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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS 
Praça Gov. Alberto SIive , 442/Cenlro - tone (089) 3537-1186 
CNPJ 06.564.059/0001-08 
E-mell: prefeJturaeUzeumartlns@yehoo.com.br 

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 

A Prefeitura Municipal de Eliseu Martins - PI, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados o ADIAMENTO da Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 031/2019. do tipo 'Menor Preço por Item', cujo objelo é serviços de melhoria 
eficientizacão. ampliação e substituição dos sistemas de bombeamento de água antigo por 
Sistemas de Geração de Energia Fotovoltaica para Bombeamento de Agua com capacidade de 
vazão de até 2.500 lltros por hora, na zona rural do município de Elizeu Martins/PI. Que estava 
marcada para o dia 24/12/2019 às 11h00min. fica a mesma republicada com abertura para o dia 
06/01/2020 às 11 h00mín (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Eliseu Martins - PB. no 
horário das 08:00 as 12:00 hrs. Outras informações pelo Telefone (89) 99446-6667, Edital: 
www.tce.pí.gov.br. 

Eliseu Martins-PI. 18 de Dezembro de 2019 

Jose Davi de Sousa Araújo 
Pregoeiro da PMEM 

EST4D0 DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS 

. GABINETE 00 PREFEITO 
Praça Gov. Albert() Silva, 4'12/Centro -fone (089) 3537-1186 

CNPJ 06.5S4.059/0001-08 • íii.,-, 
LEI COMPLEMENTAR • ~/2019 

Al1eru dispu~·ições du lei n• 324 de 20 de 
dezembro de 2019, que dispõe sobre o Código 
Ji'ibutário do Município de Eliseu Martins/PI. 
e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE EUSEU MARTINS, ESTADO DO PIAUI, no 
uso de suas atribuições, especialmente a disposta no art . 44 da Lei Orgânica do Município, 

FAÇO SABER que o Poder Legislati vo aprovou e eu sonciono a seguinte Lei 
Complementar: 

Art 1°. A Lei Municipal nº 324/2013, passa a vigorar com as seguintes alterações; 

An. 24. --------------------------

1 - de sua área total pelo valor unitário do metro quadrado de terreno, constante do 
Anexo I deste_ Código, e 

li - pelos fa tores de localização e correção constantes do Anexo 1, deste Cód igo, 
aplicáveis conforme as circunstancias peculiares do imóvel, e de acordo com as Formulas de
Calculo constantes do Anexo 1, também deste Código. 

( ... ) 
§ ?' Os logradouros ou trechos de logradouros que não constarem da Listagem de 

Valores integrantes do Anexo 1, e que vierem a ser criados, enq uadrar-se-ão nos termos deste 
Código. 

Art. 25. Para efeito de aplicação do fator respectivo de que tratam as Tabelas, do 
Anexo I deste Código, a profundidade equivalente do t.erreno será obtida med iante a divisão da 
área total pela testada, ou no caso de terrenos com duas ou mais frentes, pela soma das testadas. 

Art. 26. Nas avaliações de terreno de esquina e aqueles com uma ou com mais de 
uma frente. serão ut ilizados os fatores do Anexo I. deste Código. 

Art. 28. No cãlculo do valor de terrenos encravados será aplicado, também, os fatore.< 
constantes do Anexo 1, deste Código. · 

An. 30. No cálculo do valor venal dos terrenos, nos quais tenham sido edificados 
prédios compostos de unidades autônomas, além dos fatores de correção aplicáveis em 
conformidade com as circunstancias, utilizar-se-á como parâmetro para o calculo, a medida da 
fração ideal com que cada ·um dos condôminos participar na propriedade condominial, de acordo 
com a fóm1ula constante, do Anexo 1, deste Código. 

Art. 31. -------------------------

§ 1 ° ... omissos 

I - do produto da área construída bruta pelo valor unitário de metro quadrado de 
construção, constante do Ane,<0 1 deste Código; e 

li - da aplicação dos fatores de Conservação adequados, contidos no Anexo I, deste 
Código. 

§ 2° Para aplicação do Fator de Conservação , de que trata o Anexo I, deste Código. 
considerar-se-á o estado de conservação da área construida predominante. 

Art. 33 . No cômputo da ácea construída em pn\dios cuja propriedado sojai 
condominial , acrescentar-se-á a área privativa de cada condômino, aquela que lhe for imputável 
das áreas comuns em função da quota-parte a ele pertencente, conforme fónnula constante do 
Anexo 1, deste Código. 

Art. 34. O valor uni tário do metro quadrado de construção será obtido pelo 
enquadi-.unento das edificaçíles · existentes no Municipio em wn dos tipos do Anexo I, deste 
Código, em funçilo de .sua área predom inante e, em W11 dos padrões de construção, e m virtude da 
conformação das características da construção com maio r número de características descritas n a 

referida Tabela. 

Art. 35. Considera-se gleba, para os cfei1os deste Código, o terreno com área superior 
a dez mi l metros quadrados, cdificndM ou não, parn ns qunis util izar-se-ao os ftuores do Anexo I. 
deste Código, aplicando-se um redutor de 30% (trinta por cento). 

An .. 89 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a 
prestação, por empresa ou profissional autônomo. com ou sem estabelecimento fixo. de serviço 
constante na lisui do Anexo n da presente leí. 

An. 120. As aliquotas do JSS, observados os serviços constantes dos itens e subi tens 
da Lis1a corrcsponden1e, variam de 3% (três por cen10) a 5% (cinco por cento), conforme o que se 
encontra fixado no Anexo li, deste Código e, em se tratando de pessoa flsica nao enquadrada no § 
1° deste artigo o vulor fixo será o disposto em tabela do Anexo li. 

( ,. ,) 

§3º O imposto nno sera objeto de concesstlo de isenções, incentivos o u bene fi cies 
1ributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédi10 presumido ou 
outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, d ireta o u indiretamente, em carga tributária 
menor que a decorrente da aplicação da al!quota de 2% (dois por cento). 

( ... ) 

Art. 2°, Ficam criados os artigos 111-A e 111-B na Ld Municipal nº 324/2013, cum .,_ 
seguinte redação: 

An . 111-A. Excluem•se da base de cálculo do ISS os materiais empregados na. 
prestação de serviços de construção civil quando prestados por empresas, ou equiparadas, na 

execução de serviços de empreitada ou subempreitada de obras de construçllo civil ou 
assemelhadas. 

§ J '. As empresas preswdoros do, servíços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 du lista 
de serviços do Anexo li da Lei Municipal nº 324/2013, quando aplicarem materiais que se 
incorporarem à obra pennencntemcnte, poderllo deduzi- los ru, basto de cálculo do JSSQN devido, 
desde que devidamente comprovado através de nota fiscal com a descrição dos materia is. 
empregados. 

§ 2º. O di reito à dedução só poderá ser eKercido se o prestador apresentar as primeiras. 
vias dos notas fiscais de compro de mu1.e rinis oplicudo.s nu obra que.::: lt,nham como dcsljnatário a 
empresa construtora, empreiteira ou subempreiteira, bem como o endereço e o local de execução 
da obra. 

§ 3º. Consideram-se materiais para efeitos do caput deste artigo. aqueles que se 
incorporarem direUlmente d obra de forma definitiva. 

§ 4º. Para efeito de prova e auxHio na aplic.nçao efetivo de materiais e sua, 
incorp0ração permanente à obra. poderá o prestador man1er em seus livros comerciais/fiscais 
conta especifica de .. material aplicado'\ relativa n cada obra em andamento. ficando sua acei tação 
a critério do fisco. 

§ 5º. Em se tratando de prestação de serviços exclusivamente de mão de obra em que 
o prestador não forneça materiai:s: a serem efetivamente incorporados à obra executada, a base de 
cálculo du imposto será o preço do serviço. 

An. 111-B. Para efei to de dedução da base de cálculo do JSSQN, o contribuinte 
d~verá discrimú1ar no corpo da nota fiscal de serv iços o valor do material incorporodo à obro. 
bem como anexar à nota fiscal de serviços a relação do material incorporado à obra com a 
especificação da quanridodc, espécie, valor, empresa fornecedora, número e da1a de emissão das 
notas fiscais respectivas. 

§ 1 •. A relação do material incorporado à obra de que tra18 o caput deste artigo deverá 
estar acompanhada das primei~ vias das notas fiscais relacionadas. 

§ 2". Nilo servirá como comprovante para dedução de ma1eriais no1inhas, recibos ou 
outros documentos que não sejam a primeira via de nota fiscal dcvidamen1c autorizada pela. 
Administmçilo Fazendária. 

§ 3º. Nilo scrilo aceitas not9S fiscais danificadas ou com rasuros que impeçam a 
clareza na identifi cação de quaisquer de seus itens. 

§ 4'. a hipótese de não comprovação do valor dos ma1eriais fornecidos pelo
pres,ndor do serviço, nas situa<;ões previstas nos subitens 7.02 e 7.05 da lislll de serviços, o 
prestador do serv iço deverá discriminar, em sua Nota Fiscal de Serviço, a dedução dos. 
percentuais abaixo discriminados: 

1 - Pavimentação asfi\ltica, poliédrica e paraleleplpedo ...... .... ....... ............ ........... .. 40% 
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II - Execução por emprei1ada de construção civil, obras hidráulicas (exceto o liS1ado 
no inciso IV deste parágrafo) .... , .......... .............. ............................. ...... ... .............. ............. ..... .. 35% 

III - serviços enquadmdos no subi tem 7.05 da lista de serviços ............................. 20% 

. . IV - Pcmiraçllo de poços, barragens, diques e sistema de drenagem e 
irrigação ....................................... ...................... ......... .. ..... ............. ..... .......... ..... ....... .... ......... ... 10% 

§ 5°. Os serviços de construção civi l, nos tcnnos deste Código, que por sua natureza 
dependam, para sua execução, somente do uso de máquinas, equiparneatos, ferramentas e/ou 
mão-de-obra, não serão contemplados com os percentuais do § 4° deste artigo. 

§ 6°. As normas estabelecidas 11es1a Lei aplicam-se às empresas domiciliadas em 
outros municípios que executarem, neste Município, os serviços descrito nos subitens 7.02 e 7.05-
da lista de ""rviços do Anexo II. 

An. 3°. Ficam alterados os seguintes dispositivos da Lei Municipal n• 324/2013. 

Arl, 441. _ _ ____ _ ___ ____ _____ ______ _ 

( ... ) 

IV - Com relaçao a falta de recolhimento do ISS: 

a) decorrente de atraso no pagamento devido pelo prestador do serviço ou pelo 
responsável, antes da lavratura do auto de infração: Multa de 0,33% (trinta e uês centésimos por 
cento), por dia de atraso, limitada a 50% (cinquenta por cemo); 

b) após a lavratura do auto de infração, e quando ocorrer falta de recolhimento, no 
todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares, em relação ao imposto de lançamento 
por homologaçll.o, pelo presrador do serviço: Mulla de 60% (sessenta por cento) do valor do 
imposto atualiudo; 

e) após a lavratura do auto de infraçilo, e quando ocorrer falta de retenção na fonte do 
imposto devido por ten:eiros: Multa de 70% (setenta por cento) do valor do imposto atualizado; 

d) após a lavratura do auto de infração, e quando ocorrer fnltu de recolhimento, no 
todo ou em parte, do imposto retido pelo responsável tributáiiu: Multa de 100% (cem por cento) 
do valor do imposto retido; e 

e) após a lavratura do auto de infração, e tra1ando-se de infração dolosa devidamente 
comprovada: Multa de · 200% (duzentos por cento) do valor do imposto devido, 
independentemente da ação penal cablvel. 

( ... ) 

Art. 466. O Contencioso Administrativo Tributário é formado por uma Secre1aria paro 
instrução e controle de processos e por uma Junta de Processamento de Deliberações Fiscais -
JPDF, sendo composto por duas instâncias de j ulgamento. 

Art. 467. O julgamento do processo administtotivo tributârio compete: 

1 - cm primeira instância, oo Secretário Municipal de Finanças;. e 
li - cm segunda e última instância, ao Prefeito Municipal ; 

An. 4 71. Nilo sendo necessário realizar pericia ou diligência fisca l, nem apresentação 
de contra-razões, pelo autuante, e restando pronto e saneado o processo administrativo tributário, 
o seu julgamento ocorrerá no prazo de até vinte dias. 

Art. 4•. O Capítulo, do Livro III, Titulo Ida Lei nº 324/2013 passa a vigorar com a, 

segu late redação 

CAPÍTULO VI 
DA SEGUNDA INSTÂ CIAADMJNISTRATIVA 

Art. 475. Das decisões proferidas em primeira instância caberão recursos para a, 

segunda instância administrativa na fonna prevista neste Código. 

§ 1 º Os recursos cablveis contra a decisão de primeira instância são: 

1 - recurso voluntário, utilizado pelo sujeito passivo, no praw de lO (dez) dias, a 
contar da ciência da decisão a ele desfavorável proferida em primeira instância; 

li . recurso de oficio, obrigatoriamente interposto pelo julgador de primeira instância. 
quando a decisão por ele proferida for contrária, no todo ou em parte, à Fazenda Pública. 

§ 2• A decisão em segunda insuinciu administrativa, será proferida pelo Prefeito 
Municipal, no prazo máximo de 1 O (dez) dias. 

§ 3° Na hipótese de· ser solicitada a realização de pericia ou diligência no curso do 
julgamento da segunda instância, aplica-se o prazo previsto no inciso I do § 1° deste anigo. 

Art. 475 . ______ ________________ _ 

§ 1 ° O Conselho de Contribuintes em composição plena e constituído por seu 
Presidente e de dois Conselheiros, escolhidos dentre pessoas graduadas, preferencialmente em 
Direito, com experiência em matéria tribularia, notória idoneidade moral e reputação ilibada, 
sendo: 

1 - dois representantes do Fisco Municipal , dentre AFTM; e 

li - um Procurador Municipal. 

( ... ) 

Art. 476. O Presidente do Conselho será escolhido dentre os seus membros, por voto 
direto e secreco, para mandato de dois anos, pennitida uma recondução. 

Art. 482. A decisilo do Conselho de Contribuintes, redigida pelo Conselheiro Relator, 
tomará a denominação de acordão, e será entregue a secre1aria do Conselho, no máximo em cinco 
dias após o julgamento, para as providências necessárias. 

Art. 525. Observados os princípios processuais constitucionais que asseguram a ampla 
defesa e o contradit6rio, o sujeito passivo podení. apresentar a ímpugnaçi!o, com efeito 
suspensivo, no prazo de IS (quinze) dias contados da intimação do Auto de Infração. 

Art. 536. Da decisão do Conselho de Contribuintes que ao interessado se afigure 
omissa, contraditória ou obscura, caberá pedido de esclarecimento, interposto no prazo de cinco 
d ias, da data de publicação do acordão no DOM. 

Art. 5°, A Lista de Serviços e a Tabela de allquotas do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, que compõem o Anexo li da Lei Municipal nº 324120 13, passam a vigorar 
com as alterações impostas nesta Lei. 

An. 6". ES1a Lei Complemenlar entrará em vigor na da1a de sua publ icação. 
observados os prazos definidos no artigo 150 da Constituiçao Federal . 

Art. r. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os seguintes 
di positivos, art. 468, art. 469, art. 470, §§ 3° e 4° do art. 471 , §3° do an. 472; §3º do art. 475; srts. 
477 a 482; arts. 522 a 524 e art. 563 da Lei n• 324/2013. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Eliseu Martins (PI), 20 de Dezembro de 2019. 

Ma ~1.~~újo 
~~;~~::cipal 
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ANEXO II 

LISTA DE SERVIÇOS PARA EFEITO DE COBRANÇA DO ISSQN DE ELIZEU 
MARTINS 

1 - Serviços de infonnâtica e cong~neres. 
1 .O I - Análise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02 - Programação. 
1.03 - Processamento, annazenamento ou hospedagem de dados, 1extos, imagens, vídeos, 

páginas e letrônicas, aplicativos e sistemas de informação. entre outros formatos , e congêneres. 
1.04 - Elabo.ração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, 

independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, 
incluindo tablets, smartphones e congêneres. 

1.05 - Licenciamento ou cessão de direilo de uso de programas de computação. 
1.06 - Assessoria e consultoria em infonnálica. 
1.07 - Suporte técnico em infonnática, inclusive instalação, configuração e manutenção de 

programas de computação e bancos de dados. 
1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio. vldco. imagem e 

texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a 
distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata 
a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita oo ICMS). 

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.01 - Serviçes de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
3 - Serviços prestados medianie locaçl\o, cessão de direito de uso e congêneres. 
3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escri tórios 

virtuais, ,tands. quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos , parques 
de diversões, conchas e congêneres, para realizaçllo 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, postes, cabos. dutos 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, radiolerapia, quimioterapia, 

ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 
4 .03 - Hospitais, c línica..~. laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-

socorros, ambulatórios e congêneres . 
4.04 - lnstrumcnlaÇão cirúrgica. 
4 .05 -Acupuntura .. 
4.06- Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 
4 .07 - Serviços farmacêuticos. 
4.08 - Terapia ocupacional. fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinodns uo tratamento tisico, orgânico e mental. 
4.IO - Nutrição. 
4.11 - Obstetrícia. 
4. 12 - Odontologia 
4. 13 - Ortóp1ica. 
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4. l4 - Próteses sob encomenda. 
4 .15 - Psicanálise. 
4.16- Psicologia. 
4.17 - Casas de repouso e de recuperaçao, creches, asilos~ COnJ!:ê:neres. 
4.18 - lnseminaçAo artificial . fertiliz.ação in v itro e congCncrcs. 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sEmen e congénere,. 
4.20 - Colet.B. de Sângue, lei te, tecidos, sêr.ne.n, órgãos e materiais biológicos de qualquer 

espécie. 
4.21 - Unidade de atendimento., ass:istc!:ncla ou tratamento móvel e congêneres. 
4.22 - Planos de mcdicinn de grupo ou ind.íviduol ~ c.:onv(foios púnl pí'eslaçilo de H.!.i~i stên.cia. 

médica, hospit.aJar, odontológica e congE:nercs. 
4.23 - O utros pia.nos de saúde que se cumprum utrttvé~ de serviços de terceiros contratados .. 

credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano median1e indicação d<> 
bcncficiúrio. 

5 - Serviços de medicina e assistênciu veu:rimíriu e congeneres .. 
5.0 1 - Medicino veterinária e zootecnia. 
5.02 - Hospitais, clfrucas .. ambulatórios. prontos,-socon-os e congOncrcs, nn área veLerinâriu.. 
5.03 - Laboratórios de análise na área velerinária. 
5.04 - Inscmi.na~ão a.nificial, fcnilizução ia v itrv e congêneres. 
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 
5.06 - Coleta de sangue. leite. tecidos, sêmen, ó rgãos e mnteriais biológicos de qualquer 

espécie. 
5.07 - Unidade de atendimento, assistfncia ou tratamento móvel e conaêneres. 
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, a lojrunento e congêneres. 
S.09 - Planos de atendimento e assistência médico.veterinária. 
6 - Serviços de cuidados pessoaís1 estética, atividades flsicas e cong8neres . 
6.01 - Barbearia.. cabeleireiros, manicuro~ pedicuros e congêneres. 
6.02 - Esreticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 
6.03 - Banhos, duchas, sauna., massagens e congeneies. 
6 .04 - G inástica. dança. esportes, natação, anes marciais e demaís advidades. fisicas . 
6 .05 - Cenlros de emagrecimento. sp a e congêneres. 
6 .06 - ApJjcaç.ão de: ~tuagcns. pierc-iogs e congêneres. 
7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura,, geologia. urbanismo, construçSo civil, 

manutenção. limpeza., mdo ambiente, saneamento e congêneres. 
7 .01 - Engenharia, agronomia, asrimcn~una, u:rquitclum. geologia. urbunismo, puisugismo e 

conKê:ncrcs. 
7.02 - Execuçllo, por administraçllo. e.mpreitada ou subempreitndn, de obras de construçllo 

ci vil , hidróulica ou elétrica e de outru.s obras scmelhMtes,, inclusive sondngem, perfurnç;i.lo de 
poços, escavação, drenagem e irrignçDo. terraplanagem, pavirnentaçllo. concretagem e a iruralação 
e montogem de produtos, peçns e equipamentos (exceto o fornecimento d e me rcadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao 
ICMS). 

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabi lidade, estudos organizacionais e 
outros. ro locionodos com obras e serviços de en11cnhari11: elaboração de nnteprojetos. projetos 
básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

7 .04 - Demolição. 
7.05 - Reparação, conservuçllo e n:fonnu de ediflcios, estradas. pon1es, portos e congêneres 

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

7.06 - Colocação e instalaç.ilo de tape1es, carpe1es, assoalhos, cortinas, reveslimentos de 
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornec ido pelo tomador do 
serviço. · 

7.07 - Rccuperaçllo, raspagem. polimento e lusu-açllo de pisos e congeneres. 
7.08 - calnfetaç!lo 
7.09 - Vuniçllo, coleta. remoçDo. incinemçllo, tntlllme.nto. reciclagem. sepamçllo E 

destinação finuJ de lixo, rejeitos ~ outros resíd uos quaisquer. 
7. 10 - LimpeZA, manutenção e eonscrvaçilo de vins e logradouros públicos, imóveis. 

chaminés. piscinas. parques. jardins e congêneres. 
7.1 1 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de ãrvores. 
7. 12 - Controle e trat:amen10 de efluentes de qualquer natureza e de agentes flsicos. 

qu ímicos e biológicos. 
7.13 - Oedetiz.açào. desinfecção, desinsetização, imunização, higicnizaçAo. desratização. 

pulverização e congêneres. 
7 . 16 - Florcstamcnto, reflorestamento, semeadura,. adubaça.o, reparação de solo, plantio, 

si lagem, colheita, corte e descascamento de árvores. silvicu ltura, ex.plor.lçào florestal e dos 
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas. para 
quaisquer fins e por quaisq uer meios. 

7. 17 - Esçoramento, contenção de enc;ostas e serviç:os ,i;ongêneres. 
7. 18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, balas, lagos, lagoas, represas. açudes e 

congêneres. · 
7. 19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquiternra e 

urbanismo. 
7.20 - Aerofotognunetrin (inclusive interpretaç.llo), can:ografia.. mapean,ento, levantamentos: 

topoar,lficos. batimétricos, gcogrâficos. geod~sicos, geológicos, geoflsicos e congtncrcs. 
7.21 Pesquiso, perfurnçao. cimentaçao. mergulho, perfilagem, concretaçao. 

testemunhagcm. pescaria. estimulação e outros scrviç.os relacionados oom a exploração e 
exploração de petróleo, 11ás natural e de outros recursos minerais. 

7.22 - Nucleaçilo e bombardeamento de nuvens e congêneres. 
8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução. 

ueinamento e nva!iação pessoal de qualquer grau ou natureza. 
8.01 - Ens.ino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
8 .02 - lns.Lruyno, t.reinmmmlo, uricntnçnu ped1:1.gógica e educacional. avaJiaçlo de 

conhecimentos de quulqucr natureza. 
9 - Serviços relativos t1 hospedagem. turismo, v iagens e congeneres. 
9 .01 - Hospedagem de qualquer nun1rcza em hotéis, aparl-scrvke condominiais, fla t, 

opart-ho1éis. hotéis residência. resldenee-sen-icc, 1u ice service, hote laria marítima. motéis, 
pepsões e congêneres: ocupação por temporada com fon1ecimento de :serviço (o valor da 
alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujei to ao Imposto Sobre 
Serviços). 

9.02 - Agenciamento, organizaçDo, promoçao, intermediação e execução de programas de 
turismo. passeios. viagens, excursões, hospedagens e congéneres. 

9.03 - Guias de turismo. 
10 - Serviços de íntcrmcdiaçl!o e conganctes. 
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intenncdlação de câmbio, de seguros, de cartões de 

crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 
10.02 - Agenciamento, corretagem ou íntcrmcdfação de títulos em geral, valores mobiliá rios 

e contratos quaisquer. 
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10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade indus1rial, 

a rtistica ou li terária. 
10.04 - Aaenciamento, conetagem ou intermediação de contratos de a rrendamento 

mercantil (l~aslng), de franquia (fnmchl•iag) e de faturização (facloring). 
1 O.OS - Agenciamento, con etagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não 

abrangidos em outros ilens ou subitcns, inclusive aqueles realizados no âmbi to de Bolsos de 
Mercadorias e futuros, por quaisquer meios. 

10.06 - Agenciamento maritimo. 
10.07 -Agenciamento de noticias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda. inclusivé o agenciamemo de 

veiculação por quaisquer meios. 
10.09 - Rcpresentnçllo de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.1 0 - Distribuição de bens de terceiros. 
11 - Serviços de guarda, estacionamento. annazenamen10, vigilância e congêneres . 
11.01 - Guarda e -estaciomunenlo <I~ veículos tenestres automotores, de aeronaves e de 

embarcações. 
l 1.02 - Vigilância, segurança ou mon itoramento de bens, pessoas e semoventes. 
11.03 - Escolta, inclusive de ve!culos e cargos. 
11.04 - Armazenamento, depósito, cargo. descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer 

espécie. 
12 - Serviços de diversões. lazer, entretenimento e congêneres. 
12.01 - Espetáculos teatrais. 
12.02 - Exibições cinematográficas . 
12.03 - Espelâculos circenses. 
12.04 - Progromas de auditório. 
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
12.06 - Boates, taxl-danclng e congêneres. 
12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, reci1aís. festívais e 

cong€neres. 
12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. 
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou nl!o. 
12. 10 - Corridas e competições de animais. 
12.1 1 - Competições esportivas ou de destreza fls ica ou intelec1ual, com ou sem a 

participação do espectador. 
12.12 - Execução de música. 
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de evento , espetáculos, 

entrevistas, stiows, bailei, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres. 

12. 14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, med iante transmissão por 
qualquer processo. 

12. 15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos. trios e létricos e congêneres. 
12. 16 - Exibição de fi lmes, entrevistas, musicais, espe1áculos, shows, concenos. desfi les, 

óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 
12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de q ualquer natureza. 
13 - Serviços relativos a fonogratia. fotografia, cinematografia e reprogr8fia . 
13.01 - (VETADO) 
13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagcm, dublagem, mixogem e 

congêneres. 

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução. 
trucagem e congêneres. 

13.04 - Reprografia, m icrofilmagem e digitalizaçllo. 
13.05 • Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposiçllo, 

e lichcrin, zincogrofia, litografia e fotol itograJia, e.~ceto se destinados a posterior operação de 
comereializaçllo ou in<lustrializaçi!o, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra 
mercadoria que deva ser objeto de pos1erior circuluçllo, tais como bulas, rótulos, etiquelils, caixas . 
canuchos, embalagens e manua,s técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICM . 

14 - Serviços relativos a bens de 1crcci.ros. 
14.0 1 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração. 

blindagem~ manutenção e conscrvaç-1io de máquinas, veículos. aparelhos, equipamentos, motores. 
elevndorcs ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). 

14.02 - Assist~ncio técnico. 
14.03 - Ri:,;ondicionamento ,.k motor"" (e><celo peças e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento .. 

lavagem, secagem, ringimentn1 galvanoplastia, anodização, cone, recone, plastificaçào. costura. 
acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 

14.06 - Jnsta.Jação e montagem de o.parelhos, máquinns e equipamentos, inclus ive montagem 
industrial, prestados ao usuário final .. exclusivamente com material por ele fornecido . 

14.07 - Colocaç.ão de molduras e congõncrcs. 
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros. revistas e congeneres. 
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o ma1crial for fomccido pelo usuário final , exceto 

aviamento. 
14. 10 -Tinturaria e lavanderia. 
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
14. 12 - Funilaria e lantemagem. 
14.13 - Carpin1aria e serralheria. 
14.14 - Ouincho intra.municipal, guindaste e içamento. 
15 - Serviços relacionados ao SC10r bnncório ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 

instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 
IS .OI - Administração de _fundos quaisquer, de consórcio, de cartl!o de crédito ou débito e 

congêneres, de carteira de clientes, de cheque, pré-datados e coni:í!neres. 
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive coma-corrente, oon1a de investimentos e 

aplicação e cademeta de poupança, no País e no exterior, bem como a manulenç!lo das referidas 
contas utivas e inativas. · 

15.03 - Locação e manutenção de cofres panlculare.~. de tennlnai s eletrônicos, de terminais: 
de a tendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15.04 - Fomecimento ou emiss~o de atestados cm gemi, inclusive otesuido de idoneidade. 
atestado de capacidade financeir.i e oongenert:-S. 

J 5.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusllo
ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros. 
bancos cadastrais. 

15.06 - Emissào, reemlss!lo e fom eci mcnto de avisos, comprovantes e documentos em 
geral; abono de finnas; coleta e entrega de documentos ... bens e valores; cornwiicação com oulr.:1. 
agência ou com a admi.nistração central; Jicenciarnento eletrônico de veículos; transferência de 
veículos; agenciamento fiduciário o u depositário; devoluçllo de bens em cus1ódia. 

DOM
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Verba Volant ,
Escripta Manent
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15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e wnsulta a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo, inclusive por telefOnc, tàc-s{mile" internet e telcx.9 ace~w a terminais de 
atendi.mento, inclus iv1.:: vinl1;; e quatru horas; acesso a. outro banco e a rede compartilhada;. 
fornecimento .de saldo, extrato e demais informações relativas a eont11s cm gemi, por qualquer 
meio ou processo. 

15.08 - Emissão, reemissão, alteração. cessão. substituiçQo. cancelamento e registro de 
contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de cré-dlto; emissão, concessão,. 
alteração ou contratação de aval. fiança, anuência e. cong<:neres; serviços 'relativos a abct1ura de 
crédito, para quaísqucr fins. 

15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e 
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de wntrato, e demui,o 
serviços relocionado.s uo arr,mdamtmto 1·nerC1:1.ntil (leasi ng). 

l 5.10 - Serviços relacionados a cobnnças, recebimentos ou pagamentos cm geral. de titulo• 
quaisquer-, de contas ou camês. de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclus ive os 
efetuados por meio elctr(mico, automático ou por máquinas de atendimento: forn ecimento de 
posição de cobrança, recebimento ou pagameruo~ emissão de camês. fichas de compensação,. 
impressos e documentos em geral . 

15.11 - Devoluç.D.o de tftulos, proles.to de tHulos, Su::iU:IÇilo de protcstu, manutcnç.ão de= 
Utulos. reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

15.12 - Custódia em gera l, inclusi ve de thulos e valores mobiliários. 
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral. edição. alteração. 

prorrogação. cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou 
de créclito; cobrança ou depósito no c,cterior; emissão, fornecim ento e cancelan1ento de cheques 
de viagem; fOmecimento, transferencia, cancelu.mento e demais serviços relativos a carta de 
crédito de imponação, exponação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em 
geral relacionadas a operações de câmbio. 

15. 14 - Fornecimento. emjssão, reemi$sãO, renovação e manucenção de cartão magnético.,. 
cartão de crédito. cartão de débito. cartílo salário e wngêncres. 

l 5.15 - CompcnSáÇllo de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito. 
inclusive depósi to ident ificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer- meio ou processo~ 
inclusive em t.enninais eletrônicos e de atendimen,o . 

l 5. 16 - Emissão, reemissi!o, liquidaçAo, altcraçllo, cancelwnento e baixa de ordens de 
pagamento, ordens de crédito e simi lares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 
transfcrênc-ia de valores, dados. fundos, pugnmentos e $imihues, im;lusive e:ntrc contu.s cm geral. 

15. 17 - E missão , fornecimento, devolução, su.staça.o, cancelamento e oposição de cheques 
quaisquer, avÚlso ou por tol!lo. 

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobil iário, avaliação e viS1oria de imóvel ou obra. 
análise técnica c jurldica. emissiio. reemissiio, 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. 
16.0 1 • Serviços d~ trans:porte col~tivo municipal rodoviário, rneLroviário, ferrovi ário ~ 

aquaviário de passagei ros . 
16.02 - Outros serviços de transporte de nature-m municipal. 
17 - Serviços de aP,Oio técnico, administrativo,jurfdico, contábil, comerdal e congêneres. 
17.0 1 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza . nllo contida em outros itens desto 

lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de 
qualquer- natureza, inclusive cadastro e similares. 

17.02 - Datilografia, digitação, cstcllograliu. expediente. secretaria em geral, respostlO 
aud ível, redação. edição. interpretação, revisão, tradução~ apoio e infra-estrutura administrativa e 
congêneres . 

17 .03 - Planejamento, coordenação, programação o u organiuçâo técnica. financeira o u 
adminis truüvu. 

17.04 - Recrutamento, agenciamento. seleção e colocaçllo de mllo-<lc--0bra. 
17 .05 - Fornecimento de mào•de-obra~ mesmo em caráter temporário, inclusíve de 

empregados ou trabalhadores. avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 
t 7.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 

campunhus ou sistemus de publicidnde. elaboração de deS<>nhos. textos e demais materiais 
publicitários . . 

17 .08 - Franquia (franchising). 
1 7 .09 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
17 _ l O - Planejamento , organ.íz.ação e administração de fei ras, ex.posições, congressos e 

congeneres. 
17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e 

bebidas. que fica sujeito ao ICMS). 
17 . 12 - Administração em geral , inclusive de bens e negócios de terceiros. 
17 .13 - Leilno e eong€neres. 
17 .1 4 - Advocacia. 
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jur-idic.a. 
17. J 6 - Auditoria. 
17.1 7 - Análise de Organização e Métodos. 
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.1 9 - Contabilidade, inclusíve serviços t~cnicos e auxiliares. 
17 .20 - Consultorfa. e a.ssessoria econõmicn ou financeira. 
17.2 1 - tallsllca. 
17.22 - Cobrança em geral. 
17.23 - Assessoria, anáJise, avalillÇilo, ntcndimcnto, consuJlü, cud.astro, sclcçno,. 

gerenciamento de infonnaçõcs, administração de contas a receber ou a pagar e em geral,. 
relacionados a operações de faturiuçi!o ( faeroring). 

17.24 - Apresentação de palestras. conferências, seminários e congêneres. 
17.25 - lnserv-ão de t~xlos·, desenhos e oull"Os materiais de propaganda. e publ ic idade. em. 

qualquer meio (exceto cm Jivms.1 jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de 
radiodifu~o sonora e de sons e in1agens c.le n;eepçilo livre e gra luila). 

J 8 - Serviços de ·regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de coatratos de seguros; prevençllo e gerência de riscos 
segurâveis e congêneres. 

18.01 • Serviços de regulação de sinistros vinculados: a contratos de seg uros; inspeção e 
avu.liuç.ilo de riscos paro cobertu.ra Ji::: controlos de seguros; prt:.vençilo e g1::re:nc is de riscos 
seguráveis e congêneres. 

19 - Serviços de distribuiçllo e venda de bilhetes e dema.is produtos de loteria. bingos, 
canõcs, pules ou cupons de apostas, soneios, pr!mios, inclusi ve os decorrentes de títulos de 
capitalização e congéneres. 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria. bi ngos. 
cartões. pules ou cupons de apostas1 sorteios~ p·rêmios. inclusive os deêorrentes de t ítulos de 
c.apitalizaç!l'.o e cong~ncres. 

20 - erviços portuários. aeroportué.rios, ferroportuários. de terminais rodoviários. 
fcITOvi4.rios e mctrovíó.rios. 

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto. movimentação de 
passageiros, r.eboque de embarcações, rebocador esooteiro, atracação, desatracação, serviços de 
praticagem, capatazia, anna:zenagem de qualquer narureza, serviços acessórios, movimentação de 
mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo. serviçes de armadores. 
estiva, conferência, logística e congêneres. 

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, 
annaz.enagem de qualquer natureza, capatazia, mo imeniação de aeronaves, serviços de apoio 
aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e wngêneres. 

20.03 - Serviços de tenninais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de 
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. 

21 - erviços de regisll'Os públicos, canorários e notariais. 
21.01 • Serviços de registros públicos, caI1orários e notariais. 
22 - Serviços de exploração de rodovia. 
22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante wbrança ele 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 programaçilo e comunícaçllo visual, desenho industrial e congêneres. 
23.01 - Serviços de programação e wmunicaçllo visitai, desenho industrial e congêneres. 
24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas. sinaliz.ação visual. banoen. 

adesivos e congêneres. 
24.01 • Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, bannen, 

adesivos e congêneres. 
25 - Serviços funerários. 
25.0 1 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, uma ou esquifes; aluguel de capela; 

trd.nspone do corp0 cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros panu11entos; desembara,;o 
de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsumento, embele-.lalllento. 
conservaçao ou restauração de cadáveres. 

25.02 - TrdllSlado inlramunicip-dl "crelllilçRu de corpos e parti,s de corpus cadavéricos. 
25.03 - Planos ou convênio funerários. 
25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 
25.05 • Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 
26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens 

ou valores, inclusive pelos con-eios e suas agências franq ueadas; courrier e congêneres. 
26.01 - Serviços de wleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 

b<:ns ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas ; co urrier e congêneres. 
27 - Serviços de assistência social. 
27.01 - Serviços de assis tência social. 
28 - Serviços de avaliaçllo de bt,ns e serviços rfo qualquer natureza. 
28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
29 - Serviços de biblioteconomia. 
29.0l - Serviços de biblioteconomia. 
30 - St:rviçu:s de biulugia, biotccuulugia e t.1u.ínüca. 
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e qulmica. 
31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações 

e congêneres. 
31.0 l Serviços técnicos em edificações. eletrôn ica. e letrotécnica. mecânica. 

telecomunicações e congêneres. 

32 - Serviços de desenhos técnicos. 
32.01 - Serviços de desenhos téçnicos. 
33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e w ngêneres. 
34 - Serviços de investigações paniculares, detetives e congêneres. 
34.01 • Serviços de investigações paniculares, detetives e congêneres. 
35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 
36 - Serviços de meteorologia. 
36.01 - Serviços de meteorologia. 
37 - Serviços de anistas, 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. 

ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA· JSSQn 

Discriminação das Atividades e Itens 
! - EMPRESA 
1.1 - Item 4; 5; 6; 8; 9; 10· 11 e 12.0 
1.2 - Demais itens da lista de serviços 
2 - PROFISSIONAIS AUTONQMOS E PRESTADORES 
DESERVICOS 

PROFISSIONAIS AUTONOMOS 
Nível Superior 
Nivel médio 
Outros 

Base de cá leu lo 

Presta.cão de Serviço 
Prestacão de Serviço 

Prestação de Serviço 

RS / PROFISSIONAL 
200,00 
100,00 
30.00 

Alíquota 

3% 
5% 

3% 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


