
 

DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB 

ADMINISTRAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA  

Instituído pela Lei Municipal nº 001/93, de 02 de Março de 1993. 

  ANO XXIX - Edição nº 037                                                                                                                                                        Cacimba de Dentro – PB, de 07 de Maio de 2021.                                                                                  

 
ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
LEI MUNICIPAL Nº 098/2021, de 06 DE MAIO DE 2021. 

 
 

ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO 
ORÇAMENTO                                                             GERAL   
DO    MUNICÍPIO   RELATIVO   AO EXERCÍCIO DE “2022 E 
ADOTA                                                              OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.                                            

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 

DE CACIMBA DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o 
art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do Municipal, faz saber 
que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a 
seguinte Lei: 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 

Art. 1º  - Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias 
para o Exercício 2022, obedecendo ao disposto no artigo 165, § 2º 
da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar nº 101 
de 04 de maio de 2000, destacando: 
 

I     – Os Objetivos Gerais da Administração; 
II    – A Organização do Orçamento; 
III   – A Receita Prevista; 
IV   – A Despesa Fixada; 
V    – As Despesas com Pessoal e Encargos; 
VI   – Os dispositivos relativos à Dívida Municipal; 
VII  – Os Programas de Trabalho do Governo; 
VIII – Disposições Finais. 

   
 

I – DOS OBJETIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Art. 2º - As ações financiadas com recursos do orçamento 
de que trata a presente Lei, deverão buscar, prioritariamente, os 
seguintes objetivos: 

 
I – Diminuição da mortalidade infantil, mediante 

execução de ações básicas de saúde e de saneamento; 
II – Combate à pobreza e à exclusão social; 
III – Melhoria dos serviços prestados à população com 

atenção especial as áreas de educação e saúde; 
IV – Melhoria das condições de moradia da população de 

baixa renda; 
V – Plena oferta de vagas na rede de ensino municipal; 
VI – Melhoria da infraestrutura básica do município e 

preservação do meio ambiente; 
VII – Incentivo a geração de renda e erradicação de 

trabalho infantil; 
VIII – Oferta de educação pré-escolar para todas as 

crianças de famílias de baixa renda; 
IX – Execução de ações voltadas para a preservação da 

cultura. 
 
                               Parágrafo Único: O município buscará o apoio de 
outros entes governamentais com o fim de implementar as ações 
voltadas para os objetivos estabelecidos neste artigo. 
 

II – DA ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 

Art. 3º - Para fins previstos nesta Lei compreende-se por: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – cada um dos órgãos aos 
quais serão consignados os créditos orçamentários e as dotações 
respectivas para execução de seus programas de trabalho; 
 

PROGRAMA – instrumentos através do qual são definidos 
os objetivos finais da ação governamental; 
 

PROJETO – instrumento de programação para alcançar os 
objetivos finais de um programa envolvendo um conjunto de ações 
desenvolvidas de forma limitada no tempo, das quais resultarão a 
expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental; 
 

ATIVIDADE – instrumento de programação para alcançar 
os objetivos finais de um programa envolvendo um conjunto de 
ações que se desenvolvem de modo continuo e permanente, 
necessárias à manutenção da ação governamental; 
 

OPERAÇÃO ESPECIAL – gastos que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um 
produto final e nem contraprestação direta em bens ou serviços. 
 
                      Parágrafo Único – Cada programa de trabalho deverá 
corresponder a um código numérico que o identifique quanto a 
função, sub-função, programa, projeto, atividade e/ou operação 
especial a que estiver vinculado, enquanto que o código da 
natureza da despesa deverá evidenciar a categoria econômica, 
grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa 
e ainda a fonte de financiamento. 
 

Art. 4º - A proposta orçamentária a ser encaminhada, 
deverá obedecer as disposições contidas no artigo 22 da Lei 4.320 
de 17 de março de 1964, constando também as prioridades e as 
metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício 
de 2022, atendidas as despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal e as do funcionamento dos órgãos e 
entidades que integram os orçamento fiscal e da seguridade social, 
correspondem, para o Poder Executivo aquelas definidas para os 
programas estruturantes e outros deles decorrentes contemplados 
no Plano Plurianual 2018-2022, e em suas revisões, as quais terão 
precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei 
Orçamentária de 2022, não se constituindo, todavia, em limite a 
programação da despesa. 

 
Paragrafo Único – O anexo de Metas será o 

definido no ANEXO II desta Lei que passará a integrar a 
LDO de 2022.  

 
 

III – DA RECEITA PREVISTA 
 



 

DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB 

ADMINISTRAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA  

Instituído pela Lei Municipal nº 001/93, de 02 de Março de 1993. 

  ANO XXIX - Edição nº 037                                                                                                                                                        Cacimba de Dentro – PB, de 07 de Maio de 2021.                                                                                  

 
Art. 5º - A previsão da receita tributária não poderá ser 

inferior a 1% (um por cento) da receita total, exclusive as 
transferências de convênios com finalidades previamente 
estabelecidas. 
 

Art. 6º - As Receitas de Transferências Constitucionais da 
União e do Estado, em favor do Município, serão estimadas com 
base em informações fornecidas pelos órgãos governamentais 
competentes. 
 

Art. 7º - O Orçamento Municipal deverá consignar como 
receitas orçamentárias, todos os recursos recebidos pelo Município, 
inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a ser 
feitas por outras pessoas de direito público ou privado, quer sejam 
relativas a Convênios, Contratos, Acordos, Auxílios, Subvenções ou 
Doações, excluídas apenas aquelas de natureza Extra-
Orçamentária cujo produto não tenha como destinação o 
atendimento as Despesas Públicas Municipais.   
 

IV – DA DESPESA FIXADA 
 

Art. 8º - A fixação da despesa levará em conta critérios 
que atendem a exatidão bem como os objetivos, prioridades e 
metas estabelecidas por esta Lei. 
 

Art. 9º - A despesa total do Poder Legislativo, em relação 
ao orçamento, obedecerá ao disposto no artigo 29 A, Inciso I e § 1º 
da Constituição Federal e demais legislações pertinentes. 
 

Art. 10º - A Lei de orçamento, conterá autorização para 
abertura de créditos suplementares destinado ao reforço de 
dotações, remanejamento e transferência de recursos, limitada a 
50% (cinquenta por cento) da despesa fixada. 
 
. 
 

a) Atender insuficiência nas  
dotações orçamentárias,  utilizando  como  
Fonte  de  Recursos  as disponibilidades 

caracterizadas no & 1º do art. 43 da Lei 
Federal no. 4.320 de 17 de abril de 1964. 
 
b) Fica autorizado o Gestor a 
realizar transposição, remanejamento ou 
transferência em recursos do Orçamento, 
de uma categoria de Programação para 
outra ou de um órgão para outro, para 
atender as necessidades do município até o 
limite estabelecido no Caput deste artigo.  

 
 

Art. 11º - A transferência de recursos, destinada ao 
custeio de serviços de responsabilidade de outros entes da 
federação, somente será objeto de inclusão no orçamento quando 
envolver o atendimento a situações de interesse local, atendidas as 
disposições contidas no artigo 62, da Lei Complementar 101/2000, 
e será fixada mediante crédito orçamentário específico. 
 

Art. 12º -  Os investimentos de execução superiores a um 
exercício financeiro, que resultarem em despesas de capital, 
somente serão contemplados com dotações no orçamento de que 
trata a presente Lei se integrarem o Plano Plurianual, ou se a 
inclusão neste, tiver sido legalmente autorizada. 
 

Art. 13º - A Reserva de Contingência será constituída à 
base de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, 
constará no orçamento como dotação global não previamente 
destinada a determinado órgão, fundo de despesa, com o fim de 
cobrir eventualidades fiscais e passivos contingentes. 
 

Art. 14º - As ações resultantes de convênios acordos de 
cooperação com finalidades específicas, celebrados com outros 
entes da federação, não previstas no orçamento, serão realizadas 
mediante abertura de créditos especiais, limitando-se o valor ao 
montante ajustado. 
 

                Parágrafo Único – Os decretos de abertura dos créditos 
autorizados na forma deste artigo, especificarão os programas de 
trabalho com seus respectivos códigos e natureza das despesas. 
 

Art. 15º - É vedada a concessão de crédito orçamentário 
com finalidade ou com dotação imprecisa. 
 

V – DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 
 

Art. 16º - A despesa geral do Município com pessoal, 
definida na forma do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 04 de 
maio de 2000, não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da 
Receita Corrente Líquida e observada a seguinte distribuição: 
 
                     I – Poder Executivo      54% 
                     II – Poder Legislativo   6% 
 

Art. 17º - Para os fins previstos nesta Lei, integrarão a 
Receita Corrente Líquida, todas as receitas correntes, com exclusão 
das destinadas aos custeios previdenciários e das provenientes de 
compensação financeira, na forma da Lei nº 9.796 de 05 de maio 
de 1999. 
 

Art. 18º - Integrarão a despesa com pessoal: 
 
             I – Vencimentos e salários dos servidores ativos; 
           II – Proventos garantidos aos inativos e pensionistas; 
         III – Encargos sociais a qualquer título;  
         IV – Gastos com vantagens adicionais, serviços 
extraordinários e ajudas de custo; 
         V – Subsídios dos agentes políticos; 
     VI – Gastos com terceirização de mão-de-obra; 
 
              Parágrafo Primeiro – Não serão incluídas no cálculo do 
limite previsto no artigo anterior: 
 
           I – Despesas com indenização trabalhista; 
         II – Despesas com incentivo à demissão voluntária; 
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       III – Despesas decorrentes do cumprimento de decisão 
judicial relativa a período anterior ao considerado na apuração; 
 

Art. 19º - Se a despesa com pessoal ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 16 desta Lei, a adoção de providências que 
objetivarem a sua adequação preservará os setores de educação, 
saúde e assistência social. 
 

Art. 20º - Se os gastos referidos no artigo anterior 
atingirem o limite com a prudência de que trata o artigo 22 da Lei 
Complementar 101/2002 a realização de serviços extraordinários 
ficará restrita apenas aos setores de educação e saúde em casos 
excepcionais. 
 

Art. 21º - Para os fins de atendimento ao disposto no 
artigo 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, ficam autorizadas 
as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, 
criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de 
carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a 
qualquer título, observado o disposto no artigo 71 da Lei 
Complementar 101 de 04 de maio de 2000. 
 

VI –DOS DISPOSITIVOS RELATIVOS À DÍVIDA MUNICIPAL 
 

Art. 22º - O orçamento conterá dotações específicas 
destinadas a atender ao pagamento decorrente de amortização de 
débitos resultantes de parcelamentos de encargos previdenciários 
e de outras dívidas patronais, inclusive precatórios expedidos pelo 
Poder Judiciário. 
 

Art. 23º - A Lei de Orçamento poderá autorizar a 
contratação de operações de crédito por Antecipação de Receita 
Orçamentária – ARO – respeitando o disposto no artigo 38 da Lei 
Complementar 101/2000. 
 

VII – DOS PROGRAMAS DE TRABALHO 
 

 Art. 24º - O orçamento de que trata a presente Lei, 
contemplará com alocação de recursos, prioritariamente, todas as 

atividades constantes no vigente orçamento e, obrigatoriamente, 
todos os projetos previstos para 2022,  que integrarão o Plano 
Plurianual para o quadriênio 2018/2022, ressalvados aqueles que 
vierem a sofrer supressões por força de disposição legal, estando 
autorizado a constar todos os programas legalmente instituídos. 
 
                       Parágrafo Único – Poderão ser incluídos no 
orçamento, independentemente de previsão plurianual específica, 
dotações para o financiamento de programas conveniados com 
outras esferas de governo, cuja contrapartida municipal seja 
inferior a 30% (trinta por cento) do valor ajustado. 
 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 25º - O Poder Executivo poderá promover limitação 
de empenhos e/ou propor alteração na legislação tributária, 
sempre que houver risco de comprometimento do equilíbrio fiscal. 
 

Art. 26º - Até 30 dias após a publicação do orçamento o 
Poder Executivo elaborará a Programação Financeira de 
Desembolso, por função de governo, para todas as unidades 
orçamentárias e estabelecerá as Metas Bimestrais de Arrecadação 
segundo as fontes e sub-fontes de receita, mantendo o equilíbrio 
entre receita e despesa. 
 

Art. 27º - Até o dia 31 de agosto a Câmara Municipal 
encaminhará a sua proposta parcial de orçamento para inclusão na 
Proposta Geral que lhe será remetida até o dia 30 de setembro. 
 

Art. 28º - As emendas substanciais a proposta de 
orçamento deverão ser acompanhadas de exposição justificativa e 
acompanhada de demonstrativo com indicação detalhada dos 
programas de trabalho inseridos e dos que deverão servir de fonte 
compensatória. 
 
                 Parágrafo Único – Nenhuma emenda será aprovada se 
estiver em desacordo com as disposições previstas no Caput deste 
artigo. 
 

Art. 29º - Nenhuma alteração que implique em aumento 
da despesa poderá ser feita na proposta Orçamentária sem 
indicação de fonte de recursos correspondente. 
 

Art. 30º - A Câmara Municipal somente poderá entrar em 
regime de recesso parlamentar após a votação da Proposta 
Orçamentária. 
 

Art. 31º - Os Créditos Suplementares abertos com a 
cobertura de recursos colocados à disposição do Município pela 
União e/ou pelo Estado com destinação específica, não serão 
incluídos no limite autorizado na Lei de Orçamento. 
 

Art. 32º - As pessoas jurídicas beneficiadas com 
subvenções ou auxílio financeiro concedidos pelo município, ficam 
obrigadas a prestar contas da aplicação dos recursos na forma 
estabelecida em regulamento. 
 
                     Parágrafo Único – O Município somente concederá 
subvenção ou auxílio financeiro a entidades sem fins lucrativos, 
reconhecidas de utilidade pública, na forma da Lei, que estejam em 
situação regular perante os órgãos competentes. 
 

Art. 33º - As dotações destinadas a assistência a 
população carente, serão consignadas em rubricas apropriadas e 
beneficiarão, preferencialmente, famílias cuja renda per capita seja 
inferior a meio salário mínimo. 
 

Art. 34º - As despesas relativas a programas nas áreas de 
Saúde, Educação e Assistência Social realizadas em cooperação 
com outras esferas de governo, serão incluídas de modo específico 
no orçamento. 
 

Art. 35º - Ë vedada a redução ou dispensa de tributo, bem 
como a concessão de parcelamento não prevista em Lei ou 
Regulamento. 
 

Art. 36º - Se até o último dia do exercício de 2021 a 
Câmara Municipal não tiver concluído a votação da Proposta 
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Orçamentária, a mesma entrará em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2022, ficando o Poder Executivo autorizado a utilizar 
mensalmente o equivalente a 1/12 (um doze avos) do montante 
atualizado de cada dotação, até a conclusão do processo de 
votação. 
 

Art. 37º - O Poder Executivo poderá promover mediante 
Decreto, alterações e ajustes na sua estrutura administrativa, 
objetivando adequar-se à política de ajuste fiscal ora vigente, bem 
como promover concurso público e processo seletivo simplificado 
quando se fizer necessário. 
 

Art. 38º - Para os fins previstos no artigo 16, § 3º, da Lei 
Complementar 101/2000, são considerados irrelevantes despesas 
com bens e serviços cujo valor não ultrapasse os limites 
estabelecidos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e 
alterações formuladas pela Lei Federal n. 9.648/98. 
 

Art. 39º - Fica autorizado a constar da LOA 2022, previsão 
de gastos para fomento de desenvolvimento regional em parceria 
com outros municípios. 
 

Art. 40º - A metodologia de cálculo utilizada para as 
receitas e despesas, foram com base nos valores executados no 
exercício de 2020, com crescimento médio de 10% por exercício, 
devendo haver o ajuste quando da elaboração da LOA de acordo 
com os valores executados em 2021 até o mês de junho. 
 

Art. 41º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Art. 42º - Esta Lei vigorará a partir da data de sua 
publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito de Cacimba de Dentro, em 06 

de maio de 2021. 
 

 
   

LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2021. 

 

ALTERA NOMENCLATURA E REQUISITO DE INVESTIDURA 

DO CARGO DE ARRECADADOR DE TRIBUTOS, 

MODIFICANDO DISPOSITIVOS DE LEIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, 

Estado da Paraíba, dentro das atribuições que lhes são conferidas 

por Lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes, da Lei 

Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU 

e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

 

 

 Art. 1° O cargo de Arrecadador de Tributos existente na 
estrutura de pessoal da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro 
passará a utilizar a nomenclatura de FISCAL DE TRIBUTOS, exigindo 
de seu ocupante, para provimento, a partir dessa lei, nível de 
escolaridade superior em qualquer área de formação. 
 

Parágrafo Único. O nível de escolaridade aqui descrito 
não se aplica aos atuais ocupantes do cargo. 
 

Art. 2º A aplicação desta lei não trará decorrência de 
despesas, vez que o cargo descrito no artigo anterior desta lei 
encontra-se criado e provido.  
 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

   Prefeitura Municipal de Cacimba de 

Dentro – PB. 

   Gabinete do Prefeito, em 06 de maio 

de 2021. 

 

 
 
 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2021. 
 

ALTERA O CAPÍTULO III E ACRESCE ARTIGO NA LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 003/2013, QUE INSTITUI O 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CACIMBA DE 
DENTRO. 

 
 
 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, 
Estado da Paraíba, dentro das atribuições que lhes são conferidas 
por Lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes, da Lei 
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU 
e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O Capítulo III e seus artigos, da Lei 

Complementar nº. 003/2013 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“CAPÍTULO III 

Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISSQN 

 
Seção I 

Da Obrigação Principal 
 

Subseção I 
Da Incidência, do Fato Gerador e Da Não 

Incidência 
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Art. 29 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN, tem como fato gerador prestação 
de serviço por empresa ou profissional autônomo 
que exerça qualquer das atividades previstas na 
lista de Serviços contidos no art. 31 desta Lei, não 
compreendidas na competência do Estado. 
 
Parágrafo Único. Para efeito de incidência do 
imposto, consideram-se tributáveis os serviços 
prestados com ou sem utilização de equipamentos, 
instalações ou insumos, ressalvados as exceções 
contidas nesta Lei. 
 
Art. 29-A O serviço considera-se prestado, e o 
imposto, devido, no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local 
do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses 
previstas nos incisos 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, quando o serviço for 

proveniente do exterior do País ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior do País; 

II. da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e 

outras estruturas, no caso dos serviços descritos no 

subitem 3.04 da lista de serviços contidos no art. 31; 

III. da execução da obra, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.02 e 7.17 da lista de serviços 

contidos no art. 31; 

IV. da demolição, no caso dos serviços descritos no 

subitem 7.04 da lista de serviços contidos no art. 31; 

V. das edificações em geral, estradas, pontes, 

portos e congêneres, no caso dos serviços descritos 

no subitem 7.05 da lista de serviços contidos no art. 

31; 

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 de serviços contidos no art. 31; 

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 de serviços contidos no art. 31; 

VIII. da execução da decoração e jardinagem, do 

corte e poda de árvores, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.11 da lista de serviços 

contidos no art. 31; 

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 de serviços contidos no art. 31; 

X. do florestamento, reflorestamento, semeadura, 

adubação, reparação de solo, plantio, silagem, 

colheita, corte, descascamento de árvores, 

silvicultura, exploração florestal e serviços 

congêneres indissociáveis da formação, 

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 7.15 da lista de 

serviços contidos no art. 31; 

XII. da limpeza e dragagem, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.16 da lista de serviços 

contidos no art. 31; 

XIII. onde o bem estiver guardado ou estacionado, 

no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da 

lista de serviços contidos no art. 31; 

XIV. dos bens, dos semoventes ou do domicílio das 

pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no 

caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista 

de serviços contidos no art. 31; 

XV. do armazenamento, depósito, carga, descarga, 

arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços 

descritos no subitem 11.04 da lista de serviços 

contidos no art. 31; 

XVI. da execução dos serviços de diversão, lazer, 

entretenimento e congêneres, no caso dos serviços 

descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, 

da lista de serviços contidos no art. 31; 
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XVII. do Município onde está sendo executado o 

transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 

16 da lista de serviços contidos no art. 31; 

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 de serviços contidos no 

art. 31; 

XIX. da feira, exposição, congresso ou congênere a 

que se referir o planejamento, organização e 

administração, no caso dos serviços descritos pelo 

subitem 17.09 da lista de serviços contidos no art. 

31; 

XX. do aeroporto, terminal rodoviário, ferroviário, 

no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista 

de serviços contidos no art. 31; 

XXI. do domicílio do tomador dos serviços dos 

subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista de serviços 

contidos no art. 31; 

XXII. do domicílio do tomador do serviço no caso dos 

serviços prestados pelas administradoras de cartão 

de crédito ou débito e demais descritos no subitem 

15.01 da lista de serviços contidos no art. 31; 

XXIII. do domicílio do tomador dos serviços dos 

subitens 10.04 e 15.09, da lista de serviços contidos 

no art. 31; 

XXIV. No caso dos serviços de administração de 

cartão de crédito ou débito e congêneres, de que 

trata o subitem 15.01 da lista de serviços, prestados 

diretamente aos portadores de cartões de crédito 

ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro 

titular do cartão. 

 
§ 1o. No caso dos serviços a que se refere o subitem 
3.03 da lista de serviços contidos no art. 31, 
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; 
§ 2o. No caso dos serviços a que se refere o subitem 
22.01 da lista de serviços contidos no art. 31, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja 
extensão de rodovia explorada; 

§ 3º. No caso do inciso XXIV, do art. 29-A, o local do 
estabelecimento credenciado é considerado o 
domicílio do tomador dos demais serviços previstos 
no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta 
Lei Complementar relativos às transferências 
realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, 
ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, 
direta ou indiretamente, por: 
 
I – bandeiras; 
II – credenciadoras; ou 
III – emissoras de cartões de crédito e débito. 
 

§ 4º. 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, o tomador é o cotista. 
 
Art. 29-B O contribuinte que exerce, em caráter 
permanente ou eventual, mais de uma das 
atividades relacionadas no art. 31 desta Lei, ficará 
sujeito ao imposto que incidir sobre cada uma delas, 
inclusive quando se tratar de profissional 
autônomo. 
 
§ 1º. Quando o contribuinte exercer mais de uma 
atividade e dentre elas constar atividades isenta ou 
que permita deduções, a escrita fiscal e/ou contábil 
deverá registrar as operações de forma separada, 
sob pena do imposto ser cobrado sobre o total da 
receita; 
§ 2º. Não sendo possível ao fisco estabelecer a 
receita específica de cada uma das atividades de 
que trata o “caput” deste artigo, por falta de 
clareza na sua escrituração, será aplicada a maior 
alíquota dentre as cabíveis, sobre o total da receita; 
§ 3º. Os serviços prestados sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, enquadráveis em 
mais de um dos itens da lista, por serem várias as 
atividades, serão tributadas pela atividade gravada 
com a alíquota mais elevada. 
 
Art. 29-C A incidência do imposto independe: 
 
I. Da existência de estabelecimento fixo; 
II. Do cumprimento de exigências legais ou 
regulamentares, decretos ou atos administrativos, 
para o exercício da atividade, sem prejuízo das 
cominações cabíveis; 
III. Do resultado financeiro obtido no exercício da 
atividade. 
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Subseção II 
Da Não Incidência 

 
Art. 29-D O imposto não incide sobre os serviços: 
 
I. Prestados em relação de emprego; 
II. Prestados por diretores, sócios, gerentes e 
membros de conselhos de administração, 
consultivo, deliberativo e fiscal de sociedades, em 
razão de suas atribuições; 
III. De transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicações. 
 

Seção II 
Do Sujeito Passivo 

 
Art. 30 O Contribuinte do ISSQN é o prestador de 
serviços, assim entendida a pessoa física ou jurídica 
que exerça, permanentemente ou 
temporariamente, individualmente ou em 
sociedade, quaisquer das atividades previstas na 
lista de serviços seguinte: 
 
1 – Serviços de informática e congêneres.   
1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02 – Programação. 
1.03 – Processamento, armazenamento ou 
hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de 
informação, entre outros formatos, e congêneres. 
1.04 – Elaboração 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 direito de uso de 
programas de computação. 
1.06 - Assessoria e consultoria em informática. 

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive 
instalação, configuração e manutenção de 
programas de computação e banco de dados. 
1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e 
atualização de páginas eletrônicas.  
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de 
conteúdos de áudio, vídeo, 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 ao ICMS).  
1.10 - Serviços de Provimento de Acesso à Internet, 
Provedores de Internet, e de prestação de outros 
serviços de que lhe dão suporte. 
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 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais 
de propaganda; 
3.02 – Exploração de salões de festas, centro de 
convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 
espetáculos, parques de diversões, canchas e 
congêneres, para realização de eventos ou negócios 
de qualquer natureza. 
3.03 – Locação, sublocação, arrendamento, direito 
de passagem ou permissão de uso, compartilhado 
ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 
condutos de qualquer natureza. 
3.04 - 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 clínicas, patologia, eletricista 
médica, radioterapia, quimioterapia, 
ultrassonografia, ressonância magnética, 
radiologia, tomografia e congêneres.  
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, 
manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 
ambulatórios e congêneres.  
4.04 – Instrumentação 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 destinadas ao 
tratamento físico, orgânico e mental. 
4.10 – Nutrição.   
4.11 – Obstetrícia.  
4.12 - Odontologia.  
4.13 – Ortóptica.  
4.14 - Próteses sob encomenda.   
4.15 – Psicanálise.  
4.16 – Psicologia.  
4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, 
asilos e congêneres. 
4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e 
congêneres. 
4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, 
sêmen e congêneres. 
4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, 
órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 
4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou 
tratamento móvel e congêneres. 
4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e 
convênios para prestação de assistência médica, 
hospitalar, odontológica e congêneres. 
4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram 
através de serviços de terceiros contratados, 
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo 
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operador do plano mediante indicação do 
beneficiário.   
  
5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e 
congêneres. 
5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.  
5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-
socorros e congêneres, na área veterinária. 
5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. 
5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e 
congêneres. 
5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.  
5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, 
órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 
5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou 
tratamento móvel e congêneres.  
5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, 
embelezamento, alojamento e congêneres. 
5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-
veterinária.  
  
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, 
atividades físicas e congêneres. 
6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, 
pedicuros e congêneres. 
6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e 
congêneres.  
6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e 
congêneres. 
6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes 
marciais e demais atividades físicas. 
6.05 – 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, paisagismo 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 e 
equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias 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 
viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de engenharia; 
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e 
projetos executivos para trabalhos de engenharia. 
7.04 – Demolição. 
7.05 – Reparação, conservação e reforma de 
edifícios, estradas, pontes, 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 instalação de tapetes, carpetes, 
assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, 
com material fornecido pelo tomador do serviço.  
7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e 
lustração de pisos e congêneres.   
7.08 – Calafetação. 
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 físicos, químicos e 
biológicos. 
7.13 –Dedetização, desinfecção, desinsetização, 
imunização, higienização, desratização, 
pulverização e congêneres. 
7.14 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, 
adubação, reparação de solo, plantio, silagem, 
colheita, corte e descascamento de árvores, 
silvicultura, exploração florestal e dos serviços 
congêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer 
fins e por quaisquer meios. 7.15 – Escoramento, 
contenção de encostas e serviços congêneres. 
7.16 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, 
baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. 
7.17 – Acompanhamento e fiscalização da execução 
de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 
7.18 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), 
cartografia, mapeamento, levantamentos 
topográficos, batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 
7.19 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, 
perfilagem, concretação, testemunhagem, 
pescaria, estimulação e outros serviços 
relacionados com a exploração e exploração de 
petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.  
7.20 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e 
congêneres.   
  
8 – Serviços de educação, ensino, orientação 
pedagógica e educacional, instrução, treinamento e 
avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 
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8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, 
médio e superior. 
8.02 – Instrução, treinamento, orientação 
pedagógica e educacional, avaliação de 
conhecimentos de qualquer natureza.  
  
9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, 
viagens e congêneres. 
9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em 
hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-
hotéis, hotéis residência, residence-service, suite-
service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 
congêneres; ocupação por temporada com 
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 de programas de 
turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens 
e congêneres.  
9.03 – Guias de turismo.   
 
10 – Serviços de intermediação e congêneres. 
10.01 – Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de 
crédito, de planos de saúde e de planos de 
previdência privada. 
10.02 – Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de títulos em geral, valores 
mobiliários e contratos quaisquer. 
10.03 – Agenciamento, corretagem ou 
intermediação de direitos de propriedade 
industrial, artística ou literária. 
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 itens ou subitens, inclusive 
aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 
Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 
10.06 – Agenciamento de notícias. 
10.07 – Agenciamento de publicidade e 
propaganda, inclusive o agenciamento de 
veiculação por quaisquer meios. 
10.08 – Representação de qualquer natureza, 
inclusive comercial.  
10.09 – Distribuição de bens de terceiros.   
  
11 – Serviços de guarda, estacionamento, 
armazenamento, vigilância e congêneres. 
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos 
terrestres automotores, de aeronaves e de 
embarcações.  
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de 
bens, pessoas e semoventes. 
11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
11.04 – Armazenamento, depósito, carga, 
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 – Espetáculos circenses. 
12.04 – Programas de auditório. 
12.05– Parques de diversões, centros de lazer e 
congêneres. 
12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. 
12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, 
concertos, recitais, festivais e congêneres. 
12.08 – Feiras, exposições, congressos e 
congêneres. 
12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou 
não. 
12.10 – Corridas e competições de animais. 

12.11 – Competições esportivas ou de destreza 
física ou intelectual, com ou sem a participação do 
espectador. 
12.12 – Execução de música. 
12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda 
prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, 
ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, 
concertos, recitais, festivais e congêneres. 
12.14– Fornecimento de música para ambientes 
fechados ou não, mediante transmissão por 
qualquer processo. 
12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou 
folclóricos, trios elétricos e congêneres. 
12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, 
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 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive 
trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 
13.02 – Fotografia e cinematografia, inclusive 
revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem 
e congêneres. 
13.03 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
13.04 – Composição gráfica, inclusive confecção de 
impressos gráficos, fotocomposição, 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. 
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14 – Serviços relativos a bens de terceiros. 
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, 
carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 
manutenção 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. 
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto 
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, 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 fornecido. 
14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 
14.08 – Encadernação, gravação e douração de 
livros, revistas e congêneres. 
14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for 
fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.  
14.10 – Tinturaria e lavanderia. 
14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em 
geral. 
14.12 – Funilaria e lanternagem. 
14.13 – Carpintaria e serralheria.   
14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e 
içamento. 
 
15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou 
financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pela União ou por quem de direito. 

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de 
consórcio, de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-
datados e congêneres. 
15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive 
contracorrente, conta de investimentos e aplicação 
e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem 
como a manutenção das referidas contas ativas e 
inativas. 
15.03 – 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 de Emitentes de Cheques sem 
Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos 
cadastrais. 
15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de 
avisos, comprovantes e documentos 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; transferência de veículos; 
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução 
de bens em 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 em 
geral, por qualquer meio ou processo. 
15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, 
substituição, cancelamento e registro de contrato 

de crédito; estudo, análise e avaliação de operações 
de crédito; emissão, concessão, alteração ou 
contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; 
serviços relativos a abertura de crédito, para 
quaisquer fins. 
  15.09 – 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 carnês, fichas de compensação, 
impressos e documentos em geral. 
15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, 
sustação de protesto, manutenção de títulos, 
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles 
relacionados.  
15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos 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 crédito; 
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, 
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cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 
congêneres. 
15.15 – Compensação de cheques e títulos 
quaisquer; serviços relacionados a depósito, 
inclusive depósito 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 à 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, metroviário, ferroviário e aquaviário 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 consultoria de qualquer 
natureza, não contida em outros itens desta lista; 
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e similares.   
17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, 
expediente, secretaria em geral, resposta audível, 

redação, edição, interpretação, revisão, tradução, 
apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.  
17.03 – Planejamento, coordenação, programação 
ou organização técnica, financeira ou 
administrativa.  
17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e 
colocação de mão-de-obra.  
17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em 
caráter temporário, inclusive de empregados ou 
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 – Franquia (franchising). 
17.08 –  Perícias, laudos, exames técnicos e análises 
técnicas. 
17.09 –  Planejamento, organização e 
administração de feiras, exposições, congressos e 
congêneres. 
17.10 –  Organização de festas e recepções; bufê 
(exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, 
que fica sujeito ao ICMS). 
17.11 – Administração em geral, inclusive de bens e 
negócios de terceiros. 
17.12 –  Leilão e congêneres. 
17.13 –  Advocacia. 
17.14 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive 
jurídica. 
17.15 –  Auditoria. 
17.16 –  Análise de Organização e Métodos. 
17.17 –  Atuária e cálculos técnicos de qualquer 
natureza. 
17.18 –  Contabilidade, inclusive serviços técnicos e 
auxiliares.  
17.19 –  Consultoria e assessoria econômica ou 
financeira.  
17.20 –  Estatística.  

17.21 –  Cobrança em geral. 
17.22 – Assessoria, análise, avaliação, 
atendimento, consulta, cadastro, seleção, 
gerenciamento de informações, administração de 
contas a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a operações de faturização 
(factoring).   
17.23 – Apresentação de palestras, conferências, 
seminários e congêneres. 
17.24 – 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 seguros; prevenção 
e gerência de riscos seguráveis 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.  
 
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 
congêneres. 
19.01 – 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 
congêneres.  
 
20 – Serviços aeroportuários, ferroportuários, de 
terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. 
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20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, 
utilização de porto, movimentação de passageiros, 
reboque de 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. 
20.03 – Serviços de terminais rodoviários, 
ferroviários, metroviários, movimentação de 
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, 
logística e congêneres. 
 
21 - Serviços de registros públicos, cartorários e 
notariais. 
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. 

 
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, 
urna 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 cadáveres. 
25.02 – Translado intramunicipal e cremação de 
corpos e partes de corpos 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 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; courrier 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, eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres. 
31.01 –Serviços técnicos em edificações, eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, 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, 
comissários, despachantes 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.  
35.01 Serviços de reportagem, assessoria de 
imprensa, jornalismo e relações públicas.   
 
36 - Serviços de meteorologia. 
36.01 - Serviços de meteorologia.   
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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. 
 
 

Seção III 
Dos Contribuintes e dos Responsáveis 

 
Art. 31 Contribuinte do imposto é o prestador de 
serviço. 
 
Parágrafo Único. Prestador de Serviço é o 
profissional autônomo ou a empresa que exerça 
quaisquer das atividades previstas no art. 31 desta 
Lei. 
 
Art. 31-A Para os efeitos do imposto, entende-se: 
 
I. Por empresa: 
 
a) A pessoa jurídica de direito privado, inclusive a 
sociedade de fato e a irregular, que exerça 
atividade econômica de prestação de serviços, no 
município, a elas se equiparando as autarquias 
quando prestam serviços não vinculados às suas 
finalidades essenciais ou delas decorrentes; 

b) A firma individual que exerça atividade 
econômica de prestação de serviços; 
c) O condomínio que preste serviço a terceiros. 
 
II. Por profissional autônomo: 
 
a) O profissional liberal, assim considerado aquele 
que desenvolve atividade de nível universitário ou a 
este equiparado, de forma autônoma; 
b) O profissional não liberal que desenvolve 
atividade de nível não universitário de forma 
autônoma. 
 
Art. 31-B Considera-se responsável pelo pagamento 
do imposto o tomador do serviço remunerado, 
quando: 
 
I. O prestador do serviço estabelecido ou 
domiciliado no Município não comprovar a sua 
inscrição no Cadastro Mercantil ou o parcelamento 
do imposto no município, ou deixar de emitir a Nota 
Fiscal de Serviços, estando obrigado a fazê-lo; 
II. A execução de serviços de construção civil for 
efetuada por prestador de serviços com domicílio 
fiscal fora do Município, e não tiver recolhido o 
imposto no município onde o serviço for realizado; 
III. Ocorrerem algumas das seguintes hipóteses: 
 
a) As incorporadas e construtoras, em relação às 
comissões pagas pelas corretagens de imóveis; 
b) As empresas seguradoras, em relação às 
comissões pagas pelas corretagens de seguro e 
sobre os pagamentos de serviços de conserto dos 
bens sinistrados; 
c) As empresas e entidades que explorem loterias e 
outros jogos, inclusive apostas, em relação às 
comissões pagas aos seus agentes, revendedores 
ou concessionários; 

d) As empresas de rádio e televisão, em relação ao 
pagamento de comissões sobre veiculação e 
serviços de guarda, vigilância, conservação e 
limpeza de imóveis; 
e) As operadoras de cartões de crédito, em relação 
aos serviços prestados por empresas locadoras de 
bens imóveis estabelecidas no Município; 
f) As instituições financeiras, em relação ao 
pagamento dos serviços de guarda, vigilância, 
conservação e limpeza de imóveis, transporte de 
valores e fornecimentos de mão-de-obra; 
g) As empresas que explorem serviços de planos de 
saúde ou de assistência médica, hospitalar e 
congêneres, ou de seguros através de plano de 
medicina de grupo e convênios, em relação aos 
serviços de agenciamento ou corretagem dos 
referidos planos e seguros, remoção de doentes, 
serviços de hospitais, clinicas, sanatórios, 
laboratórios de análises, ambulatórios, prontos-
socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso 
e de recuperação, clínica de radioterapia, 
eletricidade médica, ultrassonografia, radiologia, 
tomografia e congêneres; 
h) As construtoras, em relação aos serviços 
subempreitados; 
i) Os órgãos da Administração Direta e Indireta do 
Município, bem como Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista, federais e 
estaduais, em relação aos serviços que lhes forem 
prestados; 
j) As pessoas referidas nos incisos II ou III do § 3º, do 
art. 29-A desta Lei, 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 do 
art. 31. 
 
§ 1º. Nas hipóteses previstas neste artigo, cabe ao 
responsável reter na fonte o valor correspondente 
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ao imposto não descontado, acrescido, quando for 
o caso, de multa, juros e atualização monetária. 
§ 2º. Caso não efetue o desconto na fonte a que está 
obrigado, o responsável recolherá o valor 
correspondente ao imposto devido. 
§ 3º. Quando o prestador de serviço for profissional 
autônomo e, estando obrigado, não for inscrito no 
Cadastro Mercantil ou, quando inscrito, não 
apresentar o comprovante de quitação do imposto 
referente ao semestre relativo ao pagamento do 
serviço, o imposto será descontado na fonte, à 
razão da alíquota prevista nesta Lei. 
§ 4º. Nas hipóteses de que trata este artigo, o 
contribuinte terá a responsabilidade, em caráter 
supletivo, do pagamento total ou parcial do 
imposto. 
 
Art. 31-C O titular de estabelecimento em que 
estejam instaladas máquinas e aparelhos 
pertencentes a terceiros, é solidariamente 
responsável pelo pagamento do imposto referente 
a exploração destes equipamentos. 
 
Parágrafo Único. A solidariedade de que trata este 
artigo compreende também multa e, quando for o 
caso, juros e atualização monetária, na hipótese de 
o imposto vir a ser recolhido com atraso. 
 
Art. 31-D Será responsável pela retenção e 
recolhimento do imposto todo aquele que, mesmo 
incluído nos regimes de imunidades ou isenção, 
fizer uso de serviços de terceiros, quando: 
 
I. O prestador do serviço for empresa e não emitir 
nota fiscal ou outro documento permitido 
contendo, no mínimo, seu endereço e número de 
inscrição no Cadastro Mercantil do município; 
II. O serviço for prestado em caráter pessoal e o 
prestador profissional autônomo ou sociedade de 

profissionais, não apresentar comprovante de 
inscrição no cadastro de atividades econômicas e 
recolhimento atualizado do imposto; 
III. O prestador do serviço que alegar e não 
comprovar imunidade ou isenção. 
 
Art. 31-E São pessoalmente responsáveis pelos 
créditos correspondentes à obrigação tributária 
resultante de atos praticados com excesso de poder 
ou infração de lei, contrato social ou estatuto: 
 
I. Os diretores, administradores, sócios gerentes ou 
representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado; 
II. Os mandatários, prepostos e empregados. 
 
Art. 31-F A fonte pagadora dará ao prestador do 
serviço o comprovante de retenção a que se refere 
essa Lei, o qual lhe servirá de comprovante de 
pagamento do imposto. 

 
 

Seção V 
Do Local da Prestação de Serviço 

 
Art. 32 Considera-se local da prestação do serviço, 
o local onde são exercidas, de modo permanente ou 
temporário, as atividades de prestação de serviços, 
sendo irrelevantes para a sua caracterização a 
denominação de sede, filial, agência, sucursal, 
escritório de representação, contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas. 
 
Art. 32-A Nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII 
do art. 29 desta Lei, O imposto é devido no local da 
sua execução. 
 

Seção VI 
Da Base de Cálculo e das alíquotas 

 
Art. 33 A base de cálculo do imposto é o preço do 
serviço. 
 
§ 1º. Considera-se preço do serviço tudo o que for 
devido, recebido ou não, em consequência da sua 
prestação, a ele se incorporando os valores 
acrescidos e os encargos de qualquer natureza, 
ainda que de responsabilidade de terceiros. 
§ 2º. Quando a contraprestação se verificar através 
de troca do serviço sem ajuste de preço ou o seu 
pagamento for realizado mediante o fornecimento 
de mercadorias, a base de cálculo do imposto será 
o preço do serviço corrente na praça. 
§ 3º. Não serão deduzidos do preço do serviço os 
descontos e abatimentos condicionados, como tais 
entendidos os que estiverem subordinados a 
eventos futuros e incertos. 
§ 4º. Quando se tratar de prestação de serviços 
executados por agências de turismo, concernentes 
à venda de passagens, organização de viagens ou 
excursões, ficam excluídos do preço do serviço, para 
efeito de apuração da base de cálculo do imposto, 
os valores relativos às passagens aéreas, terrestres 
e marítimas, e os de hospedagem dos viajantes e 
excursionistas, desde que pagos a terceiros, 
devidamente comprovados. 
§ 5º. Quando se tratar de prestação de serviços 
executados por empresas de publicidade, as 
despesas devidamente comprovadas com produção 
externa e veículos de divulgação serão excluídas do 
valor dos serviços para a fixação da base de cálculos 
do imposto. 
§ 6º. Na prestação dos serviços de obras de 
engenharia referidos nos itens do art. 31 desta Lei, 
a base de cálculo é o preço dos serviços, deduzidas 
as parcelas correspondentes ao valor das 
subempreitadas já tributadas pelo imposto. 
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§ 7º. Quando não for estabelecido o preço do 
serviço, será tomado como base de cálculo o valor 
cobrado por serviços similares. 
§ 8º. Quando se tratar de prestação de serviços 
executados por empresas de rádio táxi, 
concernentes à exploração de transporte por táxi 
realizados para pessoas jurídicas sob forma 
contratual expressa, serão abatidos dos valores por 
elas recebidos dos tornadores de serviços, para fins 
de apuração da base de cálculo do imposto, as 
quantias efetivamente repassadas aos taxistas, 
devidamente comprovadas; 
§9º Na prestação dos serviços de obras de 
engenharia, referidos nos subitens 7.02 e 7.05 do 
art. 31 desta Lei, a base de cálculo é o preço total 
dos serviços, deduzidas a parcela correspondente 
ao valor dos materiais fornecidos, limitados a 40% 
(quarenta por cento), pelo prestador dos serviços 
incorporados definitivamente nas obras. 
 
Art. 33-A As alíquotas do imposto são estabelecidas 
em função das atividades previstas na lista de 
serviços do artigo 98, desta Lei. 
 
Parágrafo Único. Fica autorizado o Poder Executivo 
a criar incentivos através de alíquotas diferenciadas 
do imposto, em função do tamanho, porte e tipo de 
atividades de empresas que se instalarem no 
município, em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 
Federal n° 116/2003. 
 
Art. 33-B As alíquotas do imposto nas atividades em 
que o preço do serviço for utilizado como base de 
cálculo são as seguintes: 
 
I. Os serviços prestados por profissionais 
autônomos qualificados como pequenos artífices, 

que exercerem as atividades em sua própria 
residência: 2% (dois por cento); 
II. Empresas de rádio, jornal e televisão: 2% (dois 
por cento); 
III. Agências de propagandas: 2,5% (dois e meio por 
cento); 
IV. Bancos de sangue e leite: 2% (dois por cento); 
V. Os clubes sociais e recreativos, excluídas as 
receitas decorrentes de vendas de ingressos, 
admissão de sócio temporário, prática de atividade 
desportiva por não sócios, quaisquer outras 
advindas de não sócios: 2% (dois por cento). 
VI. Demais atividades: 5% (cinco por cento). 
 
Art. 33-C A prestação de serviços quando 
desenvolvida por sociedades civis de profissionais, o 
imposto será devido pela sociedade, por mês, em 
relação a cada profissional habilitado, seja sócio, 
empregado ou não, que preste serviço em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade 
pessoal nos termos da Lei que rege a profissão, para 
as seguintes atividades: 
 
I. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade 
médica, radioterapia, ultrassonografia, radiologia, 
tomografia e congêneres. 
II. Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de 
análises, prontos-socorros, manicômios, casas de 
saúde, de repouso e de recuperação e congêneres. 
III. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, 
fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária). 
IV. Médicos veterinários. 
V. Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e 
congêneres. 
VI. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos 
em contabilidade e congêneres. 
VII. Agentes da propriedade industrial. 
VIII. Advogados. 
IX. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos. 

X. Dentistas. 
XI. Economistas. 
XII. Psicólogos. 
XIII. Assistentes Sociais. 
 
§ 1º. O imposto será calculado por profissional 
habilitado, seja sócio, empregado ou não, que 
preste serviço em nome da sociedade, e constante 
nos incisos de I a XIII deste artigo; 
§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica à 
sociedade em que exista sócio não habilitado ao 
exercício das atividades definidas no respectivo 
contrato de constituição, nem aqueles em que tais 
atividades sejam efetuadas, no todo ou em parte 
por profissional não habilitado, seja ele empregado 
ou não; 
§ 3º. Ocorrendo qualquer uma das hipóteses 
previstas no parágrafo anterior, a sociedade 
pagará o imposto, tendo como base de cálculo o 
preço do serviço, observada a respectiva alíquota; 
§ 4º. O pagamento do imposto feito pelas 
sociedades civis de profissionais, ou qualquer outro 
tipo de empresa não exime às pessoas físicas dos 
profissionais liberais, de pagarem os seus impostos 
devidos, como profissionais autônomos, e podendo 
ser pago semestralmente, conforme dispõe o art. 
33-B, desta Lei, em relação a base de cálculo 
formada no período. 
 
Art. 33-D Quando o serviço for prestado sob a 
forma de trabalho pessoal, pelo profissional 
autônomo, o imposto será devido anualmente, e 
podendo ser pago semestralmente, conforme 
disposição desta lei, em relação a base de cálculo 
formada no período. 
 
Art. 33-E Nas incorporações imobiliárias, quando o 
construtor acumular a sua qualidade com a de 
proprietário, promitente comprador, cessionário, 
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ou promitente cessionário do terreno ou de suas 
frações ideais, a base de cálculo será o preço 
contratado com os adquirentes de unidades 
autônomas, relativo às contas de construção. 
 
Parágrafo Único. Na hipótese prevista neste artigo, 
só era admissível deduzir da base de cálculo o valor 
das subempreitadas e dos materiais de construção 
proporcionais às frações ideais de terreno, 
alienados ou compromissadas, observado o 
disposto nos parágrafos do art. 33. 
 

Seção VII 
Do Arbitramento e da Estimativa 

 
Art. 34 Proceder-se-á ao arbitramento para a 
apuração do imposto sempre que, 
fundamentalmente: 
 
I. O contribuinte não possuir livros fiscais de 
utilização obrigatória ou estes não se encontrarem 
com sua escrituração atualizada; 
II. O contribuinte reiteradamente violar o disposto 
na legislação tributária; 
III. O contribuinte, depois de intimado, deixar de 
exibir os livros fiscais de utilização obrigatória; 
IV. Ocorrer fraude de dados julgados indispensáveis 
ao lançamento; 
V. Sejam omissos ou não mereçam fé as 
declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo; 
VI. O preço seja notoriamente inferior ao corrente 
no mercado ou desconhecido pela autoridade 
administrativa. 
 
Art. 34-A Verificadas as ocorrências do artigo 
anterior, a autoridade fiscal arbitrará a base do 
cálculo do imposto considerando: 
 

I. A soma das seguintes despesas relativas ao 
período imediatamente anterior àquele em que a 
base de cálculo do imposto está sendo arbitrada: 
 
a) O valor dos materiais consumidos ou aplicados; 
b) O valor das despesas com pessoal; 
c) O valor das despesas de aluguel de bens imóveis 
ou móveis; 
d) O valor das despesas gerais de administração, 
bem como financeira e tributárias; ou 
 
II. A receita do mesmo período de exercícios 
anteriores. 
 
§ 1º. Na impossibilidade de se efetuar o 
arbitramento nas formas previstas no inciso I ou II 
deste artigo, considerar-se-ão, para apuração da 
receita, isolada ou cumulativamente, os seguintes 
elementos: 
 
a) Os recolhimentos efetuados no período, por 
outros contribuintes que exerçam a mesma 
atividade em condições semelhantes; 
b) As condições peculiares ao contribuinte e a sua 
atividade econômica; 
c) Os preços correntes neste Município, na época a 
que se referir o arbitramento. 
 
§ 2º. Os valores e a receita de que tratam, 
respectivamente, os incisos I e II e o Parágrafo 1º, 
alínea “c” deste artigo serão atualizados pelo índice 
em vigor. 
 
Art. 34-B O valor do imposto será fixado por 
estimativa, a critério da autoridade competente, 
quando: 
 
I. Se tratar de atividade exercida em caráter 
provisório, assim considerada aquela cujo exercício 

seja de natureza temporária e esteja vinculada a 
fatores ou acontecimentos ocasionais ou 
excepcionais; 
II. Se tratar de atividade ou grupo de atividades cuja 
espécie, modalidade ou volume de serviços 
aconselhem tratamento fiscal específico; 
III. Quando se tratar de contribuinte de rudimentar 
organização ou microempresa; 
IV. Quando o contribuinte não tiver condições de 
emitir documentos fiscais; 
 
Art. 34-C Na fixação do valor do imposto por 
estimativa, levar-se-ão em conta os seguintes 
elementos: 
 
I. O preço corrente do serviço, na praça; 
II. O tempo de duração e a natureza especificada da 
atividade; 
III. As peculiaridades do serviço prestado por cada 
contribuinte, durante o período considerado para 
cálculo de estimativa. 
 
Art. 34-D O enquadramento do contribuinte no 
regime de estimativa poderá, a critério do 
Secretário Municipal de Finanças, ser feito 
individualmente, por categoria de contribuintes ou 
grupos de atividades econômicas. 
 
I. A autoridade referida no caput deste artigo 
poderá, a qualquer tempo, suspender a aplicação 
do sistema previsto nesta seção de modo individual 
ou forma geral; 
II. Quando da concretização do regime de 
estimativa, será fixado o prazo para sua aplicação; 
III. Os contribuintes sujeitos ao regime de 
estimativa poderão, a critério da autoridade 
competente, ficar dispensados do uso de livros 
fiscais e da emissão de documentos. 
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§ 1º. A qualquer tempo o Secretário Municipal de 
Finanças poderá rever os valores estimados, 
quando verificar que a estimativa inicial foi 
incorreta; 
§ 2º. O regime de estimativa será suspenso pela 
autoridade administrativa, mesmo quando não 
findo o exercício ou período, seja de modo geral ou 
individual, seja quando a qualquer categoria de 
estabelecimento, grupo ou setores de atividades, 
desde que não mais prevaleçam as condições que 
originam o enquadramento; 
§ 3º. Os contribuintes abrangidos pelo regime de 
estimativa, poderão, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da publicação do ato normativo, apresentar 
contra o valor estimado; 
§ 4º. O lançamento do imposto não implica em 
reconhecimento ou regularidade do exercício da 
atividade ou da legalidade das condições do local, 
instalações, equipamentos ou obras. 

 
Seção VIII 

Do Lançamento 
 
Art. 35 O lançamento do imposto será feito: 
 
I. Mensalmente, quando a base de cálculo for o 
preço do serviço, através de declaração do 
contribuinte, mediante registro nos livros e 
documentos fiscais e contábeis, sujeita a posterior 
homologação pelo fisco, conforme dispõe o art. 33-
B, desta Lei, em relação a base de cálculo formada 
no período; 
II. Mensalmente, quando se tratar de sociedade de 
profissionais, observado o disposto no art. 33-D, 
sujeito a posterior homologação pelo fisco; 
III. Anualmente ou semestralmente, de oficio, 
quando se tratar de profissionais autônomos, 
observado o disposto no art. 33-D; 

IV. Por estimativa, de oficio, observado o disposto 
nos arts. 34-B e 34-D desta Lei. 
 
Art. 35-A Os lançamentos relativos a períodos 
fiscais anteriores, com aplicação de penalidades 
cabíveis, serão feitos: 
 
I. De oficio, por arbitramento; 
II. Através de denúncia espontânea de débito, feita 
pelo próprio contribuinte, excluída a penalidade por 
infração. 
 
Art. 35-B Os contribuintes sujeitos ao pagamento 
mensal do imposto ficam obrigados a: 
 
I. Manter escrita fiscal destinada ao registro dos 
serviços prestados, ainda que não tributáveis; 
II. Emitir notas fiscais de serviços ou outros 
documentos admitidos pela Administração, por 
ocasião da prestação dos serviços; 
III. A apresentar a GIMI – Guia de Informação 
Mensal de ISS. 
 
§1º O Poder Executivo, através de Decreto 
Municipal, definirá a operacionalização e os 
modelos de livros, as informações a serem contidas 
nos campos das notas fiscais eletrônicas, da GIMI – 
Guia de Informação Mensal de ISSQN, e de demais 
documentos a serem obrigatoriamente utilizados 
pelo contribuinte e mantidos em cada um dos seus 
estabelecimentos ou, na falta, em seu domicílio; 
§2º A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, identificada 
pela sigla NFS-e, será emitida e armazenada 
eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura 
do Município de Cacimba de Dentro, com o objetivo 
de registrar as operações relativas à prestação de 
serviços; 
§ 3º. Os livros e os documentos fiscais que são, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, de exibição obrigatória à 

fiscalização, não poderão ser retirados do 
estabelecimento ou domicílio do contribuinte, salvo 
nos casos expressamente previstos em 
regulamento; 
§ 4º. Cada estabelecimento terá escrituração 
tributária própria, vedada sua centralização na 
matriz ou estabelecimento principal; 
§ 5º. Durante o prazo de 5 (cinco) anos, dado à 
Fazenda Municipal para constituir o crédito 
tributário, o lançamento ficará sujeito à revisão, 
devendo o contribuinte manter à disposição do 
fisco, os livros e os documentos de exigência 
obrigatória; 
§6º As Instituições Financeiras e demais entidades 
obrigadas pelo Banco Central do Brasil à adoção do 
Plano Contábil das Instituições Financeiras do 
Sistema Financeiro Nacional – COSIF, devem 
apresentar a Declaração Mensal de Serviços de 
Instituições Financeiras (DES-IF), constituída por 
informações contábeis-fiscais necessárias à 
Administração Tributária, de forma eletrônica ou 
através da apresentação de documento, formulário 
próprio – Anexo I desta Lei, item 1.2 -  conforme 
determinar a Administração Tributária Municipal; 
§7º As Instituições Financeiras, empresas que 
realizam a terceirização da atividade meio, devem 
apresentar o Recibo de Retenção do ISSQN, 
constituído por informações contábeis-fiscais 
necessárias à Administração Tributária, de forma 
eletrônica ou através da apresentação de 
documento, formulário próprio – anexo I desta Lei, 
item 1.3 -  desta Lei, conforme determinar a 
Administração Tributária Municipal. 
 
Art. 35-C Constituem instrumentos auxiliares dos 
livros e documentos fiscais os livros contábeis em 
geral ou quaisquer outros livros ou documentos 
exigidos pelos Poderes Públicos e outros papéis, 
ainda que pertençam a terceiros. 
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§ 1°. A GIMI – Guia de Informação Mensal de ISS, 
que deverá ser preenchida por todos os 
contribuintes que estejam sujeitos ao pagamento 
ou retenção do ISS mensal, tanto na qualidade de 
contribuinte do ISS Normal, quanto na qualidade do 
ISS como Substituto Tributário; 
§ 2°. O regulamento, aprovado por Decreto do 
Poder Executivo, determinará a modelo de 
declaração a que se refere o parágrafo anterior; 
§ 3º. Ficam as autoridades e os  fiscais tributários 
do Município autorizados a examinarem livros, 
documentos, inclusive extratos de contas bancárias 
e demais formas de registros de valores 
pertencentes ao sujeito passivo, registrados em 
instituições financeiras, sempre que houver 
processo administrativo instaurado ou 
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam 
considerados indispensáveis pela autoridade 
administrativa competente, nos termos do art. 6º, 
Parágrafo único, e art. 1º, § 3º, VI da Lei 
Complementar Federal nº 105, de 10 de janeiro de 
2001. 
 
Art. 35-D Fica autorizado o Poder Executivo a criar 
ou aceitar documentação simplificada no caso de 
contribuintes de rudimentar organização, 
microempresas ou firmas que envolvam o sistema 
de processamento de dados. 

 
 
 
 

Seção IX 
Da Arrecadação, Das Obrigações Acessórias e Da 

Inscrição no Cadastro Mercantil 
 

Art. 36 O recolhimento do imposto será efetuado 
em agência bancária ou nos órgãos arrecadadores, 

na forma definida pelo Poder Executivo, mediante 
decreto, por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal, nos prazos seguintes: 
 
I. Mensalmente, nas datas fixadas pela Secretaria 
de Finanças, nas hipóteses dos arts. 33, 33-B, 33-D 
e 33-E desta Lei e quando se tratar do imposto 
sujeito ao desconto na fonte; 
II. 24 (vinte e quatro) horas, após ocorrido o fato 
gerador, quando se tratar de diversões públicas, 
cujo prestador do serviço não tenha domicilio neste 
Município; 
III. Anualmente ou semestralmente, nas datas 
fixadas pela Secretaria de Finanças, para todos os 
demais casos não inclusos nos incisos I e II, desse 
artigo. 
 
§ 1º. Cada estabelecimento do mesmo contribuinte 
é considerado autônomo para efeito de 
recolhimento do imposto relativo à prestação de 
serviços por ele efetuada, respondendo o 
contribuinte pelos débitos, acréscimos e 
penalidades referentes a qualquer deles; 
§ 2º. O recolhimento do imposto descontado na 
fonte, ou, sendo o caso, a importância que deveria 
ter sido descontada, far-se-á em nome do 
responsável pela retenção, observando-se quanto 
ao prazo do recolhimento, o disposto no inciso I 
deste artigo; 
§ 3º. As diferenças verificadas entre o montante do 
imposto recolhido por estimativa e o efetivamente 
devido, serão recolhidos dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data do encerramento do 
exercício ou período considerado, ou restituídas ou 
compensadas no mesmo prazo, contado da data do 
requerimento do contribuinte; 
§ 4º. Sempre que o volume ou a modalidade dos 
serviços aconselhe e tendo em vista facilitar aos 
contribuintes o cumprimento de suas obrigações, 

sem prejuízo para o Município, a autoridade 
competente poderá adotar o regime especial para 
o pagamento de impostos. 
 
Art. 36-A Tratando-se de lançamento de oficio, há 
que respeitar o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias 
entre o recebimento da notificação e o prazo fixado 
para pagamento. 
 
Art. 36-B Quando não houver movimento 
econômico, o contribuinte deverá apresentar, ao 
órgão competente da Prefeitura, a guia negativa 
que comprove a falta do movimento econômico, de 
acordo com o regulamento do Poder Executivo. 
 

Art. 36-C Quando não recolhido nos prazos fixados 
no Regulamento, aprovado por Decreto do Poder 
Executivo,  o débito tributário ficará sujeito aos 
seguintes acréscimos: 
 
I. à juros de mora  equivalentes a Taxa Referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC, para títulos federais, ou qualquer outro 
índice que vier substituí-la, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia 
útil do mês subsequente ao do vencimento do prazo 
até o mês anterior ao da liquidação, acrescidos de 
1% (um por cento) no mês de pagamento; 
II. a multa de mora, calculada a taxa de 0,33% 
(trinta e três centésimos por cento), por cada dia de 
atraso, limitada a 20% (vinte por cento). 
 
§1° Os juros a que se refere este artigo incidirão 
sobre o principal e sobre as multas por infração, 
quando for o caso, bem como, sobre os débitos 
parcelados, relativamente as prestações vencidas; 

§2° A incidência dos acréscimos legais abrangerá o 
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período em que a cobrança  estiver suspensa por 
qualquer  ato do contribuinte na esfera 
administrativa ou judicial, ressalavada a decisão 
definitiva na instância administrativa em processo 
de consulta; 
§3° Tratando–se de parcelamento, o disposto neste 
artigo, incidirá sobre o crédito tributário. 
 
Art. 36-D Ficam obrigadas todas as pessoas físicas 
ou jurídicas, contribuintes ou responsáveis por 
tributos municipais, inclusive as imunes ou isentas, 
e que participem direta ou indiretamente de 
prestação de serviços sujeita à incidência do 
Imposto Sobre Serviços, ao cumprimento das 
obrigações acessórias previstas na legislação 
tributária. 
 
§ 1º. O Poder Executivo, por intermédio da 
Secretaria de Finanças, poderá autorizar a 
centralização de escrita em um dos 
estabelecimentos que o contribuinte mantenha no 
Município; 
§ 2º. Os contribuintes poderão ser autorizados a 
utilizar regime especial para emissão de 
documentos fiscais e escrituração de livros. 
 
Art. 36-E A pessoa física ou jurídica cuja atividade 
esteja sujeita ao imposto, ainda que imune ou 
isenta é obrigada a inscrever cada um dos seus 
estabelecimentos autônomos no Cadastro 
Mercantil do Município, antes do início de suas 
atividades. 
 
I. As alterações dos dados cadastrais deverão ser 
comunicadas à Secretaria de Finanças no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da data da ocorrência; 
II. O Contribuinte é obrigado a comunicar a 
cessação da atividade, ao órgão fiscal competente; 

III. São considerados como clandestinos, os atos 
praticados e as operações por contribuintes, cuja 
inscrição tenha sido suspensa, fazendo prova 
apenas em favor do fisco, dos documentos fiscais 
por eles emitidos; 
IV. Aplicar-se-á a penalidade de suspensão também 
nos casos em que o contribuinte ao cessar suas 
atividades, não solicitar cancelamento de inscrição 
ou tendo-a solicitado não sanar irregularidades ou 
liquidar débitos apurados pela Fiscalização. 
 
Parágrafo Único. Será, também, obrigado a 
inscrever-se no Cadastro Econômico de 
Contribuintes, aquele que, mesmo não possuindo 
domicílio fiscal no Município, nele exerça atividades 
sujeitas ao imposto. 
 

Subseção I 
Da Escrita e do Documentário Fiscal 

 
Art. 36-F O contribuinte fica obrigado a manter, em 
cada um dos seus estabelecimentos sujeitos à 
inscrição, escrita fiscal destinada ao registro dos 
serviços prestados. 
 
§ 1º. O Poder Executivo estabelecerá os modelos de 
livros e documentos fiscais, a forma, os prazos e as 
condições para a sua escrituração e emissão; 
§ 2º. O Poder Executivo disporá sobre, a dispensa ou 
a obrigatoriedade de manutenção de determinados 
livros, tendo em vista a natureza dos serviços ou o 
ramo de atividade do contribuinte; 
§ 3º. Fica o contribuinte obrigado a apresentar, 
quando solicitado pelo fisco, os livros e documentos 
fiscais, contábeis e societários, importando a recusa 
em embargo, à ação fiscal; 
§ 4º. Fica o contribuinte obrigado a apresentar o 
Cartão de Inscrição Municipal, atualizado, quando 
solicitado pelo fisco. 

 
Seção XIII 

Das Infrações e Penalidades 
 
Art. 37 Serão punidos com multas: 
 
I. De 4 (quatro unidades) UFR-PB: 
 
a) Exercício de atividade sem prévia inscrição no 
Cadastro Mercantil; 
b) Deixar de remeter à Prefeitura documentos 
exigido por Lei ou regulamento fiscal; 
c) Não comunicação, até o prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da ocorrência, de venda ou 
transferência de estabelecimento, encerramento ou 
mudança de ramo de atividade, para anotação das 
alterações ocorridas. 
d) O fornecimento ou apresentação de informações 
ou documentos inexatos ou inverídicos; 
e) A inexistência de livro ou documento fiscal; 
f) A falta de escrituração de livro ou não emissão de 
documento fiscal. 
 
II. De 2 (duas unidades) UFR-PB o atraso por mais 
de 30 (trinta) dias na escrituração de livro fiscal, 
hipótese em que a multa será aplicada por mês ou 
fração; 
III. De 2 (duas unidades) UFR-PB a guarda do livro 
ou documento fiscal fora do estabelecimento; 
IV. De 50,0 % (cinquenta por cento) do valor do 
imposto, não recolhido: 
 
a) Relativo a receitas devidamente escrituradas nos 
livros fiscais e/ou contábeis; 
b) Relativo a receitas não escrituradas nos livros 
contábeis e/ou fiscais, com a emissão de Nota Fiscal 
de Serviços; 
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c) Relativo a receitas escrituradas no livros 
contábeis e/ou fiscais sem a emissão de Nota Fiscal 
de Serviços; 
d) Relativo a sociedades civis de profissionais; 
 
V. De 100,0% (cem por cento) do valor do imposto 
não recolhido relativo a receitas não escrituradas, 
sem emissão de Nota Fiscal de Serviços; 
VI. De 50,0% (cinquenta por cento) do valor do 
imposto de responsabilidade do contribuinte que 
não o reteve na fonte e não o recolheu; 
VII. De 50,0% (cinquenta por cento) do valor do 
imposto retido na fonte e não recolhido. 
 
§ 1º. As infrações previstas neste item serão 
apuradas mediante procedimento de oficio, 
propondo-se, quando for o caso, a aplicação de 
multa; 
§ 2º. Sempre que apurado, por meio de 
procedimento de oficio, o descumprimento de 
obrigação tributária acessória tenha resultado na 
inadimplência de obrigação principal, aplicar-se-á, 
apenas, a multa prevista para esta infração: 
 
VIII. De 4 (quatro unidades) UFRs-PB por documento 
impresso, no caso de estabelecimento gráfico que 
emitir nota ou documento fiscal sem a devida 
autorização, respondendo solidariamente pelo 
mesmo o beneficiário, quando a gráfica estiver 
estabelecida fora do Município; 
IX. De 4 (quatro unidades) UFRs-PB, por usar ou 
manter em seu poder para proveito próprio ou de 
terceiros, documentos fiscais sem a devida 
autorização de impressão; 
X. De 2 (duas unidades) UFRs-PB, por deixar de 
cumprir qualquer obrigação acessória definida 
nesta Lei ou em seus regulamentos; 
XI. De 2 (duas unidades) UFRs-PB, por deixar de 
apresentar dentro dos prazos, os elementos de 

identificação ou caracterização de fatos gerados ou 
de base de cálculos dos tributos municipais; 
XII. De 5 (cinco unidades) UFRs-PB quando: 
 
a) Negar-se exibir os livros ou documentos da 
escrita fiscal de interesse da fiscalização dos 
tributos municipais; 
b) Negar informações ou tentar embaraçar, iludir, 
dificultar ou impedir a ação dos fiscais municipais. 
 
XIII. De 2 (duas unidades) UFRs-PB, por extraviar ou 
inutilizar livros fiscais; 
XIV. De 1 (uma unidade) UFR-PB, por extraviar ou 
inutilizar nota fiscal; 
XV. De 1 (uma unidade) UFR-PB, por deixar de 
chancelar blocos e livros fiscais; 
XVI. De 1 (uma unidade) UFR-PB, por deixar de 
apresentar guia de informação negativa de 
movimento. 
 
Art. 37-A A reincidência em infração da mesma 
natureza será punida com multa em dobro, 
acrescida de 20% (vinte por cento) a cada nova 
reincidência. 

 
Art. 2º A Lei Complementar nº. 003/2013, passa a 

vigorar acrescido do dispositivo abaixo: 
 
“Art. 110 Após o decurso de 30 (trinta) da inscrição 
do débito em dívida ativa, deverá a autoridade 
fiscal fazer constar registro negativo do devedor 
nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito - 
SPC e Serasa Experian, devendo tal registro ser 
comunicado ao contribuinte negativado.” 

 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias 
após sua publicação, em obediência ao princípio da anterioridade 
nonagesimal. 
 
 
   Prefeitura Municipal de Cacimba de 
Dentro – PB. 
   Gabinete do Prefeito, em 06 de maio 
de 2021. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada na locação de máquinas pesadas destinadas a 
realização de serviços de limpeza de barreiros e canais pluviais, 
nivelamento de solo em terrenos que receberão obras do 
município, na zona urbana e rural; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE AUGUSTO BEZERRA DO 
VALE - R$ 207.300,00. Cacimba de Dentro - PB, 07 de Maio de 2021. 
VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00015/2021 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Contratação de empresa especializada na 
locação de máquinas pesadas destinadas a realização de serviços 
de limpeza de barreiros e canais pluviais, nivelamento de solo em 
terrenos que receberão obras do município, na zona urbana e rural; 
DESIGNO os servidores Alexandra Ferreira da Silva, Assessora II, 
como Gestora; e Fábio da Costa Lima, Chefe de Gabinete, para 
Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00015/2021, especialmente para acompanhar e 
fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 
Cacimba de Dentro - PB, 07 de Maio de 2021. VALDINELE GOMES 
COSTA – Prefeito. 
 

 


