades cinematogrificas, produção de  videos  e de - 

programas de televisão 
CLASSE 59.11-1 Atiwdades de produção cinematográfica, de  videos  e de -  

programs  de televisão 
SUBCLASSE 5911.1/01 Estúdios cinematográficos 60 

5911.1/02 Produção de filmes para publicidade 60 
5911.1/99 Atividades de produção cinernatográfica, de  videos  e de 

programas de televisão não especificadas anteriormente 
60 

CLASSE 59.12-0 Atividades de pós-produção cinematográfica, de  videos  e - 
de  programs  de ftlevisão 

SUBCLASSE 5912.0/01 Serviços de dublagem 4,5 
5912.0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 40 
5912.0/99 Atividades de pós produção cinematográfica, de  videos  e 

de programas de televisão não especificadas 
anteriormente 

4.5 

CLASSE 59.13-8 Distribuição cinematogrifiar, de  video  e de programas de - 
televisão 

SUBCLASSE 5913.8/00 Distribuição cinematográfica, de  video  e de programas de 
televisão 

60 

CLASSE 59.14-6 Atividades de exibição cinematogrerca - 
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SUBCLASSE 5914.6/00 Atividades de exibição cinemittognitica 45 
GRUPO 59.2 Atividades de gravação de som e de edição de música - 
CLASSE 59.20-1 Atividades de gravação de som e de edição de milsica - 

SUBCLASSE 5920.1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música 38 

DIVISÃO 60 ATIVIDADES DE RADIO E DE TELEVISÃO - 
GRUPO 60.1 Atividades de rádio - 
CLASSE 60.10-1 Atividades de rãclio - 

SUBCLASSE 6010.1/00 Atividades de radio 80 
GRUPO 60.2 Atividades de televisão - 
CLASSE 60.21-7 Atividades de televisão aberta ........ 

SUBCLASSE 6021.7/00 Atividades de televisão aberta 200 
CLASSE 60.22-5 Programadoras e atividades relacionadas h televisão por - 

assinatura 
SUBCLASSE 6022.5/01 Programadoras 60 

6022.5/02 Atividades relacionadas a televisão por assinatura, exceto 
programadoras 

60 

DIVISÃO 61 TELECOMUNICAÇÕES - 
GRUPO 61.1 Telecomunicações por fio - 
CLASSE 61.10-8 Telecomunicações por _Ho - 

SUBCLASSE 6110.8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 260 
6110.8/02 Serviços de redes de transportes de telecomunicações - 

SRIT 
260 

6110.8/03 Serviços de comunicação multimidia - SCM 260 
6110.8/99 Serviços  (le  telecomunicações por lio não especificados 

ai iteriormei ite 
260 

GRUPO 61.2 Telecomunicações sem fio - 
CLASSE 61.20-5 - Telecomunicações sem  fro  

SUBCLASSE 6120.5/01 Telefonia móvel celular 900 
6120.5/02 Serviço móvel especializado - sme 900 
6120.5/99 serviços de telecomunicações sem fio não especificados 

at  iterion nei ite 
900  

GRUPO 61.3 Telecomunicações por  gatelike  - 
CLASSE 61.30-2 Telecomnnicapões por satélite - 

SUBCLASSE 6130.2/00 Telecomunicações por satélite 900 
GRUPO 61.4 Operadoras de televisão por assinatura - 
CLASSE 61.41-8 Operadoras de televisão por assinatura por cabo - 

SUBCLASSE 6141.8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo 900 
CLASSE 61.42-6 Operadoras de televisão por assinatura por microondas -  

SUBCLASSE 6142.6/00 Operadoras de televisão) por assinatura por microondas 900 
CLASSE 61.43-4 Operadoras de televisão por assinatura por satélite -  

SUBCLASSE 6143.4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite 900 
GRUPO 61.9 Outras atividades de telecomunicações - 
CLASSE 61.90-6 Outras atividades de telecomunicações - 

SUBCLASSE 6190.6/01 Provedores de acesso As redes de comunicações 150 
6190.6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet - voip 150 
6190.6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas 

aliteriormeitte 
150 

DIVISÃO 62 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

- 

GRUPO 62.1 Atividades dos serviços de tecnologia da informação - 
CLASSE 62.01-5 Desenvolvimento de programas de computador sob 

encomenda 
- 

SUBCLASSE 6201.5/01 Desenw)lvimento de programas de computador sob 
encomenda 

80 

6201.5/02  Web design  60  
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CLASSE 62.02-3 Desenvolvimento e licenciamento de  programs  de - 
computador customizaveis 

SUBCLASSE 6202.3/00 Ilesei ivolvimei ito e liceliciamelito de programas de 
computador customizáveis 

80 

CLASSE 62.03-1 Desenvolvanento e licenciamento de  programs  de - 
computador nio-customiziveis 

SUBCLASSE 6203.1/00 Deselivolvimeiito e licenciamento de programas de 
computador não customiziveis 

60 

CLASSE 62.04-0 Ccosultoria em tecnologia da informação - 
SUBCLASSE 6204.0/00  Col  isultoria ein tecnologia da informação 60 

CLASSE 62.09-1 Suporte técnico, manuterpo e  outing  serviços em 
tecnologia dainformação 

- 

SUBCLASSE 6209.1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
teci iologia da infortnação 

45 

DIVISÃO 68 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO 

- 

GRUPO 63.1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras 
atividades relacionadas 

- 

CLASSE 63.11-9 Tratamento de dados, provedores de serviços de - 
aplicação e sertiços de hospedagem na internet 

SUBCLASSE 6311.9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de 
aplicação e serviços de hospedagem na internet 

60 

CLASSE 63.19-4 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
informação na internet 

- 

SUBCLASSE 6319.4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
informação na inteniet 

60 

GRUPO 63.9 Outras atividades de prestação de serviços de informação - 
CLASSE 63.91-7 Agendas de notícias - 

SUBCLASSE 6391.7/00 Agências de noticias 80 
CLASSE 63.99-2 Outras atividades de prestação de serviços de informapfo - 

não especificadas anteriormente 
SUBCLASSE 6399.2/00 Outras atividades de prestação de serviços de informação 

não especificadas anteriormente 
60 

SEÇÃO K ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E 
SERVIÇOS RELACIONADOS 

DIVISÃO 64 ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS - 
GRUPO 64.1 Banco central - 
CLASSE 64.10-7 Banco central - 

SUBCLASSE 6410.7/00 Banco central 3000 
GRUPO 64.2 Intermediação monetiria - depósitos i vista - 
CLASSE 64.21-2 Bancos comerciais - 

SUBCLASSE 6421.2/00 Bancos comerciais 3000 
CLASSE 64.22-1 Bancos múltiplos,  cam  carteira C0172Cfrial - 

SUBCLASSE 6422.1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial 3000 
CLASSE 64.23-9 Caiyas econômicas - 

SUBCLASSE 6423.9/00 Caixas econômicas 3000 
CLASSE 64.24-7 Crédito cooperativo - 

SUBCLASSE 6424.7/01 Bancos cooperativos 3000 
6424.7/02 Cooperativas centrais de crédito 3000 
6424.7/03 Cooperativas de crédito mutuo 3000 
6424.7/04 Cooperativas de crédito rural 3000 

GRUPO 64.3 Intermediação não-monetiria' . - outros instrumentos de 
captação 

- 

CLASSE 64.31-0 Bancos múltiplos, sem carteira comercial - 
SUBCLASSE 6431.0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial 3000 

CLASSE 64.32,8 Bancos de investimento - 
SUBCLASSE 6432.8/00 Bancos de investimento 3000 
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CLASSE 64.33-6 Bancos de desenvolvimento - 

SUBCLASSE 6433.6/00 Bancos de desenvolvimento 3000 
CLASSE 64.34-4 Agências de fomento - 

SUBCLASSE 6434.4/00 Agências de fomento 3000 
CLASSE 64.35-2 Credito imobilifrio - 

SUBCLASSE 6435.2/01 Sociedades de crédito imobiliário 900 
643.5.2/02 Associações  dc  poupança c empréstimo 900 
6435.2/03 Companhias hipotecárias 900 

CLASSE 64.36-1 Sociedades de aerlito, financiamento e invesdrnento -  MINIM  

financeiras 
SUBCLASSE 6436.1/00 Sociedades de  credit°,  financi;unento e investimento - 

filialiceiras 
9(X) 

CLASSE 64.37-9 Sociedades de credito ao microempreendedor -  
SUBCLASSE 6437.9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor 900 

CLASSE 64.38-7 Bancos de cambio e outras instituições de interrnediação 
não-monedria 

- 

SUBCLASSE 6438.7/01 Bancos de câmbio 900 
6438.7/99 Outras instituições de intennediação não monetária 900 

GRUPO 64.4 Arrendamento mercantil - 
CLASSE  64.40-9 Arrendarnento mercantil - 

SUBCLASSE 6440.9/00 Arrendamento mercantil 900 
GRUPO 64.5 Sociedades de capitali729io -. 
CLASSE 64.50-6 Sociedades de capitalizgpo - 

SUBCLASSE 64.50.6/00 Sociedades de capitalização 900 
GRUPO 64.6 Atividades de sociedades de participação - 
CLASSE 64.61-1  Holdings  de insti&ições financeiras - 

SUBCLASSE 6461.1/00  Holdings  de instituições financeiras 5000 
CLASSE  64.62-0  Holdings  de instituições não-firranceiras -  

SUBCLASSE 6462.0/00  Holdings  de instituições lido filial iceints 900 
CLASSE 64.63-8 Outras sociedades de participação, exceto  holdings  -  

SUBCLASSE 6463.8/00 Outras sociedades de participação, exceto  holdings  900 
GRUPO 64.7 Fundos de investimento - 
CLASSE 64.70-1 Fundos de investimento - 

SUBCLASSE 6470.1/01 Fundos de investimento, exceto previdenciários e 
imobiliários 

900 

6470.1/02 Fundos de investimento previdenciários 900 
6470.1/03 Fundos de investimento imobiliários 900 

GRUPO 64.9 Atividades de serviços financeiros não especificadas - 
anteriormente 

CLASSE 64.91-3 Sociedades de fomento mercantil - .firctoring - 
SUBCLASSE 6491.3/00 Sociedades de fomento mercantil -  factoring  900 

CLASSE 64.92-1 Seanitização de créditos -  
SUBCLASSE 6492.1/00 Securitização de créditos 900 

CLASSE 64.93-0 Administração de consórcios para aquisição de bens e - 
dir eitos 

SUBCLASSE 6493.0/00 Administração de consórcios para aquisição de bens e 
direitos 

900 

CLASSE 64.99-9 Outras atividades de servipgs financeiros  nab  especificadas  UNIONS  

anteriormente 
SUBCLASSE 6499.9/01 Clubes de investimento 900 

6499.9/02 Sociedades de investimento 900 
6499.9/03 Fundo garantidor de crédito 900 
6499.9/04 Caixas de financkunento de corporações 900 
6499.9/05 Concessão de crédito pelas oscip 900 
6499.9/99 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas 

anteriormente 
900 

DIVISÃO 65 SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA - 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOL IS-PA 
Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000 /  Horrid°  de Atendimento: 08h0Omin às 14h0Omin 
prefeituraWarapolkna.kor.hr  

Página 220 de 250 



PREFEITURA MUNICIPAL 

UROPOLIS 
tpedaho CIO Ifi  ,» 

LEI COMPLEMENTAR l'•12  001, DE 05 DEJULHO DE 2021. 

GRUPO 65.1 Seguros de vida e não-vida - 
CLASSE 65.11-1 Seguros de vida - 

SUBCLASSE 6511.1/01 Sociedade seguradora de seguros vida 400 
6511.1/02 Planos de auxilio funeral 60 

CLASSE 65.12-0 Seguros não-vida - 
SUBCLASSE 6512.0/00 Sociedade seguradora de seguros não vida 400 

GRUPO 65.2 Seguros-saúde -  
CLASSE 65.20-1 Seguros-saúde - 

SUBCLASSE 6520.1/00 Sociedade seguradora de seguros saúde 400 
GRUPO 65.3 Resseguros - 
CLASSE 65.30-8 Resseguros - 

SUBCLASSE 6530.8/00 Resseguros 400 
GRUPO 65.4 Previdência complementar - 
CLASSE 65.41-3 Previdência complementar fechada - 

SUBCLASSE 6541.3/00 Previdência complementar fechada 80 
CLASSE 65.42-1 Previdência complementar aberta - 

SUBCLASSE 6542.1/00 Previdência complementar aberta 80 
GRUPO 65.5 Planos de satide -  
CLASSE 65.50-2 Banos de saúde - 

SUBCLASSE 6550.2/00 Planos de saúde 80 

DIVISÃO 66 ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS - 
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAtDE 

GRUPO  66.1 Atividades auxiliares dos serviços financeiros - 
CLASSE 66.11-8 Administração de bolsa,s e merrados de balcão  MINIM  

origanizados 
SUBCLASSE 6611.8/01 Bolsa de valores 400 

6611.8/02 Bolsa de mercadorias 400 
6611.8/03 Bolsa de mercadorias e futuros 400 
6611.8/04 Administração de mercados de balcão organizados 50 

CLASSE 66.12-6 Atividades de intermediários em transações de títulos, 
valcues mobiliários e mercadorias 

- 

SUBCLASSE 6612.6/01 Corretoras de títulos e valores mobilidrios 600 
6612.6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliarios 600 
6612.6/03 Con-etoras de câmbio 600 
6612.6/04 Corretoras de contratos de mercadorias 70 
6612.6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 45 

CLASSE 66.13-4 Administração de cartões de cr&lito - 
SUBCLASSE 6613.4/00 Administração de cartões de crédito 900 

CLASSE 66.19-3 Atividades auxiliares dos serviços financeiros  nib  
especificadas anteriormente 

- 

SUBCLASSE 6619.3/01 Serviços de liquidação e custódia 400 
6619.3/02 Correspondentes de instituições financeiras 100 
6619.3/03 Representações de bancos estrangeiros 400 
6619.3/04 Caixas eletrônicos 400 
6619.3/05 Operadoras de cartões de débito 400 
6619.3/99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não 

especificadas anteriormelite 
400 

GRUPO 66.2 Atividades auxiliares dos seguros, da previdência 
complementar e dos planos de saúde 

- 

CLASSE 66.21-5 Avaliação de riscos e perdas - 
SUBCLASSE 6621.5/01 Peritos e avaliadores de seguros 60 

6621.5/02 Auditoria e consultoria atuarial 60 
CLASSE 66.22-3 Corretores e agentes de seguros, de pianos de previdência 

complementar e de saúde 
- 

SUBCLASSE 6622.3/00 Con-etores e agentes de seguros, de planos de previdência 
complementar e de saúde 

60 
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CLASSE 66.29-1 Atividades auxiliares dos seguros, da previdência 
complementar e dos planos de sadde não especificadas 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 6629.1/00 Atividades auxiliares dos seguros, da previdência 
complementar e dos planos de saúde não especificadas 
anteriormente 

70 

GRUPO 66.3 Atividades de administração de fundos por contrato ou 
comissão 

- 

CLASSE 66.30-4 Alividades de administração de fundos por contrato ou - 
comissão 

SUBCLASSE 6630.4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou 
comissão 

45 

;?,;•••  ,i'l 1 	atiggleNtail:; Wkirgi 	1 '',' i _,____-1:'  
DIVISIO  68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS - 
GRUPO  68.1 Atividades imobiliárias de imóveis próprios - 
CLASSE 68.10-2 Atividades imobiliárias de imóveis próprios - 

SUBCLASSE 6810.2/01 Compra e venda de imóveis próprios 60 
6810.2/02 Aluguel de imóveis próprios 45 
6810.2/03 Loteatneitto de imóveis próprios 70 

GRUPO 68.2 Atividades imobiliárias por contrato ou comissão - 
CLASSE  68.21-8 Intermedia0o na compra, venda e aluguel de imóveis - 

SUBCLASSE 6821.8/01 Corretagetn na compra c venda e avaliação de imóveis 60 
6821.8/02 Corretagem no aluguel de imóveis 45 

CLASSE 68.22-6 Gestão e administração da propriedade imobiliiria -  
SUBCLASSE 6822.6/00 Gestão e administração  (la  propriedade imobilidria 45 

i. 
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DIVISÃO 69 ATIVIDADES JURIDICAS, DE CONTABILIDADE E -. 
DE AUDITORIA 

GRUPO 69.1 Atividades jurídicas - 
CLASSE 69.11-7 Advidades jurfdicas, exceto cartórios  =MEW  

SUBCLASSE 6911.7/01 Serviços advocaticios 45 
6911.7/02 Atividades auxiliares da justiça 45 
6911.7/03 Agente de propriedade industrial 45 

CLASSE 69.12-5 Cartórios - 
SUBCLASSE 6912.5/00 Cartórios 600 

GRUPO 69.2 Atividades de contabilidade, consukoria e auditoria 
conabil e tributária 

- 

CLASSE 69.20-6 Atividades de contabilidack, consultoria e auditoria 
contábil e tributária 

- 

SUBCLASSE 6920.6/01 Atividades de contabilidade 45 
6920.6/02 Atividades  dc  consultoria e auditoria contábil e tributária 45 

DIVISÃO 70 ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

- 

GRUPO 70.2 Atividades de consultoria em gestio empresarial - 
CLASSE 70.20-4 Atividades de consultoria em gestão empresarial - 

SUBCLASSE 7020.4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 
consultoria técnica especifica 

45 

DIVISÃO 71 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA ; 
TESTES E ANALISES TÉCNICAS 

- 

GRUPO 71.1 Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas 
relacionadas 

- 

CLASSE 71.11-1 Serviços de arquitetura - 
SUBCLASSE 7111.1/00 Serviços  (le  arquitetura 100 

CLASSE 71.12-0 Serviços de engenbaria - 
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SUBCLASSE 7112.0/00 Serviços de engenharia 100 

CLASSE 71.19-7 Atividades técnicas refacionadas A arquitetura e - 
engenharia 

SUBCLASSE 7119.7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 100 
7119.7/02 Atividades de estudos geológicos 100 

7119.7/03 Serviços de desenho técnico relacionados  ii  arquitetura e 

engenharia 

100 

7119.7/04 Serviços de perícia técnica relacionados ã segurança do 

trabalho 

45 

7119.7/99 Atividades técnicas relacionadas ã engenharia e arquitetura 
não especificadas anteriormente 

100 

GRUPO 71.2 Testes e análises técnicas - 
CLASSE 71.20-1 Testes e análises técnicas - 

SUBCLASSE 7120.1/00 Testes e análises técnicas 100 

DIVISÃO 72 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CLEW/MO - 
GRUPO 72.1 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências - 

fisicas e naturais 
CLASSE 72.10-0 Pesquisa e desenvolvimento experimental  ern  ciências - 

.ffsicas e naturais 
SUBCLASSE 7210.0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 

fisicas e naturais 

45 

GRUPO 72.2 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências - 
sociais e humanas 

CLASSE 72.20-7 Pesquis.  a e desenvolvimento experimental em cié ncias -  
socials  e .hrunanas 

SUBCLASSE 7220.7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 
sociais e humanas 

45 

DIVISÃO 73 PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO - 

GRUPO 73.1 Publicidade - 
CLASSE 73.11-4 Agendas de publicidade - 

SUBCLASSE 7311.4/00 Agências de publicidade 50 
CLASSE 73.12-2 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em 

veículos de comunicação 
- 

SUBCLASSE 7312.2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em 
veículos de comunicação 

45 

CLASSE 73.19-0 Adyddades de publicidade não especificadas 
anteriormente 

- 

SUBCLASSE 7319.0/01 Criação estandes para leiras e exposições 38 
7319.0/02 Promoção de vendas 38 
7319.0/03  Marketing  direto 38 
7319.0/04 Consultoria em publicidade 38 
7319.0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas 

anteriormente 
38 

GRUPO 73.2 Pesquisas de mercado e de opinião pública _ 

CLASSE 73.20-3 Pesquisas de merrado e de opinião pOlica ...... 
SUBCLASSE 7320.3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 45 

DIVISÃO 74 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

- 

GRUPO 74.1  Design  e decoração de interiores ...... 
CLASSE 74.10-2  Design  e decoração de interiores - 

SUBCLASSE 7410.2/02  Design  de interiores 60 
7410.2/03  Design  de produto 60 
7410.2/99 Atividades de  design  não especificadas anteriormente 45 

GRUPO 74.2 Atividades fotográficas e similares - 
CLASSE 74.20-0 Ativid,ades fotográficas e similares - 
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SUBCLASSE 7420.0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e 
sulmnaritia 

30 

7420.0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submaritias 28 
7420.0/03 Laboratórios fotográficos 35 
7420.0/04 Filmagem de festas e eventos 18 
7420.0/05 Serviços de microfilmagem 22 

GRUPO 74.9 Atividades profissionais, cientfficas e técnicas não 
especificadas anteriormente 

- 

CLASSE 74.90-1 Ativiclades profissionais, cientfficas e técnicas 'AO 
especifimdas anteriormente 

- 

SUBCLASSE 7490.1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares 14 
7490.1/02 Escal-andria e mergulho 18 
7490.1/03 Serviços de agronomia e de consultoria As atividades 

agrícolas e pecuárias 
80 

7490.1/04 Atividades de intermedia0o e agenciamento de serviços e 
negócios cm geral, exceto imobiliários 

28 

7490.1/05 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, 
culturais e artísticas 

28 

7490.1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente 

26 

DIVISÃO 75 ATIVIDADES VETERINÁRIAS - 
GRUPO 75.0 Atividades veterinárias - 
CLASSE 75.00-1 Atividades veterinárias .._.:. 

SUBCLASSE 7500.1/00 Atividades veterinárias 60 

.  STOP. .  
',• 	.,,I,- A'W. .plirz.,.' 	-,-- 

N.-  
7-:-'• 	''. -- 	.',. 	•! -Z: 

 ATIVIDADES. ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

.....- 

DIVISIO 77 ALUGUÊLS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE - 
ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS 

GRUPO 77.1 Locação de meios de transporte sem condutor - 
CLASSE 77.11-0 Locação de automóveis sem condutor - 

SUBCLASSE 7711.0/00 I .ocação de automóveis sem cot tdutor 70 
CLASSE 77.19-5 Locação de meios de transporte, erceto automóveis, sem - 

condutor 
SUBCLASSE 7719.5/01 Locação de embarcações sem tripulação, exceto para uns 

recreativos 
70 

7719.5/02 Locação de aeronaves sem tripulação 60 
7719.5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados 

anteriormente„ sem condutor 
45 

GRUPO 77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos - 
CLASSE 77.21-7 Aluguel de equipamentos rearativos e esportivas - 

SUBCLASSE 7721.7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 50 
CLASSE 77.22-5 Aluguel de  Etas  de vfdeo,  chub  e similarrs -  

SUBCLASSE 7722.5/00 Aluguel de fitas de  video,  dvds e similares 35 
CLASSE 77.23-3 Aluguel de objetos do vestuizio, jóias e acessórios -  

SUBCLASSE 7723.3/00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 28 
CLASSE 77.29-2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos Ill° 

especificados anterior-mente 
- 

SUBCLASSE 7729.2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 45 
7729.2/02 Aluguel de móveis, utensilios e aparelhos de uso 

doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
35 

7729.2/03 Aluguel de material medico 45 
7729.2/99 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos náo 

especificados anteriormente 
30 

GRUPO 77.3 Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador - 
CLASSE 77.31-4 Aluguel de miquinas e equipamentos agzícolas sem 

operador 
- 
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SUBCLASSE 7731.4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem 
operador 

60 

CLASSE 77.32-2 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem - 
operador 

SUBCLASSE 7732.2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção 
sem operador, exceto andaimes 

45 

7732.2/02 Aluguel de andaimes 22 
CLASSE 77.33-1 Aluguel de máquinas e equipaMelliOS para escritlios - 

SUBCLASSE 7733.1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritólios 18 
CLASSE 77.39-0 Aluguel de mãqryinAs e equipamentos não especificados - 

anteriormente 
SUBCLASSE 7739.0/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de 

minérios e petróleo, sem operador 
70 

7739.0/02 Aluguel de equipamentos científicos,  medicos  e 
hospitalares, sem operador 

.50 

7739.0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso 
temporário, exceto andaimes 

2.5 

7739.0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e 
industriais não especificados anteriormente, sem operador 

30 

GRUPO 77.4 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros -  
CLASSE 77.40-3 Gestão de ativos intangfveis não-financeiros - 

SUBCLASSE 7740.3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros 45 

DIVISÃO 78 SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE - 
MÃO-DE-OBRA 

GRUPO 78.1 Seleção e agenciamento de mio-de-obra - 
CLASSE 78.10-8 Seleção e agenciamento demão-dc-obra - 

SUBCLASSE 7810.8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 30 
GRUPO 78.2 Locação de mão-de-obra temporária .- 
CLASSE 78.20-5 Locação de ngo-de-ohra tempothia - 

SUBCLASSE 7820.5/00 Locação de mão de obra temporária 3.5 
GRUPO 78.3 Fornecimento e gestão de recursos humanos para - 

terceiros 
CLASSE 78.30-2 Fornecimento e gestio de recursos humanos para - 

terreiros 
SUBCLASSE 7830.2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para 

terceiros 
28 

DIVISÃO 79 AGENCIAS DE VIAGENS, OPERADORES 
TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS 

- 

GRUPO 79.1 Agências de viagens e operadores turísticos - 
CLASSE 79.11-2 Agiincias de viagens - 

SUBCLASSE 7911.2/00 Agencias de viagens 60 
CLASSE 79.12-1 Operadores urrísticos - 

SUBCLASSE 7912.1/00 Operadores turísticos 60 
GRUPO 79.9 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 

especificados anteriormente 
- 

CLASSE 79.90-2 Serviços de reservas e outros serviços de turismo  nab  
especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 7990.2/00 Serviços  dc  reservas c outros serviços  dc  turismo não 
especificados anteriormente 

60 

DIVISÃO 80 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E 
INVESTIGAÇÃO 

- 

GRUPO 80.1 Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de 
valores 

- 

CLASSE 80.11-1 Atividades de vigilância e seguranga privada - 
SUBCLASSE 8011.1/01 Atividades de vigilância e segurança privada 45 

8011.1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda 30 
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CLASSE 80.12-9 Atividades de transporte de valoreis - 
SUBCLASSE 8012.9/00 Atividades de transporte de valores 250 

GRUPO 80.2 Atividades de -monitoramento de sistemas de segurança - 
CLASSE 80.20-0 Atividades de monitaramento de sistemas de segurança - 

SUBCLASSE 8020.0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 
eletrôiiico 

45 

8020.0/02 Outras atividades de serviços de segurança 45 
GRUPO 80.3 Atividades de investigação particular - 
CLASSE 80.30-7 Atividades de investigação particular - 

SUBCLASSE 8030.7/00 Atividades de investigação particular 50 

DIVISÃO 81 SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS 

- 

GRUPO 81.1 Serviços combinados para apoio a edificios - 
CLASSE 81.11-7 Serviços combinados para apoio a edificios, exceto -  

con  domínios prediais 
SUBCLASSE 8111.7/00 Serviços combinados para apoio a edificios, exceto 

condomínios prediais 
45 

CLASSE 81.12-5 COndo-mínios predia is - 
SUBCLASSE 8112.5/00 Condomínios prediais 35 

GRUPO 81.2 Atividades de limpeza - 
CLASSE 81.21-4 Limpeza em prédios e em domicílios - 

SUBCLASSE 8121.4/00 Limpeza ein prédios e em domicilios 45 
CLASSE 81.22-2 Imunização e controle de  ;Ragas  urbanas - 

SUBCLASSE 8122.2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 38 
CLASSE 81.29-0 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente -  

SUBCLASSE 8129.0/00 Atividades de. limpeza não especificadas anteriormente 28 
GRUPO 81.3 Atividades paisagisticas - 
CLASSE 81.30-3 Atividades paisagfsticas - 

SUBCLASSE 8130.3/00 Atividades paisagísticas 35 

DIVISÃO 82 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO 
ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS 

PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS 

- 

GRUPO 82.1 Serviços de escritório e apoio administrativo - 
CLASSE 82.11-3 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo - 

SUBCLASSE 8211.3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 45 
CLASSE 82.19-9 Fotocdpias, prparação de documentos e outros serviços 

especializados de apoio administrativo 
- 

SUBCLASSE 8219.9/01 Fotocópias 45 
8219.9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de 

apoio administrativo não especificados anteriormente 
45 

GRUPO 82.2 Atividades de teleatendimento  MOM@  

CLASSE 82.20-2 Atividades de teleatmulimento - 
SUBCLASSE 8220.2/00 Atividades de teleatendimento 35 

GRUPO 82.3 Atividades de organização de eventos, exceto culturais e 
esportivos 

- 

CLASSE 82.30-0 Atividades de organização de eventos, exceto culturais,  e 
esportivos 

- 

SUBCLASSE 8230.0/01 Serviços de organização de leiras, congressos, exposições 
e fest-as 

35 

8230.0/02 Casas de festas e eventos 1.50 
GRUPO 82.9 Outras atividades de serviços prestados principalmente As - 

empresas 
CLASSE 82.91-1 Atividades de cobranças e informa0es cadastrais - 

SUBCLASSE 8291.1/00 Atividades de cobranças e informações cadastrais 45 
CLASSE  82.92-0 Euvasamento e empacotamento sob contrato - 

SUBCLASSE 8292.0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato 30 
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CLASSE 82.99-7 Atividades de saviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas autaiormente 

- 

SUBCLASSE 8299.7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 500 
8299.7/02 Emissão de vales alimentação, vales transporte e similares 4,5 
8299.7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 30 
8299.7/04 Leiloeiros independentes 30 
8299.7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato 45 
8299.7/06 Casas lotericas 60 
8299.7/07 Salas de acesso ã internet 45 
8299.7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as 

empresas não especificadas anteriormente 
45 

SEÇÃO 0 ADMINISTRAÇÃO PeBLICA, DEFESA E 
SEGURIDADE SOCIAL . 

DIVLSÀO 84 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 
SEGURIDADE SOCIAL 

- 

GRUPO 84.1 Administração do estado e da política econômica e social - 
CLASSE 84.11-6 Administraglo palica  an gem!  - 

SUBCLASSE 8411.6/00 Administração pública em geral 35 
CLASSE 84.12-4 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços 

culturais e oubros serviços sociais 
- 

SUBCLASSE 8412.4/00 Regulação das atividades de saúde„ educação, serviços 
culturais e  °linos  serviços sociais 

50 

CLASSE 84.13-2 Regulação das atividades econômicas - 
SUBCLASSE 8413.2/00 Regulação das atividades econômicas 45 

GRUPO 84.2 Serviços coletivos prestados pela administração pública - 
CLASSE 84.21-3 Relações exteriorrs - 

SUBCLASSE 8421.3/00 Relações exteriores 45 
CLASSE 84.22-1 Defesa - 

SUBCLASSE 8422.1/00 Defesa 445 
CLASSE 84.23-0 Justiça - 

SUBCLASSE 8423.0/00 Justiça 45 
CLASSE 84.24-8 Segurança e ordem pública - 

SUBCLASSE 8424.8/00 Segurança e ordem pública 45 
CLASSE 84.25-6 Defesa civil - 

SUBCLASSE 8425.6/00 Defesa civil 45 
GRUPO 84.3 Seguridade social obrigatória - 
CLASSE 84.30-2 Seguridade social obrigatória - 

SUBCLASSE 8430.2/00 Seguridade social obrigatória 45 

DIVISAO 85 EDUCAÇÂO - 
GRUPO 85.1 Educação infantil e ensino fundamental - 
CLASSE 85.11-2 Educação irzfantil - creche - 

SUBCLASSE 8511.2/00 Educação infantil - creche 4,5 
CLASSE 85.12-1 Educação in4rztil -  pre-cm-oh - 

SUBCLASSE 8512.1/00 Educação infantil - préescola 4,5 
CLASSE 85.13-9 Ensino .fundamental - 

SUBCLASSE 8513.9/00 Ensino fundamental 45 
GRUPO 85.2 Ensino méxlio - 
CLASSE 85.20-1 Ensino mech.() - 

SUBCLASSE 8520.1/00 Ensino médio 45 
GRUPO 85.3 Educação superior - 
CLASSE 85.31-7 Educação superior-graduação - 

SUBCLASSE 8531.7/00 Educação superior - graduação 45 
CLASSE 85.32-5 Educação superior-graduação e pós-graduação - 

SUBCLASSE 8532.5/00 Educação superior - graduação e pós graduação 45 
CLASSE 85.33-3 Educação superior-pós graduação e extensio - 
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	 .. 
SUBCLASSE 8533.3/00 Educação superior  -  pós graduação e extensão 4.5 

GRUPO 85.4 Educação profissional de nível técnico e tecnológico - 
CLASSE 85.41-4 Educação profissional de nfvel técnico - 

SUBCLASSE 8541A/00 Educação profissional de nível técnico 25 
CLASSE 85.42-2 Educagro" profissional de .nfvel tecnológico - 

SUBCLASSE 8542.2/00 Educação profissional de nível tecnológico 25 
GRUPO 85.5 Atividades de apoio 1 educação ••••••• 

CLASSE 85.50-3 Atividades de apoio  di  educação - 
SUBCLASSE 8550.3/01 Administração de caixas escolares 45 

8550.3/02 Atividades  dc  apoio A educação, exceto caixas escolares 45 
GRUPO 85.9 Outras atividades de ensino =MM. 

CLASSE 85.91-1 Ensino de esportes - 
SUBCLASSE 8591.1/00 Ensino de esportes 2.5 

CLASSE 85.92-9 Ensino de arte e cultura - 
SUBCLASSE 8592.9/01 Ensino de dança 45 

8592.9/02 Ensino de  :tries  cênicas, exceto dança 45 
8592.9/03  Emilio  de música 4,5 
8592.9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 25 

CLASSE 85.93-7 Ensino de idiomas - 
SUBCLASSE 8593.7/00 Ensino de idiomas 4.5 

CLASSE 85.99-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente - 

SUBCLASSE 8599.6/01 Formação de condutores 45 
8.599.6/02 Cursos de pilotagem 2.5 
8599.6/03 Treinamento em informática 25 
8599.6/04 Treiltarneitto em desenvolvimeitto profissional e gerelici  al  25 
8599.6/05 Cursos preparatórios para concursos 25 
8.599.6/99 Outras atividades de ensino não especificadas 

anteriormente 
45 

0,  - .Q...  -:' -SOME :KUMANAX.SFRVIÇOSSOCKIS:-H- ,  . --... 
DIVISÂO 86 ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE HUMANA - 
GRUPO 86.1 Atividades de atendimento hospitalar - 
CLASSE 86.10-1 Atividades de atendimento hospitalar -. 

SUBCLASSE 8610.1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto 
socorro e unidades para atendimento a urgismcias 

45 

8610.1/02 Atividades de atendimento cm pronto socorro c unidades 
hospitalares para atendimento a urgências 

45 

GRUPO 86.2 Serviços móveis de atendimento a urgencias e de remoção 
de pacientes 

- 

CLASSE 86.21-6 Serviços móveis de atendimento a urgências - 
SUBCLASSE 8621.6/01 Uri móvel 45 

8621.6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por 
uti  'hovel  

45 

CLASSE 86.22-4 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços 
móveis de atendimento a urgências 

.- 

SUBCLASSE 8622.4/00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços 
nuiveis de atendimento a urgências 

45 

GRUPO 86.3 Atividades de atenção ambulatorial executadas por - 
médicos e odontólogos 

CLASSE 86.30-5 Atividades de atenção ambulatorial executadas por 
médicos e odor:1164os 

- 

SUBCLASSE 8630.5/01 Atividade medica ambulatorial  corn  recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos 

45 

8630.5/02 Atividade medica ambulatorial com recursos para 
realização de exames complementares 

4.5 

8630.5/03 Atividade medica :u-nbulatorial  restrict  a consultas 4.5 
8630.5/04 Atividade odontológica 45 
8630.5/06 Serviços  dc  vacinação c imunização humana 4.5 
8630.5/07 Atividades de reprodução humana assistida 4.5 
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8630.5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas 
anterionnente 

45 

GRUPO 86.4 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e 
terapêutica 

- 

CLASSE 86.40-2 Atividades de serviços de complemennklo diagnóstica e 
temper/fiat 

 
- 

SUBCLASSE 8640.2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 90 
8640.2/02 Laboratórios clínicos 90 
8640.2/03 Serviços de diálise e nefrologia 4.5 
8640.2/04 Serviços de tomografia 45 
8640.2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação 

ionizante, exceto totnografia 
45 

8640.2/06 Serviços de ressoliância magiiética 4.5 
8640.2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação 

ionizaute, exceto ressonância mal,méfica 
45 

8640.2/08 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ccg, ccg c 
outros exames análogos 

45 

8640.2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia 
C outros exames anilogos 

45 

8640.2/10 Serviços de quimioterapia. 45 
8640.2/11 Serviços de radioterapia 45 
8640.2/12 Serviços de hemoterapia 45 
8640.2/13 Serviços de litotripcia 45 
8640.2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos 45 
8640.2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e 

terapêutica não especificadas anteriormente 
45 

GRUPO 86.5 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto 
médicos e odontólogos 

- 

CLASSE 86.50-0 Atiradades de profissionais da área de saúde, exceto 
medicos  e odontalogos 

-  

SUBCLASSE 8650.0/01 Atividades de enfermagem 35 
8650.0/02 Atividades de profissionais da nutrição 35 
8650.0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 35 
8650.0/04 Atividades de fisioterapia 35 
8650.0/05 Atividades de terapia ocupacional 35 
8650.0/06 Atividades de fonoaudiologia 35 
8650.0/07 Atividades de terapia de nutrição  enteral  e parenteral 35 
8650.0/99 Atividades de profissionais da  area  de saúde não 

especilicadas  an  teriormen te 
35 

GRUPO 86.6 Atividades de apoio i gestão de  amide  - 
CLASSE 86.60-7 Atividades de apoio ..4  gestic)  de saúde - 

SUBCLASSE 8660.7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde 45 
GRUPO 86.9 Atividades de atenção 1  amide  humana  nip  especificadas - 

anteriomiente 
CLASSE 86.90-9 Atividades de atenção a' saúde  &unarm nab  especificadas - 

anteriormente 
SUBCLASSE 8690.9/01 Atividades de práticas integrativas e complementares em 

saúde humana 
40 

8690.9/02 Atividades de banco de leite humano 28 
8690.9/03 Atividades de acupuntura 2.5 
8690.9/04 Atividades de podologia 20 
8690.9/99 Outras atividades de atenção à saúde humana não 

especificadas anterionnente 
38 

DIVISÃO 87 ATIVIDADES DE ATENÇÃO A  SAME  HUMANA - 
INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E 
PARTICULARES , 
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GRUPO 87.1 Atividades de assistência a idosos, deficientes fisicos, 
imunodeprimidos e convalescentes, e de infra-estruiura e 

- 

apoio a pacientes prestadas em residências coletivas e 
particulares 

CLASSE 87.11-5 Aiividades de agsistAncia a idosos, deficientes fisicos, 
imunodepimidos e convalescentes prestadas em 

- 

madências coletivas e  particulates  
SUBCLASSE 8711.5/01 Clinicas e residências geriátricas 50 

8711.5/02 Instituições de longa permanência para idosos 20 
8711.5/03 Atividades de assistência a deficientes físicos, 

iinunodeprimidos e convalescentes 
26 

8711.5/04 Centros de apoio a pacientes com câncer e  corn aids  18 
8711.5/05 Condomínios residenciais para idosos 30 

CLASSE 87.12-3 Atividades de fornecimento de infra-es/mima de apoio e 
assistência a paciente no domicilio 

- 

SUBCLASSE 8712.3/00 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e 
assistência a paciente no domicilio 

38 

GRUPO 87.2 Atividades de assistência psicossocial e i.  amide  a - 
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e 

dependência química 
CLASSE 87.20-4 Atividades de assistência psicassocial e I  wide  a 

port2dores de distrirbias psiquicos, deficiência mental e 
dependência química 

....... 

SUBCLASSE 8720.4/01 Atividades de centros de assistência psicossocial 28 
8720.4/99 Atividades de assistência psicossocial e A saúde a 

portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e 
dependê)icia quiinica e grupos similares não especificadas 
anteriormente 

30 

GRUPO 87.3 Atividades de assistência social prestadas em residências 
coletivas eparticulares 

- 

CLASSE 87.30-1 Atividades de aim:caw:la social prestadas em residências - 
coletivas eparticulares 

SUBCLASSE 8730.1/01 Orfanatos 45 
8730.1/02 Albergues assistenciais 28 
8730.1/99 Atividades de assistência social prestadas em residências 

coletivas e particulares lido especificadas anteriormeilte 
36 

DIVISÃO 88 SERVIÇOS DE ASSISTËNCIA SOCIAL SEM 
ALOJAMENTO 

- 

GRUPO 88.0 Serviços de assistência social sem alojamento - 
CLASSE 88.00-6 Serviços de assistência social sem alojamento - 

SUBCLASSE 8800.6/00 Serviços de assistência social sem alojamento 28 

401~11:1111Riatirlf...,:,'• : YJI` . • i . 	.W.:IMiESPORTEt 	t  . /'.oti Z 4  ,;,, 	CtrA k,),  .- 	r' 1044ed 
DIVISAO 90 ATIVIDADES ARTISTICAS, CRIATIVAS E DE 

ESPETÁCULOS 
- 

GRUPO 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos - 
CLASSE 90.01-9 Artes cênicas, espetkulos e atividades complementares - 

SUBCLASSE 9001.9/01 Produção teatral 25 
9001.9/02 Produção musical 45 
9001.9/03 Produção de espetáculos de dança 60 
9001.9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e 

similares 
45 

9001.9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e 
similares 

50 

9001.9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 45 
9001.9/99 Aries cênicas, espetáculos e atividades complementares 

não especificadas anteriormente 
35 

CLASSE 90.02-7 Criagio aratica 	 7)( - 
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SUBCLASSE 9002.7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e 
escritores 

29 

9002.7/02 Restauração de obras de arte 28 
CLASSE 90.03-5 Gestão de espaços para artes  calms,  espetáculos e o-utras 

atividades artisticas 
- 

SUBCLASSE 9003.5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 
atividades artísticas 

35 

DIVISÃO 91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÓNIO 
CULTURAL E AMBIENTAL 

- 

GRUPO 91.0 Atividades ligadas ao pairimônio cultural e ambiental •1••••• 

CLASSE 91.01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos - 
SUBCLASSE 9101.5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos 28 

CLASSE 91.02-3 Atividades de museus e de exploração, restauração 
artística e conservação de lugares e prédios históricos e 
atrações similares 

- 

SUBCLASSE 9102.3/01 Atividades de museus e de exploração de lugares e 
prédios históricos e atrações similares 

45 

9102.3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 38 
CLASSE 91.03-1 Atividades de jardins botânico, zoológicos, parques 

nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção 
ambiental 

- 

SUBCLASSE 9103.1/00 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques 
nacionais, reservas ecológicas e  Areas  de proteção 
ambiental 

45 

DIVISÃO 92 ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DEJOGOS DE 
AZARE APOSTAS 

- 

GRUPO 92.0 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas - 
CLASSE 92.00-3 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas - 

SUBCLASSE 9200.3/01 Casas de bingo 200 
9200.3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 200 
9200.3/99 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados 

aliteriormei ite 
200 

DIVISÃO 93 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E 
LAZIER  

-  

GRUPO 93.1 Atividades esportivas - 
CLASSE 93.11-5 Gestão de instalações de esportes - 

SUBCLASSE 9311.5/00 Gestão de instalações de esportes 55 
CLASSE 93.12-3 Clubes  socials,  esportivos e SIIIIllareS - 

SUBCLASSE 9312.3/00 Clubes sociais, esportivos e similares 60 
CLASSE 93.13-1 Atividades de condicionamento flsico ...... 

SUBCLASSE 9313.1/00 Atividades de colidicioliatIlei  Ito  físico 35 
CLASSE 93.19-1 Atividades esportivas lido especificadas anteriormentr -  

SUBCLASSE 9319.1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 50 
9319.1/99 Outras atividades esportivas não especificadas 

anteriormente 
38 

GRUPO 93.2 	, Atividades de recreação e lazer - 
CLASSE 9321-2 Parques de diverxio e parques temáticos - 

SUBCLASSE 9321.2/00 Parques de. diversão e parques temáticos 38 
CLASSE 9329-8 Atividades de recreação elazer  nab  especificadas WM= 

anteriormente 
SUBCLASSE 9329.8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 150 

9329.8/02 Exploração de boliches 200 
9329.8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 200 
9329.8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 200 
9329.8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas 

anteriormente 	A 	---". 
60 
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....SEÇÃO r 	S . .  OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS ....... _ 

DIVISÃO 94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
.ASSOCIATIVAS 

- 

GRUPO 94.1 Atividades de organizações associativas patronais, 
empresariais e profissionais 

.- 

CLASSE 94.11-1 Atividades de organizações associativas patronais e 
empresariais 

- 

SUBCLASSE 9411.1/00 Atividades de organizações associativas patrollais e 
empresariais 

45 

CLASSE 94.12-0 Atividades de organizações associativas profissionais - 

SUBCLASSE 9412.0/01 Atividades de fiscalização profissional 35 
9412.0/99 Outras atividades associativas profissionais 30 

GRUPO 94.2 Atividades de organizações sindicais - 
CLASSE 94.20-1 Atividades de organizações sindicais - 

SUBCLASSE 9420.1/00 Atividades de organizações sindicais 28 
GRUPO 94.3 Atividades de associações de defesa de direitos sociais - 
CLASSE 94.30.8 Atitidades de associações de defesa de direitos sociais - 

SUBCLASSE 9430.8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 2.5 
GRUPO 94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas - 

anteriormente 
CLASSE 94.91-0 Atividades de organizações religiosas - 

SUBCLASSE 9491.0/00 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas 25 
CLASSE 94.92-8 Atividades de organizações políticas - 

SUBCLASSE 9492.8/00 Atividades  (le  organizações políticas 45 
CLASSE 94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas A cultura e 

A arte 
- 

SUBCLASSE 9493.6/00 Atividades de organizações associativas ligadas A. cultura e 
à arte 

45 

CLASSE 94.99-5 Atividades associativas não especificadas anteriormente - 
SUBCLASSE 9499.5/00 Atividades associativas não espccificadas anteriormente 35 

DIVISÃO 95 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 

COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS 

- 

GRUPO 95.1 Reparação e manutenção de equipamentos de informática 
e comunicação 

- 

CLASSE 95.11-8 Reparação e manutenção de computadores e de - 
equipamentos periféricas 

SUBCLASSE 9511.8/00 Reparação e manutenção de computadores e de 
equipamentos periféricos 

28 

CLASSE 95.12-6 Reparação e manutenção de equipamentos de 
comunicação 

- 

SUBCLASSE 9512.6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de 
C( municação 

3.5 

GRUPO 95.2 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos - 
pessoais e domésticos 

CLASSE 95.21-5 Reparação e manutenção de equipamentos 
elenueletretnicos de uso pessoal e daméstico 

- 

SUBCLASSE 9521.5/00 Reparação e manutenção de equiparnentos 
eletroeletremicos de uso pessoal e doméstico 

35 

CLASSE 95.29-1 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos 
pessoais e dom6ticos não especificados anteriormente 

- 

SUBCLASSE 9529.1/01 Reparação de calçados, de bolsas e artigos de viagem 28 
9529.1/02 Chaveiros 22 
9529.1/03 Reparação de relógios 20 
9529.1/04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não 

rnotoriztdos 	 7-11 	--- 
18 
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9529.1/05 Reparação de artigos do mobiliário 24 
9529.1/06 Reparação de jóias 30 
9529.1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e 

equipamentos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente 

35 

DIVISÃO 96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS - 
GRUPO 96.0 Outras atividades de serviços pessoais --. 
CLASSE  96.01-7 Lavanderias, &Voarias e toalheiros ......... 

SUBCLASSE 9601.7/01 Lavanderias 30 
9601.7/02 Thiturarias 28 
9601.7/03 Toalheiros 18 

CLASSE 96.02-5 Cabeleireiras e outras atividades de tratamento de beleza - 
SUBCLASSE 9602.5/01 Cabeleireiros 18 

9602.5/02 Atividades de estética e outros seniços de cuidados com a 
beleza 

25 

CLASSE 96.03-3 Atividades funa-hias e serviços reJacionados - 
SUBCLASSE 9603.3/01 Gestão e manutenção de cemitérios 45 

9603.3/02 Serviços de cremação 38 
9603.3/03 Serviços de sepultamento) 38 
9603.3/04 Serviços de finierárias 200 
9603.3/05 Serviços de somatoconservação 200 
9603.3/99 Atividades funerárias e serviços relacionados não 

especificados anterionnet ite 
200 

CLASSE 96.09-2 Atividades de serviços pessoais  rap  especificadas - 
anteriormente 

SUBCLASSE 9609.2/02 Agências matrimoniais 45 
9609.2/04 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas 

por moeda 
38 

9609.2/05 Atividades de sauna e banhos 28 
9609.2/06 Serviços de tatuagem e colocação de  piercing  18 
9609.2/07 Alojamento de animais domésticos 25 
9609.2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos 28 
9609.2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas 

anteriormente 
30 

S. 	' " ' 	:-: .:10,1*1 v_:„ 	,,;.i.',' :, f,  '''' 	' AMER  tfr 6  
DIVISÃO 97 SERVIÇOS DOMLSTICOS - 
GRUPO 97.0 Serviços domésticos - 
CLASSE 97.00-5 Serviços domésticos - 

SUBCLASSE 9700.5/00 Serviços domésticos 18 

y 	".VW-VM," 	'' •• 	,, 	,, 	.,%:,,A,, 	-„,„ • 
'.,t, 	' 	0 	̀ 	' '- 	-' 

., 	5 	,, 	5. 	,5 
„ 	"'", '''„, 7, -- ,,,,-; , - 	' 	, 	, 	, 	-• . 	, 	-,,,,,, ), 	: 	v5. 

ty, 4,,,,, 	65., , > 	, 	,., 0,  0 	., 	'W• 	, 	' ° 	-'' 	r 	_ t 	° 	',  ii!  '' 	..; 	4,1;3„.: 	. 	,,A 
, 

J 	-, 	, 
.•.b, 
',. , 

DIVISÃO 99 ORGANLSMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS - 
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 

GRUPO 99.0 Organismos internacionais e outras instituições - 
extraterritoriais 

CLASSE 99.00-8 Organismos inizmacionais e outras institaifiks ••••••• 

extraterritoriais 
SUBCLASSE 9900.8/00 Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais 
45 
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ANEXO VI 

DA TAXA DE REGISTRO, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITARIA 
AGROPECUARIA 

ITEM HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA UNIDADE I IRM 
_ 

1 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA VEGETAL 
	  ' 

1.1 Registro ou renovação anual de registro 

1.1.1 Produtor de mudas Por documento 20 

1.1.2 
_ 

Viveiros de comercialização de mudas 	 .-- Por  document()  20 

1.1.3 Estabelecimento comercial de insumos agrícolas, inclusive 
agrotóxicos e afins 

Por documento 21 

1.1.4 
' 

Propriedade para produção orgânica Por documento 15 

1.1.5 

r 

Indústria  dc  produtos de origem vegetal ou  dc  transformação Por documento 21 

1.1.6 

., 

Alteração de registro Por documento 10 

1.2 Cadastro de insumos agrícolas, exceto agrotóxicos c afins, 
registrado pela indústria (por produto) 

Por documelito 25 

1.3 Alteração de cadastro de insumos agrícolas, exceto agrotóxicos e 
afins, registrado pela indústria (por produto) 

Por documento 15 

1.4  Certificação de produtos orgânicos 

1.4.1 
- 	.  

Auditoria inicial Por auditoria 20 

1.4.2 Emissão de selos de certificação/agricultura familiar 1 	Por 1.000 selos 2 

Emissão de selos de certificação Por 1.000 selos 4 1.4.3 

	 #. 

1.5 Permissão de Trânsito Vegetal (por partida) 1 Por documento 

I. 

2 

1.6 5 Certificado de Sanidade Vegetal por lote aferido ou 
transportado 

Á  

Por documento 
1 
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1.7 

1.. 	  

Fornecimento de lacre de veículos Por unidade 1 
_. 

1 8 . 
AgTotóxicos e afins 

1.8.1 Cadastramento de produto agTotóxico, seus componentes  eat ins  
) 

Por produto 250 

1.8.2 Alteração das informações de cadastro de produto, inclusão euso 
de agrotoxico, seus componentes e afins 

Alteração por 
produto 

100 

1.8.3 Manutenção anual do cadastro do produto agrotóxico, seus 
componentes e afins 

, 	 

C 
Por produto 

... 

100 

2 
DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 

2 1 . 
Inspeção Sanitária em estabelecimentos de abate, produção ebeneficiamento 

animal 
de produtos de origem 

2.1.1 Vistoria e Laudo de inspeção do terreno (área não edificada) Por documento 5 

2.1.2 Vistoria e  Lando  técnico-sanitalio prévio de adequação do 
estabelecimento (área edificada) 

1 

Por  document()  6 

2.1.3 Vistoria e Laudo técnico-sanitario final do estabelecimento 

,  

Por documento 6 

2.1.4 Análise de Manta baixa  coin layout  F Por projeto 5 

2.1.3 Registro) de estabelecimento Por documento 20 

2.1.6 Análise de processo de registro de rótulo Por rótulo S 

2.1.7 Certificado de registro de rótulo Por documento 10 

2.1.8 

	 i 
Alteração de rótulo Por documento 5 

2.1.9 Renovação anual de registro de estabelecimento Por documento 12 

2.1.10 Atualização de classificação do estabelecimento (por inclusão, 
exclusão ou correção) 

Por documento 10 

2.2 Inspeção de abate de animais ante mortem e post mortem 

2.2.1 Animais de Grande Porte (Bovino, bubalino, equinos...) ' Por cabeça 8 

2.2.2 Animais de Médio Porte (Suíno, caprino, twilit), avestruzes...) ,-, Por cabeça 1 

2.2.3 

/ 	 

Animais de Pequeno Porte (Aves, Lagomorfos...) 
	  _ 

Por cabeça 0,1 
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2.3 
Fiscalização Sanitária da Produção 

2.3.1 Produtos cárneos salgados e defumados Por tonelada ou 
fração 

1 

2.3.2 Produtos de salsicharia, embutidos e não embutidos Por tonelada ou 
fração 

I 

2.3.3 Produto  cárneo  ern  conserva, semiconserva ou outros produtos 
cárneos 

Por tonelada ou 
fração 

1 

2.3./1 Toucinho, unto, banha em rama, banha, gordura bovii  la,  
gordura de ave em rama ou outros produtos gordurosos 
comestíveis 

Por tonelada ou 
fração 

1 

2.3.3 

II 

Farinhas, sebo, pele, óleo, graxa  branca ou outros subprodutosteto 
comestíveis 

liallrlani•IIINIIIIVINIVIIIMUSIIIIIINIMNIIIIII•lrif 

Por tonelada ou 
fração 

0,3 

2.3.6 Leite pasteurizado ou esterilizado Por 1.000 litros 
ou -1.1-Kilo 

0,1 

2.3.7 
- 	 ...........  

Leite aromatizado, fermentado, geliticado, bebida láctea 
(pasteurizada ou fermentada) ou iogurtes 

......--- 	- 	-, _......r. 	 _.  A______\ _....•  __•111•0•1111MV 

Por 1.000 litros 
ou fração 

0,1 

2.3.8 Leite desidratado concentrado, evaporado, condensado oudocc. 
de leite 

. 	, .  

_ ..01, 1114. 

Por tondada  ou 
fração 

2.3.9 I .eite em pó desidratado de consumo direto 

- -.....- 	_I_ ic.........  6. _-.....m......_-•  

Por tonelada ou 
fração 

1 

2.3.10 Leite em pó industrial 

, 	 ........., . 	, 	................... 

Por tonelada ou 
fração 

1 

2.3.11 
4... 

Queijos de coalho, manteiga, muçarela, requeijão, ricota ou 
outros queijos 

. 	v, 	,r- ......  

Por tonelada  ou 
fração 

2.3.12 Manteigas, margarinas ou creme de leite de mesa 

-- 

Por tonelada ou 
fração 

2 

2.3.13 
,  ........ 	, 

Ovos de aves Por 30 dúzias 0, I 
 	-r-----,-,r, 

2.3.1 -1 
\........—,— 	--7--,,ia, 	- A A r' EnNIP,A, /... IA .411.• A 	11M MG,/ 	A - A__ ‘19-104- 

Produção de mel, cera ou produtos Abas; de mel Por 100kg ou 
fração 

2 . 3 . 1 .5 

__V_ ._ Milowinei 	N - _ 	Wo... 	 ..., 	5" 1..- 

Pescados em qualquer processo de conservação Por tonelada ou 
fração 

1 

2./1- 

• - MO Ink 	1 	 , 4.  
Deksa Sanitária Animal 

... A  

- 1 	A 	- - 	1.- 
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IIMMINNIII Iffilb. 	Ilk 	 A  i  INOMINM. IVI I 1,01-  II I 4. _. 	 _  

2.4.1 Licença para Eventos Agropecuários (vaquejada, exposição,feira 
agropecuária, leilão, prova hipica, cavalgada, rodeio oucongêneres) 

Por evento 1,-) 

2 .4.2 Outras ativid.ades 

2.4.2.1 

_ 

Certificado de desinfecção e desinfestação de veiculo (por 
veículo) 

	 _ 

Por documento I 

2.4.2.2 Aplicação de vacina 

_   

Por dose 
i 	 

0, 1 

2.1.2.'3 Coleta de material para sorologia ate cinco animais Por amostra 0,,3 

2.4.2.4 

 	RAMA IN LINN V Al  L 	 -1/iNal/M  .. • 	'' IIIIM.0.- 	-   

Coleta de material para sorologia acima de cinco animais 

	-..........- 

imp   

Por amostra 1 
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1FANEXO VI  

TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU 
AMBULANTE NÃO RELACIONADAS NO ANEXO V 

VALORES EM UNIDADE DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO - URM 

1) AMBULANTE 
Taxa 	para 	comercialização 	de 
quaisquer artigos ou produtos. 

POR DIA 
URM 

MENSAL 
URM 

SEMESTRAL 
URM 

ANUAL 
URM 

a) 	sem 	utilização 	de 
carrinhos 

5 20 80 120 

b) 	com 	a 	utilização 	de 
carrinhos 

6 25 90 130 

c) 	com 	a 	utilização 	de 
veículos motorizados  "trailers"  ou 
similares. 

8 50 100 150 

d) 	com 	a 	utilização 	de 
veículos motorizados (VEICULO 
LEVE (PASSEIO) 

10 70 130 180 

e) 	com 	a 	utilização 	de 
veículos motorizados (PESADO - 
CAMINHONFI'A 	 / 
CAMINHÃO) 

15 100 200 300 

f) 	barracas para a venda de 
miudezas (coberta) 

8 50 100 150 

g) 	bancas para vendas de 
miudezas (descoberta) 

6 25 90 130 

2) TORNEIO DE FUTEBOL 
URM /DIA 

APENAS DURANTE 0 DIA 20 
COM FESTA DANÇANTE ,i() 

3) BALNEÁRIOS 
POR DIA 

URM-  
MENSAL 

URM 
SEMESTRAL 

URM 
ANUAL 

URM 
BALNEÁRIOS DIVERSOS 5 15 25 40 

4) ATIVIDADE EVENTUAL CONFORME 5 52  DO  ART.  311 DESTA LEI 
COMPLEMENTAR 

URM POR DIA DE EVENTO 
EVENTO PARA ATE 100 
PESSOAS 

20 

EVENTO PARA ATE 300 
PESSOAS 

30 

EVENTO PARA ATE 500 
PESSOAS 

50 

EVENTO  PAW  k ATÉ 1000 
PESSOAS  

80 

EVENT()  ACIMA DE I 001 
PESSOAS 

100 
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ANEXO VII 

DA TAXA DE LICENÇA PARA OBRAS E CONSTRUÇÕES, 
INSTALAÇÕES E URBANIZAÇÕES 

Item Discriminação Valores em URM 

1 
Revisão de Alinhame,nto 

1.1 Revisão de alinhamento na zona urbana, por 
metro linear de testada 

0,4 

1.2 Revisão de alinhamento na zona rural, por 
metro linear de testada 

0,1 

2 
Análise de processo referente a desmembramento, remembramento,desdobro, fracionamento, pela 

áreaxnalipada 

2.1  Area  em zona urbana 

2.1.1 Ate 5.000 m' 15 

2.1.2 De 5.000,01 m2  a 10.000,00 in2  20 

2.1.3 Acima de 10.000,00 m2  20 acrescido 	de 	0,01 	URM/m2  que 
exceder 10.000,00  in  

2.2  Area  em zona rural 

2.2.1 Até 15 ha 10 

2.2.2 De 15,01 ha a 60 ha 20 

2.2.3 De 60,01 ha a 225 ha 30 

2.2.4 Acima de 22.5 ha .50 

3 Análise de processo referente a demarcação, pela extensão do perfmetro da  Area  analisada 

3.1  
7 

Area  em zona urbana 

3.1.1 Até 300 In 1.5 

3.1.2 De 300,01m a 2.500,00 m 15 acrescido de 0,1 URM/in queexceder 300m 

,,eN 	------- 
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3..1.3 Acima de 2.500  in  100 

.. 

3.2  
Area  em zona rural 

3.2.1 Até 1.000 m 10 

3.2.2 De 1.000,01 até 5.000 m 10 acrescido 	de 
exceder 1.000 m 

0,1 URM/m que 

3.2.3 Acima de 5.000  in  25 

4 Consulta previa de loteamento por lote .5 

5 Aprovação de loteamento, por lote 10 

6 Consulta prévia de construção, por m1  0,1 

7 Alvari. de Construção 

7.1 Alvará de construção residencial 
uilifamiliar, e rellovação, por m' 

0,2 

7.2 Alvará de construção  residential  
multifamiliar, e renovação, por m' 

0,3 

7.3 Alvará de construção comercial, industriale de 
prestação de serviços, e renovação por m1  0,6 

7.4 Substituição de Alvará de construção 
residencial unifamiliar por m2  (dentro do 
prazo de validade) 

0,1 

7.5 Substituição de Alvará de construção 
residencial multifamiliar por m2  (dentrodo 
prazo de validade) 

0,1 

7.6 Substituição de  Alvan"'  de construção 
comercial, industrial c de prestação  dc  
serviços por m2  (dentro do prazo de 
validade) 

1,00 

7.7 Revalidação de Alvará de construção 
residencial uni familiar, por m1  

0,1 

7.8 Revalidação de Alvará de construção 
residencial multifamiliar, por  in'  

0,1 

7.9 Revalidação de Alvará de construção comercial, 
industrial e de prestação de ser-viços, por in1  

1,24 

8 Licença para reforma., ampliação, demoki.o, por 

_ 	1 

0,3 

m2 
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9 Habite-se 

9.1 Habite-se de edificação residencial Wm 0,3 

9.2 Habite-se de edificação comercial, industrial e 
de prestação de serviços  Wm'  

0,6 

10 Análise de viabilidade técnica de implantação de 
empreendimentos, condominios, loteamentos, 
escolas, 	hospitais, 	de 	torres 	de 
telecotntuticações, 	postos 	de 	combustíveis, 
cemitérios, comercio, serviços, indústrias, obras 
emgeral e outros. 

30 

11 Licença para implantação de torres de telecomunicações, 	sistemas deimplantao de  ¡gm  e 
esgoto, subestação de água ou energia (pelo valor do contrato): 

11.01 Até 11$ 10.000,00 20 

11.02 De R$ 10.000,01 a R$ 100.000,00 80 

11.03 De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00 200 

11 .04 Acima de R$ 1.000.000,00 800 LIM acrescido de 0,1 URM a cada 
R$ 10.000 do valor do contrato 

12 licença para serviços de terraplanagem, por ma 
de corte e aterro ou pelo valor do contrato, 
prevalecendo o que for maior. 0,2 

12.01 Até R$ 10.000,00 20 

12.02 De R$ 10.000,01 a R$ 100.000,00 100 

12.03 De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00 300 

12.04 Acima de R$ 1.000.000,00 800 URM acrescido de 0,1 URM a cada 
R$ 10.000 do valor do contrato 

13 licença para serviços de escavação em vias e logradouros públicos: 

13.01 Para implantação de anel útico, por  in'  5 

13.02 Para 	implantação 	de 	manilhas 	e 	outras 
tubulações de diãmetro igual ou superior ai 00 
mm, por metro linear. 

10 

13.03 Outros 	serviços 	de 	escavação 	nil()  
especificados, por metro linear. 

10 

Página 241 de 250 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 
Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000 / Horário de Atendimento: 08h0Omin  its  14h0Omin 
prefeitura()rttropolis.pa.gov.hr  



PREFEITURA MUNICIPAL 

RUROPOLIS 
fonlySto Coftk  >>> 

LEI COMPLEMENTARN 001, DE 05 DEJULHO DE 2021. 
_ 

14. licença para obras de engenharia não descritas nos itens anteriores, pelo valor do contato. 

14.01 Até R$ 10.000,00 20 

14.02 De R$ 10.000,01 a R$ 100.000,00 150 

14.03 De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00 400 

14.04 Acima de R$ 1.000.000,00 800 URM acrescido de 0,1 URM a cada R$ 
10.000 do valor do contrato) 

15 licença Especial 

15.1 
Para Construção e reconstrução decalcadas. 

15.1.1 De 8,01 até 50,00 metros lineares 15 

15.1.2 De 50,01 a 200,00 metros lineares 30 

15.1.3 Acima de 200,00 metros lineares 40 

15.2 Para substituição de telhas ou de elementos de 
suporte da cobertura, com modificação da 
estrutura. Por m2  

0,1 

15.3 
Licença para obras temporárias. Por m2  

15.3.1 Para implantação e 	utilização 	de edificação 
transitória ou equipiunei  Ito  transitório 

0,2 

15.3.2 Para implantação ou utilização de canteiro de 
obras  ern  imóvel distinto daquele onde se 
desenvolve a obra. 

0,2 

15.3.3 Para implantação ou utilização de estimdes de 
vendas 	de 	unidades 	autônomas 	de 
condomínio a ser erguidono próprio imóvel. 

0,2 

15.4 Para instalação de andaimes ou. tapumes no alinhamento dos logradouros públicos ou nos passeios. 

15.4.1 Até 50,00 metros lineares 10 

15.4.2 De 50,01 a 200,00 metros lineares 20 

15.4.3 Acima de 200,00 metros lineares / 	30 
--- 
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15.5 Para serviços de ampliação, inferiores ou igual a 
30 m2  (trinta metros quadrados) einpavimento 
térreo e sem alteração estrutural. Por m' 

OJ 

16 Licenças Diversas 40 

17 Análise de Impacto de novos empreendimentos na drenagem pluvial do Município por m2  (limitado a 
40 URNI) 

17.1 Acima de 500 in2  0,01 

18 Serviços diversos não especificados 
anteriormente 

5 
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ANEXO VIII 

DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE VIAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS 

1) AMBULANTE 
Taxa para Ocupação de Vias e 
Logradouros Públicos. 

POR DIA 
URM 

MENSAL 
URM 

SEMESTRAL 
URM 

ANUAL 
URM 

a) 	sem 	utilização 	de 
carrinhos 

5 20 80 120 

b) 	com 	a 	utilização 	de 
carrinhos 

6 25 90 130 

c) 	com 	a 	utilinção 	de 
veículos motorizados  "trailers"  ou 
similares. 

8 50 100 150 

d) 	com 	a 	utilização 	de 
veículos motorizados (\ TICI T I ,( ) 
LEVE (PASSEIO) 

10 70 130 180 

e) 	com 	a 	titilizaç5o 	de 
veículos motorizados (PESADO - 
CAMINHONEFA 	 / 
CAMINHÃO) 

15 100 200 300 

O 	barracas para a venda de 
miudezas (coberta) 

8 50 100 150 

g) 	bancas para vendas de 
miudezas (descoberta) 

6 25 90 130 
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ANEXO IX 

TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS E 
PUBLICIDADE 

TABELA 1 

PUBLICIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM 0 LOCAL ONDE FUNCIONA A 
ATIVIDADE 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERÍODO DE 
INCIDÊNCIA  

TAXA UNITÁRIA EM URM 

AREA  DO ANÚNCIO EM M' 

DE 1 A 5 DE 5 A 20 ACIMA DE 20 

1 0 . 
ANÚNCIOS PRÓPRIOS 

1.1 Luminosos anual 10 13 20 

1.2 Iluminados anual 8 12 1.5 

1.3 Não luminosos, nem 
iluminados 

anual 5 8 10 

2.0 
ANÚNCIOS PRÓPRIOS COM MENSAGEM ASSOCIADA DE TERCEIROS 

2.1 Luminosos anual 13 16 18 

2.2 Iluminados anual 11 14 17 

2.3 Não luminoso,nem 
ilmniiiados 

anual 8 10 12 

3.0 ANÚNCIOS DE TERCEIROS 

3.1 Luminosos anual 20 30 60 

3.2 Iluminados anual 18 25 55 
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3.3 Não luminoso, nem 
iluminados 

anual 15 20 40 

TABELA 2 

PUBLICIDADE Nii0 DIRETAMENTE RELACIONADA COM 0 LOCAL ONDE FUNCIONA A 
ATIVIDADE 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  PERIOD()  DE 
INCIDÊNCIA 

TAXA UNITÁRIA EM URM 

ARFA DO ANÚNCIO EM 1‘42 

De 1 a 10 De 10 a 30 Acima de 30 

1.0 Luminosos anual 30 42 85 

2.0 Luminosos intermitentes anual 37 48 96 

:3.0 Luminosos nitertnitoites 
C0111 inudança de cor ou 
mensagem 

anual 42 52 100 

4.0 Luiniiiosos 	ou 	iluminados 
colocados na cobertura de 
edificios 

anual 37 48 96 

5.0 Iluminados anual 26 36 73 

6.0 Não luminosos, nem  
iluminados 

initial  21 32 64 

7.0 Não luminosos, nemiluminados 
colocados 	na 	cobertura 	de 
edifícios 

anual 26 36 73 

8.0 Não luminosos, nem 
iluminados com movimento 
próprio obtido mecanicamente 

anual 32 42 84 

TABELA 3 
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RELACIONADA COM 0 LOCAL ONDE FUNCIONA A 
-  'OUTDOOR'  

PUBLICIDADE  WAD  DIRETAMENTE 
ATIVIDADE 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERÍODO DE 
INCIDÊNCIA 

TAXA UNITÁRIA EM URM 

ÁREA DO ANÚNCIO EM M' 

De 1 a 10 De 10 a 20 Acima de 20 

1.0 Iluminados anual 45 .55 65 

2.0 Não iluminados anual 3.5 45 .55 

TABELA 4 

OUTRAS FORMAS DE PUBLICIDADE NÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS COM 0 LOCAL 
ONDE FUNCIONA A ATIVIDADE, NÃO ENQUADRADAS NAS TABELAS ANTERIORES 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR - 
URM 

1 0 . 
Publicidade, por ano ou fiação 

1.1 Veiculo de divulgação colocado parte externa de veiculo motorizado, ou não,cuja  Area  
da publicidade exceda 10m2, por veiculo de divulgação 

47 

1.2 Veiculo de divulgação de publicidade e propaganda colocado sob a forma depainéis 
eletrônicos acoplados a relógios ou termômetros digital, por unidade 

1 7 

2 0 . Publicidade, por tiles ou tração 

2.1 Amincio no exterior de veículos de transporte coletivo municipal - bus door,por 
veiculo 

5 

2.2 Engenho de divulgação sol) a forma de balão, bóias e similares por publicidadee 
propaganda veiculada 

5 

2.3 Pintura em  trailer,  banca de revista por m2  1 

2.4 Publicidade em "guardrail"/"mini  door",  por unidade 5 

2.5 Publicidade sonora, lixa ou volante, produzida por qualquer aparelho ouinstrumento, em 
qualquer local permitido 

i 	..- 

10 
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2.6 Postes de antincio ou publicidade 3 

3 .0 
Publicidade, por autorização 

3.1 Ai iúncio no exterior de veículos, motorizados ou lido, excetuando-se bus  door ea  
isenção prevista para taxistas 

10 

3.2 nigeilho de divulgação  en  aviões e similares por publicidade e propagaiidaveiculada 8 

3.3 Engeilho de divulgação em mobiliário urbano 1 

3.4 Engenho de divulgação em tapumes de obras, muros de vedação 1 0 

3.5 Publicidade em cartazes, folhetos e/ou similares, distribuídos em locaispennitidos, 
1.000 unidades 

7 

3.6 Publicidade em faixas, anúncios, tundiquinzenais 5 

3.7 Quaisquer outros tipos de publicidade para terceiros não constantes dos itensanteriores 10 
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DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO OU RESÍDUOS - TSLR 

Tabela 01 
TIPO DE COLETA FATOR (Fc) 
Convencional diária 3,0 
Convencional alternada 2,0 
Mini-trator 0,7 
Manual 0,7 
Ponto de confinamento 0,7 
Inexistente 0,0 

Tabela 02 
TIPO DE I TTILIZACÃO DO IMOVEL Fator (I Ji) 
Terrei  lo  0,8 
Predial de uso exclusivamente residencial 1,04 
Predial de uso não residencial sem produção ) de 
lixo orgânico 

1,95 

Predial de uso não residencial com produção de 
lixo orgânico 

3,2.5 

Tabela  03 
AREA CONSTRUIDA (EM M2 URM AREA CONSTRU1DA (EM M2 URM 
De 0,01 a 25,00 2,2 De 400,01 a 600,00 108,6 
De 25,01 a 30,00 2,6 De 600,01 a 700,00 130,3 
De 30,01 a 40,00 3,5 De 700,01 a 800,00 152,0 
De 40,01 a M),00 4,3 De 800,01 a 900,00 173,8 
De 50,01 a 70,00 11,4 De 900,01 a 1.000,00 195,5 
De 70,01 a 100,00 21,7 De 1.000,01 a 1.100,00 217,2 
De 100,01 a 150,00 32,6 De 1.100,01 a 1200,00 238,9 
De 150,01 a 200,00 43,4 De 1.200,01 a 1.300,00 260,6 
De 200,01 a 250,00 54,3 Dc 1.300,01 a 1.400,00 282,4 
De 250,01 a 300,00 65,2 De 1.400,01 a 2.000,00 304,1 
De 300,01 a 400,00 86,9 * 
*  Acima  de 2.000,00 m2,  utilizar:  Ei - {I(Ac - 2000)! 1001 x 17,381 + 304,1  

Tabela  04 
METRO LINEAR DE  TESTADA  FICTICIA Ç1}) URM 
De 0,01 a 4,00 21,7 
De 4,01 a 8,00 32,6 
De 8,01 a 10,00 38,0 
De 10,01 a 12,00 43,4 
Dc 12,01 a 20,00 6.5,2 
De 20,01 a 50,00 146,6 
De 50,01 a 75,00 214,5 
Dc 75,01 a 125,00 282,4 
De 125.01 a 150,00 	 350,2 
De 150,001 a 175,00 	 418,1 

A) '  De 175,01 a 200,00 	 486,0  
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,Acima de 200,00, utilizar, Ei  un- -  200) / 251 x 67,88} + 486,0 

ANEXO XI 

DA TAXA DE EXPEDIENTE 

TAXA DE EXPEDIENTE 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VAI  ,OR  EM URM 

Certidão de inexistência de débito fiscal apurado por inscrição) fiscal 8 

2 Certidões diversas, por unidade 4 

3 Certificado ou declaração de isenção, não incidência ou imunidade tributária . 	 2 

1. Deelaracão de imóvel no perimetro urbano e na zona de expansAo urbana. 8 

5 Declaração de integração do imóvel ao cadastro imobiliário 2 

6 Declaração  dc  localização cadastral do irmivel 
i 

2 

7 Declarações Diversas, por unidade s 
_ 

8 

 	, 
Emissão de Alvará 2 

. 	9 Emissão de 21 via de Alvará de Construção, Habite-se, Auto de 
Regularização 

6 

10 ' Emissão de 21 via de boleto bancário I 

11 Emissão de 21 via de quaisquer documentos municipais 2 

I 9 Emissão de notas fiscais de servico avulso 2 
1 

I 3 Inscrição de Cadastro de Fornecedores 8 

It Parecer Técnico .30 
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