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GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 733, 22 de Dezembro de 2022

DISPÔE        SOBRE        VALORES,        ALÍQUOTAS,
ISENçÕES,         REDUÇÕES,         DESCONTOS         E
CONDlçõES  RELATIVAS  A0  PAGAMENTO  DOS
TRIBUTOS MUNICIPAIS.

0PREFEITODOMUNICÍPIODEB0AVISTA,ESTADODAPARAÍBA,nouso
desuasatribuiçõeslegais,fazsaberqueaCâmaraMunicipalaprovoueelesanciona
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPO SIÇÕES PRELIMINARES

Art.1° Esta Lei, observado o disposto na CorBtituição Federal, no Código

Tributário  Nacional,  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  no  Código  Tributário

Municipal, define as isenções, reduções e demais formas de benefícios relativos aos

tributos municipais, assim como define critérios para sua concessão.

Art.  2°  A  concessão  de  isençãci,  redução  ou  outra  forma  de  benefício

prevista  nesta  Lei  dependerá  de  requerimento  dirigido  à  Secretaria  Municipal
cc)mpetente, em processo administrativo, devidamente instruído com documentação

idônea, necessária para a comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

Art. 3° As pessoas físicas ou jurídicas que requererem isenção, redução ou

quaisquer   outros  benefícíos   previstos  nesta  Lei   devem  cumprir   as   obrigações

previstas para o sujeito passivo no Código Tributário Municipal.

§ 1° 0 cônjuge sobrevivente poderá requerer os benefícios dispostos nos

incisos V, Vl e VIl do art. 4°, e nos artigos 21 e 22 desta Lei.

§ 20 Para a concessã

familiar,  será  considerada

declaradas.

e benefício fiscal sujeito à cc}mprovação da renda

patibilidade  da  renda  informada  e  as  despesas
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§ 3° 0 descumprimento de qualquer das coridições inerentes à concessão

dos benefícios de que trata esta Lei erüEjará o imediato lançamento e cobrança do

tributo em questão.

CAPÍTULO 11

IMPOSTO SOBRE A

PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
sEÇÃO I

DAS ISENÇÕES

Art. 4° Serão isentos do lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana:

I - os imóveis particulares cedidos gratuitamente, em sua totalidade, para

uso exclusivo da União, do Estado ou do Município, assim como de suas autarquias e

fundações,   destimdos   unicamente   ã   prática   de   atividades   inerentes   às   suas

finalidades essenciais;

11  -  os imóveis  pertencentes à União,  aos Estados  e  ao Município,  assim

comoaquelespertencentesàssociedadesdeeconomiamistaouàsempresaspúblicas

vinculadas aos mencionados entes federativos;

111 - as residências pastorais de propriedade das igrejas, desde que anexas

ao templo, bem como os imóveis que estas utilizarem para fins assistenciais;

IV  -  os  imóveis  pertencentes  à  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  e

destinados ao exercício de atividades culturais, recreativas ou Esportivas, atendidos

os requisitos desta Lei;

V  -  o  imóvel  único,  de  área  construída  até  50,00  m2  (cinquenta  metros

quadrados) que sirva de residência para seu proprietário, desde que a soma da renda
£amiliar dos moradores seja de até 1 (um) salário mínimo;

VI - o imóvel pertencente à pessoa com mais de 60 anos de idade ou que

venha  a  completá-los  no  exercí

aposentado, e que preencham os s

o  do  tributo  devido,  a  deficiente  físico,  ou  a

requisitos:
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a) que este imóvel seja destinado à residência do proprietário;

b)   a   renda   Íamiliar,   compreendida   pela   soma   da   renda   percebida

mensalmente  pelo proprietário do imóvel e  demais  moradores,  deve  ser  igual  ou

inferior a 1 (um) salário mínimo vigente à data do protocolo do pedido.

§ 1° A propriedade de mais de um imóvel ensejará a perda automática da

isenção aqui tratada.

§  2°  As  isenções  tratadas  neste  artigo  não  implicam  na  dispensa  do

cumprimento  das obrigações  acessórias fixadas em Lei, regulamento  ou  outro  ato

normativo,   bem   como   riio   desqualificam   os   beneficiários   da   condição   de

respomáveis pelo impogto, na forma da Lei.

§  3°  0  descumprimento  reiterado  do  disposto  no  parágrafo  anterior

sujeitaráoinfrator,naformadoregularnento,aperdadobenefício.

sEÇÃO 11

DO VALOR VENAL

Art.  5°  Para  efeito  de  apuração  do  valor  venal  dos  imóveis,  o  Órgão

responsável  pelo  lançamento  do  Ipru  poderá,  entre  outros  critérios,  adotar  os

valores abaixo relacionadc)s:

I -valor do metro quadrado para os imóveis não edificados (terras nuas):

R$ 30,00 (trinta reais);

11 - valor do metro quadrado para os imóveis edificados (construções): R$

40,00 (quarenta reais).

Parágrafo único. Os valores apontados acima poderão sofrer as alterações

ou reajustes que se mostrarem necessários.

SEÇÃO 111

DAS ALÍQUOTAS

Art. 6° 0 imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana será

devido em confomidade com as segu

I - para os imóveis sem e

alíquotas:

es (terrenos): 1 %;
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11 -para os imóveis edificados ®rédios):

a) 0,6% para os imóveis exclusivamente residenciais;

b) 0,8% para os imóveis com destinação mista, assim considerados aqueles

utflizados para finalidades não exclusivamente residenciais;

c)  1,0°/o  para os imóveis onde sejam exercidas exclu§ivamente atividades

industriais, comerciais ou de prestação de serviços, inclusive aqueles utilizados como

sede  por  microempreendedores  individuais,  para  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte.

SEÇÃO IV

DO DESCONTO E

FORMAS DE PAGAMENTO

Art. 7° 0 pagamento do imposto poderá ser efetuado de unm sÓ vez ou

em prestações  mensais,  respeitado  o  máximo  de  6  (seis)  parcelas,  desde  que  não

sejam iníeriores a R$ 15,00 (quinze reais).

§  1°  Para  o  contribuinte  que  quitar  o  IPTU  em  um  único  pagamento

Úagamento à vista), até o vencimento, será concedido o desconto de 20%.

§ 2° Tendo em vista a realidade econômico-financeira dos contribuintes, o

Chefe do Executivo local poderá adotar um limite para o valor a ser pago a título de

IHU.

CAPÍTULO 111

IMPOSTOSOBREATRANSMISSÃONTERWVOSDEBENSIMÓVEISE

DE DIREITOS REAIS A ELES RELATIVOS

SEÇÃO I

DAS ISENÇÕES

Art. 8° Ser

V[.tJos, por ato oneroso

-aex

da nua propriedade;

o isentas da incidência do lmposto sobre a Transmissão Jrz£er

de Bens Imóveis e de direitos reais a eles relativos:

ruto, quando o seu instituidor teiiha continuado dono
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11  -  a  trarBmissão  dos  bem  ao  cônjuge,  em  virtude  da  comunicação

decorrentedoregimedebensdocasamento,quenãoexcedaarespectivameação;

111  -  a  indenização  de  ben£eitorias,  pelo  proprietário  ao  locatário,  assim

consideradas nos termos da lei civil;

IV - a transrnissão decorrente de investidura;

V  -  a  aquisição  de  imóvel  oriundo  programs  habitacionais  populares

financiados por meio do Sistema Financeiro de Habitação, destinado a moradia do

adquirente, que não possua outro imóvel no seu nome ou no nome do seu cônjuge

ou descendentes, no território do Município.

VI   -   a   aquisição   de   terrenos   destinados   à   construção   de   unidade

habitacional  £amiliar,  cuja  área  construída  não  ultrapasse  os  50  m2  e  o  terreno

adquirido tenha até 125 m2.

§ 1° Para a caracterização da moradia popular, serão adotadas as mesmas

dimemões, de área construída e do tamanho do terreno, do inciso acima.

§ 2° A isenção prevista no inciso V somente será concedida mediante a

apresentação,pelointeressado,dadocumentaçãocomprobatóriadofinanciamento.

CAPITULO IV

IMPOST0 S0BRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

sEÇÃO I

DAS ISENÇÕES

Art.  9°  Será  isenta  do  lmposto  sobre Serviços  de  Qualquer  Natureza  a

prestação de serviços, nos seguintes casos:

I   -   os   pequenos   artífices,   assim   considerados   aqueles   que   em   sua

residência,  e  sem  propaganda  de  qualquer  espécie,  prestam  serviços  por  conta

própria e sem empregados, não se considerando como tais  os filhos e cônjuge ou

companheiro(a)

11  -  as

federações, ass

o(a) responsável;

vidades desportivas  desenvolvidas  sob  a  responsabilidade  das

s e clubes devidamente legalizados;
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111 - as apresentações teatrais, musicais ou folclóricas realizadas no intuito

da  divulgação  dos  valores  culturais  nordestinos,  contratadas  exclusivamente  com

artistas  residentes  e  domiciliados  nesta  Cidade,  devidamente  atestado  por  Órgão

municipal competente;

111 - os profissionais que, comprovadamente, aufiram receita anual média

inferior a 1 (um) salário mínimo.

§  1°  As  isenções  de  que  trata  este  artigo  não  implicam na  dispensa  do

cumprimento  das obrigações acessórias  fixadas  em Lei,  regulamento  ou  outro  ato

normativo,   bem   como   não   desqualificam   os   beneficiários    da   condição    de

responsáveis pelo imposto, na forma da Lei.

§  2°  0  descumprimento  reiterado  do  disposto  no  parágrafo  anterior

sujeitaráoinfrator,naforinadoregulamento,aperdadobenefício.

§ 3° A eficácia da decisão que deferir o requerimento tratado no parágrafo

anterior  alcançará  os  fatos  geradores  posteriores  à  data  em  que  o  interessado

protocolou o pedido respectivo.

§  4° A  título  de exemplo,  poderá  ser  equiparado  ao  pequeno  artifice  o

amolador de ferramentas, o engraxate, o feirante, o lavador de carro, a bordadeira, o

borracheiro, o ferrador, o guardador de vo]umes, o limpador de imóveis, o barbeiro,

o jornaleiro e o cozinheiro, além de outros profissionais a critério do Chefe do Poder

Executivo ou do Secretário ccimpetente, por Decreto do Executivo.

SEÇÃO 11

DAS ALÍQUOTAS

Art.   10°   0   ISSQN   será   calculado   com   a   aplicação   das   alíq-uotas

estabelecidas na  tabela  do  Anexo  1  desta  Lei,  sobre  a  base  de  cálculo  do  imposto,

referenteàlistadeserviçoscontidai`oanexodoCódigoTributárioMuricipal.

§ 1° A base de cálculo do ISSQN, correspondente a obras de construção

civil, quando arbitrada,

estabelecido por regul

rá definida a partir da apuração do custo total da obra a

tação específíca.
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§2°Parafinsdeapuraçãodocustototaldaobrareferidonoparágrafo1.°

desteartigo,seráutilizadocomore£erência,ocustounitáriobásico(CUB)divulgado

peloSindicatodalndústriadaConstruçãoCivil"mêsdedezembrodoexercício
anterior.

§3°Aáreaglobaldoprojetoseráenquadradaemumadasfaixasdeáreas

defiridas na tabela mencionada no parágra£o 1° deste artigo a £im de identiíicar o

projeto-padrão  correspondente  à  obra,  1evando-se  em  consideração  também  se  é
residencial, comercial ou galpão industrial.

§ 4° Os projetos residenciais e comerciais cujas características,  no  que  se

refere  ao  padrão  de  acabamento  da  obra,  sejam  inferiores  ao  padrão  mais  baixo,

defiiiido  pela  Norma  Técnica  12.721:2006,  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas (ABNT), poderão ser equiparados para fins de arbitramento, aos p-rojetos-

padrãoGI(galpãoindustrial),paramelhoradequaçãodocustototaldaobra.

§  5° Os  contribuintes  pessoas  físicas  (profissionais  autônomos),  inscritos

no  Cadastro  Mobiliário  da  Secretaria  Municipal  competente,  ficarão  sujeitos  ao

imposto na forma discrinrida no item 41.01  (ISS Fixo)  da tabela mencionada no

cflp%f deste artigo.

Art.11. Será concedido desconto de 5% (cinco pc)r cento) aos contribuintes

que quitarem em um único pagamento (pagamento à vista), até a data de vencimento
da primeira parcela, todas as parcelas do ISSQN, previsto no item 41.01 (ISS Fixo) da

tabela cóntida no Anexo 1 desta Lei.

CAPÍTULO V

TAXAS DECORRENTES DO

EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Art. 12. Serão isentas do pagamento da Taxa de Licença para Ocupação de

Solo nas Vias  e Logradouros Públicos a§  bancas  de Íeira livre, feira  do  produtor  e

outras  similares  regulamente  licenciadas  para  pessoas  acima  de  60  anos,  que

pessc)almente exerçam a ati

Art. 13. Serão is

de, na forma regulamentar.

da Taxa de Aprc}vação de Execução de Obras:
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I - coristmção, regularização de ediíicação existente, acréscimo e ref orma

interna   executada   ou   a  executar,   desde   que   preenchidas   cumulativamente   as

condições abaixo:

a)  o  imóvel  deve  ser  utilizado  exclusivamente  para  a  residência  do

proprietário;

b)  a  área  total  edificada  deve  ser  igual  ou  in£erior  a  50m2  (cinquenta

metros quadrados);

c)  o  imóvel  deve  ser  a  única  propriedade  imóvel  do  contribuinte  no

território  municipal,  devendo  apresentar  certidões  negativas  de  propriedade  do

Cartório de Registro de lmóveis.

Art. 14. Serão isentos da TaLxa de Licença para Publicidade:

I  -  os  caracteres  ou  letreiros  destinados  a  fins  patrióticos,  religiosos  ou

eleitorais;

11 - as tabuletas indicativas de sítios, granjas ou fazendas, bem como as de

rumo ou direção de estradas;

111   -   os   dísticos   ou   denominações   de   estabelecimentos   comerciais,

industriais e prestadores de serviços.

Art.   15.   Serão   isentas   do   pagamento   das   Taxas   de   Licença   para

Localização,  de  Fiscalização  de  Funcionamento,  de  Licença  para  Publicidade  e  de

Licença   Sanitária   as   entidades   de   assistência   social,   desde   que   cumpridos   os

seguiriés requjsitos :

I - não tenham fins lucrativos;

11 - não distribuam qualquer parcela de seu patrimôrio c)u de suas rendas,

a qualquer titulo;

111 - apliquem integra

receitas  e  despesas,  registrada

assegurar sua exatidão;

na região, os recursos na manutenção de suas

revestidos  de  formalidades  capazes  de
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IV   -   utilizem   e£etivamente   o   imóvel   para   o   cumprimento   de   suas

finalidadesessenciais,previstasemseuestatutoouatocomtitutivo.

Art.   16.   Serão   isentos   do   pagamento   das   Taxas   de   Licença   para

Localização,  de  Fiscalização  de Funcioriamerito,  de Licença  para Publicidade  e  de

LicençaSanitáriaasentidadesestudantisregularmentecomstituídas.

Art.17.EstãoisentosdopagamentodaTaxadeLicençaSanitária:

I-ospequenosprodutoresdealimentoscaseiros;

11 - os comerciantes ambulantes de lanches, frutas, doces, pipocas e outros

produtos similares.

J". 18. Serão isentos do pagamento das taxas decorrentes do exercício do

poder  de  polícia  os  entes  públicos  ou  de  utilidade  pública,  tais  como:  Corpo  de

Bombeiros,    Polícia,    Escolas    Públicas,    Conselhos    Municipais,    Associação    de

Moradores e outra§ entidades que cumprirem os requisitos desta Lei.

§ 1° Todos os estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de

serviços localizados no Município somente poderão iniciar as suas atividades após a

obtenção do alvará correspondente, que passará de provisório a definitivo, e deverá

ser rE.novado anualmente, até a data de aniversário da sua primeira concessão.

§ 2° Provisório é o alvará obtido no início do funcionamento da atividade e

definitivo o gerado a partir da primeira renovação.

CAPITULO VI

TAXAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO

EFETIVA 0U POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚB|.ICOS

Art.  19.  Serão  isentos  do  pagamento  da  Taxa  de  Coleta,  Transporte,

Tratamento   e   Destinação   Final   de   Resíduos   Sólidos   Urbanos   os   imóveis   de

propriedade de  entidades  de  assistência  social,  desde  que cumpridos  os  seguintes
requisitos:

I - não tenham fins lucrati
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11-rLãodistribuamqualquerparceladeseupatrimôniooudesuasrendas,

a qualquer título;

11-apliquemintegralmente,naregião,osrecursosnamanutençãodesuas

receitas  e  despesas,  registradas  em  livros  revestidos  de  formalidades  capazes  de

assegurar sua exatidão;

lv  -  utilizem  efetivamente   o   imóvel   para  o   cumprimento   de   suas

finalidadesessenciais,previstasemseuestatutoouatoconstitutivo;

Art. 20. Serão isentos do pagamento das taxas decorrentes da utilização

efetiva ou potencial de serviços públicos e da Contribuição para Custeio do Serviço

de  Iluminação  Pública  (CIP)  os  entes  públicos  ou  de  utilidade  pública,  tais  como:

Corpo de Bombeiros, Polícia, Escolas Públicas, Coriselho Muiiicipais, Associação de

Moradores e outras entidades que cumprirem os requisitos desta Lei.

Parágrafo  único.  0  benefício  previsto \ neste  artigo  alcança  somente  os

imóveis destinados exclusivamente à prática de atividades inerentes às finalidades

essenciais dos entes mencionados no c¢p%f.

CAPÍTULO VII

INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA

Art. 21. Poderá ser concedida a rernissão total ou parcial do lmposto sobre

a Propriedade Predial Urbana e/ou das taxas agregadas contidas no camê, desde que

o   proprietário   possua   um   único   imóvel   no   território   municipal,   destinado   à

residência  própria,  e  comprove  estar  em  situação  de  incapacidade  contributiva,

mediante documentação definida por decreto.

§  1°  Para  a  concessão  do benefício  fiscal  pleiteado,  o  Órgão  responsável

pela    Assistência   Social    deverá    emitir    laudo    técnico    atestando    a   condição

socioeconômica do contribuinte, baseado em visita domiciliar, que será levado em

ccimideração  pela  Procuradoria  Jurídica  municipal  e  pelo  Secretário  Munícipal

cc)mpetente em sua decisão.

§  2°  A remissão  de  que  tra

podendo também ser aplicada aos exe

ste  artigo  abrangerá  o  exercício  vigente,

anteriores.

10
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§  3° Não serão alcançados pela remissão prevista neste artigo valores já

pagos e, portanto, extintos.

§  4°  A concessão  do beneficio  estabelecido  neste  artigo  não  gera  direito

adquirido para exercícios posteriores.

§5°ApÓsserinstruídocomolaudotécnicodequetratao§1°desteartigo,

o requerimento  será  submetido  à análise  da Procuadoria ]urídica,  a qual ~emitirá

parecer, que será levado em consideração pelo Secretário Municipal competente em
sua decisão.

Art. 22. Poderá ser concedida a remissão dos tributos mobiliários nc> caso

de ser  devidamente comprovada a incapacidade contributiva da pessoa Íísica, nos

mesmos termos do cq7w£ e parágrafos do artigo anterior.

Parágrafoúnico.0benefíciodequetrataesteartigoseráextensivoaobras

de  construção  civil,  nos  casos  de  regularização  de  edificação  existente  e  reforma

interna  já  executada  para  fins  residenciais,  desde  que  o  requerente  apresente  as

certidões negativas de propriedade do Cartório de Reastro de lmóveis em nome dos

proprietários e atenda às exigências do c¢p#£ deste artigo.

CAPÍTULO VIII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 23. Serão punidos com multas:

1. De R$ 25,00 (vinte e cinco reais):

a)    Exercício    de    atividade    sem   prévia    iiiscrição   no    cadasrio    de

contribuintes;

b)   Deixar   de   remeter   à  Prefeitura   documentos   exigido   por  Lei   ou

regulamento fisca];

c) Não comunicação, até o pra

ocorrência, de venda ou transferência esta

ramo de atividade, para anotação das al

o de 30 (trinta) dias contados da data da

:cimento, encerramento ou mudança de

es ocorridas.

11
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11.  De  R$  20,00  (vinte  reais)  o  atraso  por  mais  de  30  (trinta)  dias  na

escrituraçãodelivro£iscal,hipóteseemqueamultaseráaplicadapormêsoufração;

111.DeR$20,00(vintereais)aguardadolivrooudocumento£iscal£orado

estabelecimento;

IV. De R$ 50,00 (cinquenta reais):

a)   0  fornecimento   ou   apresentação   de   informações   ou   documentos

inexatos ou inverídicos;

b)Ainexistênciadelivrooudocumentofiscal;

c)Afaltadeescrituraçãodelivroounãoemissãodedocumento£iscal.

V.De50%(cinquentaporcento)dovalordoimposto,nãorecolhido:

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;

c) Relativo a receitas escrituradas nos livros contábeis e/ou Íiscais sem a

emissão de Nota Fiscal de Serviços;

d)   Relativo   a   sociedades   civis   de   profissionais   previstas   no   Código

Tributário.

VI. De 100°/o (cem por cento) do valor do impostci não recolhido relativo a

receitas não escrituradas, sem emissão de Nota Fiscal de Serviços;

VII.    De    50%    (cinquenta    por    cento)    do    valor    do    imposto    de

responsabilidade do contribuinte que nãci o reteve na fonte e não o recolheu;

VIII. De 50%  (cinquenta por cento) do valor do imposto retido na fonte e

não recolhido:

§   1°   As   infrações   previs

procedímento de oficio, propondo-s

s   neste   artigo   serão   apuradas   mediante

do for o caso, a aplicação de multa.

12
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§   2°  Sempre   que   apurado,   por  meio   de   procedimento   de   oficio,   o

descumprimento de obrigação tributária acessória tenha resultado na inadimplência

deobrigaçãoprincipal,aplicar-se-á,apenas,amultaprevistaparaestainfração.

IX.  De  R$ 150,00  (cento  e  cinquenta reais)  por  documento  impresso,  no

cago de estabelecimento gráfico que emitir nota ou documento Íiscal sem a devida

autorização,  respondendo  solidariamente  pelo  mesmo  o  bene£iciário,  quando  a

gráíicaestiverestabelecidaforadoMuricípio;

X.  De  R$  150,00  (cento  e  cinquenta reais),  por  usar  ou  manter  em  seu

poder  para  proveito  próprio  ou  de  terceiros,  documentos  fiscais  sem  a  devida

autorização de impressão;

XI.  De R$  20,00  (vinte  reais),  por  deixar  de cumprir  qualquer  obrigação

acessória definida nesta Lei ou em seus regulamentos;

XII.DeR$20,00(vintereais),pordeixardeapresentardentrodos--prazos,

os  elementos  de  identificação  ou  caracterização  de  fatos  gerados  ou  de  base  de

cálculos dos tributos municipais;

XIII. De R$ 200,00 (duzentos reais) 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.

XIV. De R$ 15,00 (quinze reais), por extraviar ou inutilizar livros fiscais;

XV. De R$ 10,00 (dez reais), por extraviar ou inutilizar nora fiscal;

XVI. De R$ 10,00 (dez reais), por deixar de chancelar blocos e livros fiscais;

XVII.  De R$ 10,00 (dez reais),  por deixar de apresentar guia negativa de

movimento.

Art. 24. A reincidência em infr

multa em dobro, acrescida de 20% (vinte p
ão da mesma natureza será punida com

nto) a cada nova reincidência.

13
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CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Í".  25.  Os  benefícios  previstos  nesta  Lei,  desde  que  requeridos  no

exercício anterior e concedidos pela Secretaria Municipal competente após regular

procedimento    administrativo,    poderão,    a    critéi.io    da    autoridade    municipal

competente,  ser  estendidos  automaticamente  aos  contribuintes  para  o  exercício

seguinte.

JW. 26. Na £alta de cumprimento de qualquer dos requisitos estabelecidos

nesta Lei ou na regulamentação a que se refere o artigo 28, a autoridade municipal

revogará  o   benefício  fiscal   eventualmente  concedido  e  promoverá   o  imediato

lançamento do tributo,

Parágrafo   único.   Na   hipótese   deste   artigo,   serão   devidos   todos   os

acréscimosepenalidadeslegais,semprejuízodassançõescíveisecriminaiscabíveis.

Art. 27. Os benefícios previstos nesta Lei não contemplarão tributos pagos.

Art.  28.  0  Poder  Executivo  poderá,  em  caso  de  necessidade,  baixar

regulamentação eventualmente necessária ao fiel cumprimento desta Lei.

Art.  29.  Esta  Lei entrará em vigcir  na  mesma  data  do código  tributário

objetó das presentes regulamentações.

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito M

ANDRÉ L

2022'

-:::-:-:Í;:_j-::::::=-.:

de Boa vista/PB, em 22 de dezembro de      ~

RAÚJO

14
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ANEX0 I
TABELADEALÍQUOTASEDEVALORESPARACOBRANÇADOOST0SOBRESERVIÇOSDEQUALQUERNATUREZA(ISSQN)

IMPItem
Descrição                                                                                                                                     AHquota °/o`£-,__-m^=-L_.n-_.T±_-iH_-=lr=  ,

:-#  ;k`"      .-.--é    ,-:

# _ ¥z  , `\Q.í #E ''.  -  +=ffimgn.£.     _
x       Lütl,{(               ^.Í*+                 h                      ___ZA¥x            "X

.lx      #--
&,(    `.y,  ,*  ,7-ri-1.01 ( ¥xfsf,,  ,#p¥Á.T,r` }H.liq¥.±: L»r..x  yT á3^._y,^?7|,Tiy.,   x5Zãà¥    .. =`< -`TÉ_,_T]=ü   Sç3maii            kAnáliseedesenvolvimentodesistemas.

5

1.02 Programação. 5

1.03 Processamento,  armazenamento  ou  hospedagem  de  dados,
5textos,   imagens,   vídeos,   páginas   eletrônicas,   aplicativos   e

sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de ]ogos

5eletrônicos, 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
5

computação.

1.06 Assessoria e consultoria em informática. 5

1.07 Suporte     técnico     em     informática,     inclusive     instalação,

5configuração  e  manutenção  de  programas  de  computação  e

bancosdedados.              {

1.08 Plmejamento, confecçãoeletrônicas. anutenção e atualização de páginas
5

1.09 Disponibilização,   sem (c&são`  definitiva,   de   conteúdos   de

5

áudio, vídeo, imagem e texto por meio da intemet, 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 n° 12.485, de 12 de setembro
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3.02 Cessão d

3.03 Exploração    de   salões   de   festas,   centro    de    conve  ç      ,

5
escritórios   virtuais,    stands,   quadras   esportivas,   estádios,

ginásios,    auditórios,    casas    de    espetáculos,    parques    de

diver§Ões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou

negócios de qualquer natureza.

3.04 Locação,  sublocação,  arrendamento,  direito  de  passagem  ou
5

perinissão de uso, compartilhado ou não, de Íerrovia, rodovia,

postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

3.05-vH=Z!.- Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de
5

uso temporário.

í  seffi£éó

•,                                                                    ,,,            ,,

. :-i  1_`=-üH.= -   ?;¥ÍB:n3ÂÇ,ç
--ii=üftã,

Lffi8ã¥ffi.,3 -
4.01 Medicina e biomedicina. 5

4.02 Análises clínicas, patologia,     etricidade médica,  radioterapia,

5quimioterapia,     ultrassonog     i        ressonância     magnética,

radiologia, tomografia e co           r  s.

4.03

:eo::itã;:,p=tco:,s:ac:oHr::;7ai:tus|=:;:;oes,comn:::rTs:-sffi5

16



F[EIEFEfTtlFfA MUN[CIPAL BE

BOA VISTA
+::a8=:3i:aí=iffÊ¥Íii:!|®Fír

17

üü

4.04 Iiistrumentação cirúrgica
5

4.05 Acupuntura
55

4.06 Erúermagem, inclusive serviços auxiliares.

4.07 Serviços farmacêuticos.
55

4.08 Terapiaocupacional,fisioterapiaeÍonoaudiologia.

4.09 Terapias de qualquer espécie, destinadas ao tratamento fisico, 5

orgânico e mental.

4.10 Nutrição. 5

4.11 Obstetrícia. 5

4.12 Odontologia. 5

4.13 Chtóptica. 5

4.14 Próteses gob encomenda. 5

4.15 Psicanálise. 5

4.16 Psicologia. 5

4.17 Casas   de   repouso    e    de   recuperação,   creches,   asilos   e
5cc)ngêneres.

4.18 Inseminação artificial, fertilização t.7ç Üího e congêneres. 5

4.19 Bancos    de    sangue,    leite,    pele,    olhos,    Óvulos,    sêmen   e
5congêneres.                                                  [

4.20 Coleta  de  sangue,  leite,  tecid         ê   en,  órgãos  e  materiais
5biológicos de qualquer espécie.

4.21 Unidade  de  atendimento,  assistência  ou  tratamento  móvel  e 5
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congêneres.

4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para
5

prestação  de  asgigtência  médica,  hospitalar,  odontológica  e

congêneres.                                                                                   'd

4.23 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços   e

5-,1-ãLg"F.=,`,'terceiros  contratados,   credenciados,   cooperados   ou   apenas

pagos   pelo   operador   do   plano   mediante   indicação   do
beneficiário.-...     -o           .-.            -.,     -,-,.      .-.     :--.!,     .-Á.

y           ç,`x-~w           ,, ==lffii*`H7"¥`F      i           'flL

5^Xxi`HT:xÊ,'xk``;f:`J-*àà\J \

redlcm veterimúla e zoot~                                            \ 5
5.01

5.02 Hospitais,      clínicas,      ambulatórios,      prontos-socorros      e 5
congêneres, na área veterinária.

5.03 Laboratórios de análise na área veterinária. 5

5.04 Inseminação artificial, fertilização z'7i z}íbio e congêneres. 5

5.05 Bancos de sangue e de Órgãos e congêneres. 5

5.06 Coleta  de  sangue,  leite,  tecidos,  sêmen,  Órgãos  e  materiais
5i biológicos de qualquer espécie.

5.07 Unidade  de  atendimento,  assistência  ou  tratamento  móvel  e
5congêneres.                                                   n

5.08 Gmrda,       tratamento,       amestrame              embelezamento,
5àloj amento e congêneres.

5.09,.^`11 " Plmosdeatendimentoeassistêncri/éü#\veterinfiia.yr""¥.~Li5sti^Hqffi"HmnH`/i.~gk"imHxvv 5

I®, Ã        r        L                        r=J      i       *ã-ffs##,«`      ô=-`
fí_si
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6.01 Barbearia,cabeleireiros,manicuros,pedicurosecongêr`eres.Esteticistas,tratamentodepele,depilaçãoecongêneres.ê
55

6.02

5
6.03 Banhos, duchas, 9auna, massagens e cong  neres.Ginástica,dança,esportes,natação,artesmarciais  e  demais

6.04 55

atividades físicas.

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

5
6.06 Aplicaçãodetatuagens,piercmgsecongeneres.J_`-`,'uJ~_&,lí,

ãris*Írixó x

i+g

j,lú
¥,J*ixã`ãtl£*,

±Eí         .  ,  S.ffi

iedy(,,#`

=1###-É

"

y_"

*xã    "y-==i=-q=L-i7.01

Engenharia,  agronomia,  agrimerBura,  arquitetura,  geo ogia,5
urbanismo, paisagismo e congêneres.

7,02 Execução,  por  administração,  empreitada  ou  subempreitada,

5

de obras de comtrução 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.

7.03 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos

5
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de

engenharia;   elaboração   de   anteprojet  s,   projetos   básicos   e

projetos executivos para trabalhos de e  genharia.1

7.04 Demolição                                      W\ 5

7.05 Reparação,   conservação   e   reformJ   dü   àçffícios,   estradas,
5

pontes,   portos   e   congêneres   (exceto   o   fornecimento   de
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mercadorias produzidas pelo prestador  dos serviços,  fora  do

localdaprestaçãodosserviços,que£icasujeitoaolcMS),alhcortinas

7.06 Colocação e in5talação de tapetes, carpetes, asso      os,                ,
5

revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e

congêneres,commaterialfornecidopelotomadordoserviço.'e

7.07 Recuperação,  raspagem,  polimento  e  lustraçao  de  pisos 5

congêneres.

7.08 CalafetaçãoVarrição,coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
5

r.OC'
5

separação e destinação £inal de lixo, rejeitos e outros resíduos

quaisquer.

7.10 Limpeza,  manutenção  e  conservação  de  vias  e  logradouros
5

públicos,   imóveis,   chaminés,   piscinas,   parques,   jardins   e

congêneres.

7.11 Decoração e jardirLagem, inclusive corte e poda de árvores. 5

7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de
5

agentes físicos, químicos e biológicos.

7.13 Dedetização,       desiníecção,       desinsetização,       imunização,
5

higienização, desratização, pulverização e congêneres.

7.16 Florestamento,      reflorestamento,      semeadura,      adubação,

5

reparação    de    solo,    plantio,    silagem,    colheita,    corte    e

descascamento  de árvores, silvicul     a,  exploração florestal  e

dos     serviços     congêneres     indiss  ci  veis     da     formação,

manutenção e colheita de floresta      ar   quaisquer fins e por

quaisquer meios.                                  \

-\
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7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 5

7.18 Limpeza  e  dragagem  de  rios,  portos,  canais,  baias,  1agos,5
lagoas, represas, açudes e congêneres,

7.19 Acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  de   obras   de 5

engenharia, arquitetura e urbanismo.

7.20 Aerofotogrametria     (inclusive     interpretação),     cartografia,
5mapeamento,     levantamentos     topográíicos,     batimétricos,

geográficos, geodésicos, geológicos, geofisicos e congêneres.

7.21 Pesquisa,    perfuração,    cimentação,    mergulho,    perfilagem,

5
concretação,  testemunhagem  pescaria,  estimulação  e  outros

serviços   relacionados   com   a   exploração   e   explotação   de

petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 5

ÉÊb¥J 5%é"ê#}rlÁ,rÉ¥qfffifflÉríé§ãã:,,Íéffi3.-/riig#;ÕffzêÉLiEã=3-
"#jffi5w ãE +#ã¥Tã'#LãÉÉ¥Íuéacio-L d  H*xx

-
u=   bHx!

1tr,'__`=`'

=q=ffiàixwa5
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8.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 5

8.02 Instrução,  treinamento,  orientação  pedagógica  e  educacional,
5

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Tl      ,.+LT +rià Éri#`'Éõri` ^ên'eí
.Xxylí;Lr.,*_    Á     X         X

ã-  L=_.-;::`jffiffiffi*Êã jL;;    ,,fl     ;   `

9.01 Hospedagem  de  qualquer  natureza    m  hotéis,  apart-service

5
condominiais,  flat,  apart-hotéis,  hot       r  sidência,  residence-

service,  suite  service,  hotelaria  ma              motéis,  pensões  e

congêneres;  ocupação  por  tempor  da            fornecimento  de

serviço (o valor da alimentação e gorieta,    uando incluído no

21
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preçodadiária,ficasujeitoaolmpostoSobreServiços). 11
9.02 Agenciamento,    orgarização,    promoção,    intermediaçao    e

5execução    de    programas    de    turismo,    passeios,    viagens,

excursões, hospedagens e congêneres.

9.03 Guias de turismo.-'e-®-É-5   d.   .    .e-.    :á    a   ._
5-1\--

-r\' àtí-üà-*L=,-=.               ã

qíi¥ãí`x.É,n`*.Éffií-:.;í#
xÉX,

1  ,'  \,ffiffiLk'x'`Ui10.01 :lÁ*``r::.-``ffiãL-, lld]~n   ,€,l'lãã`  ftM -3*j¥#Z+_  ^_  = ',~í`,HR;il,Ér       xft„^"-_  ¥_'   .H_.   ,. -í«.,H       ,  `  _  TUAgenciamento,corretagemouintermediação de    câmbio,    de

5seguros, de cartões de créditc), de planos de saúde e de planos

de previdência privada.

10.02 Agenciamento,  corretagem  ou  intemediação  de  títulos  em
5

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

10.03 Agenciamento,  corretagem  ou  intermediação  de  direitos  de
5

propriedade industrial, artística ou literária.

10.04 Agenciamento, corretagem ou intermediação  de contratos  de

5arrendamento mercantil  qeashg), de franquia (franchising) e

de faturização (Íactoring).

10.05 Agenciamento, corretagem ou intermediação  de bens móveis

5
ou  imóveis,  não  abrangidos  em  outros  itens   ou  subiterLs,

inclusive    aqueles    realizados    no    âmbito    de    Bolsas    de

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
1

10.06 Agenciamento marítimo.                          ^    i 5

10.07 Agenciamento de notícías                   W \ 5

10.08

âggeennccilimeennttooded:ei::,ba`;:1od::: q:aí:::fm¥:,  inclusive  o
5
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10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.               5

10.10 Distribuição de bem  de terceiros._ffiü"_]mmffiE\Â¥"n  ]¥Y`_T.+O__                  ,,ff   „      `,\,,`.__r        ,,,r`.  ân.,  \   e=

-Ü,-x#\;-` -,,¥,    .     .     !.!.   é++r.+`+Guardaeestaciormentodeveículosterrestres  automotores, -ffi3 .

1

.     x=                         1/,Sã-__\ÀPÁÁ:*ÃX:v^;   -sta-,_`"Z_`-.-Ã;írz§\

511.01

de aeronaves e de embarcações.

11.02 Vigilância,  segurança  ou  monitoramento  de  bens,  pessoas  e 5

semoventes.

11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5

11.04 Armazenamento,   depósito,   carga,   descarga,   arrumação   e5

guarda de bens de qualquer espécie.

11.05 Serviços  relacionados  ao  monitoramento  e  rastreamento  a

5

distância,   em   qualquer   via   ou   local,   de   veículos,   cargas,

pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados

por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou

qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia

da lnformação Veicular, independentemente de o prestador de

serviços   ser    proprietário   ou   não    da   irúraestrutura    de

telecomunicações que utiliza.

x4i#,I^\          _

12.01 Espetáculos teatrais. 5

1

12.02 Exibições cinematográficas.                         ^   , 5

12.03 Espetáculos circenses.                           W\ 5

12.04 Programasdeauditório.                       /     \)   \ 5

23
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12.05 Parquesdediversõe9,centrosdelazerecongêneres.
55

12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres.Shows,ballet,danças,desfiles,   bailes,   óperas,   concertos,

12.07 55

recitais, festivais e congêneres.Feiras,exposições,congressos e congêneres.Bimares,bolichesediversõeseletrônicasou não.

12.08

5
12.09

12.10 Corridas e competições de animais.Competiçõesesportivasoudedestreza  física  ou  intelectual,
5

12.11 5

com ou sem a participação do espectador.

12.12 Execução de música.
5

12.13 Produção,  mediante  ou  sem  encomenda  prévia,  de  eventos,
5

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.14 Fornecimento  de  música  para  ambientes  fechados  ou  não,
5

mediante transmissão por qualquer processo.

12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e
5

congêneres.

12.16 Exibição  de  filmes,  entrevistas,  musicais,  espetáculos,  shows,

5concertos, desfiles, Óperas, competições esportivas, de destreza

intelectual ou congêneres.                            `

12.17 Recreação   e   animação,   inclusive   em      st      e   eventos   de
5

qualquer natureza.

*

=ã?gffiÉã_-,   „.       __„___""üã     _===-iESB_E6rffl,ia_t,  -ffiEELiTã.
dS£^Á                                          Á"¥J-_#TT_

¥k[Árma=imD-=ç¥,.,---"-L=`_H,F:--
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Eü

13.02 Fonografia    ou    gravação    de    son§,    inclusive    trucagem, 5

dublagem,inixagemecongêneres.Fotogra£iaecinematografia,inclusive  revelação,  ampliação,

13.03 55

cópia,reprodução,trucagemecongêneres.

13.04 Reprograíia,microfilmagemedigitalizaçao.Composiçãográ£ica,inclusiveconfecçãode impressos gráficos,

13.05

5

£otocomposição,       clicheria,       zincograíia,       1itogra£ia       e

fotolitografia,  exceto  se  destinados  a  posterior  operação  de

comercialização  ou industrialização,  ainda  que incorporados,

de qualquer £orma, a outra mercadoria que deva ser objeto de

posteriorcirculação,taiscomobulas,rótulos,etiquetas,caixas,

cartuchos,   embalagens  e  manuais  técrücos  e  de  instrução,

quando  ficarão  sujeitos ao  ICMS.                                                      +fi'`^~'ÊÊãxi-.i„xQÀi'`#i\

•       -EH^i€-„       Fã-                  #"#

xt     j*riL: "m`x-J

',\y:--.,#m        ^J14.01"*#=€-í:tffl  iiÁ-,'  _±E.¥'8-E>ãJ       ~,rj*,     „   '4   x„  Li_r#_  .`t¥     „Lubrificação,1impeza,lustração,revisão,    carga    e    recarga,

5

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. 5

14.03

:;cporne:Lac;oü=ueen;L:mdesu]eT:tso::s[c:c,eto\ p;ças   e   partes
5

14.04 Recauchuügemouregeneraçãodepneus.M 5

14.05 Restauração,  recondicionamento,  acon;#ciorüm\nto,  pintura
5,,beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia

anodização,  corte,  recorte,  plastificação,  costura,  acabamento
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ãEE

polimentoecongêneresdeobjetosquaisquer.1h        máuinas     e

14.06 Instalação     e     montagem     de     apare   os,           q
55

equipamentos,  inclusive  montagein  industrial,  prestados  aousuáriofinal,exclusivamentecommaterialporelefornecido.

14.07 Colocação de molduras e congêneres.Encademação,gravaçãoedouração   de   livros,   revistas   e±1
14.08 5_

congêneres.Alfaiataria e  costura,  quando  o  material  for  Íomecido  pelo

14.09 5

usuário final, exceto aviamento.

14.10 Tinturaria e lavanderia.Tapeçariaereformade estofamentos em geral.
55

14.11

14.12 Funilaria e lantermgem.
5

14.13 Carpintaria e serralheria.
5

14.14•¥fF-'fffffi Guincho intramuricipal, guindaste e içamento.r:oü úi,á`a-ricéiió;r `X`iíi•d.fun*-'^-'``É,xÍ',^/,:Á'{i`tJ`'À:,'_+L,Yrú¥\ 5

#Áy`,/r-`,
clusivç:clop#É-

•..- S,É# ÀutQrAiza\  a§,€q     n

n'=J€ •.aa-,.,.0 +'=--     y-*:=,:,y   =:^

15.01 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de

a)5b)5

crédito  ou  débito  e  congêneres,  de  carteira  de  clientes,  de

cheques pré-datados e congêneres.a)Admínistraçãodecartãodecrédito ou débito.b)Demaiscasos.

15.02 Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, cbnta de 5e
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País
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no  exterior,  bem  como  a  manutenção  das  referidas  contas

ativas e inativas.Locaçãoemanutenção  de  cc]£reg  particulares,  de  terminais

15.03
5

eletrônicos,   de   terrrLinais   de   atendimento   e   de   bens   e

equipamentos em geral.Fomecimentoouemissão  de  atestados  em  geral,  inclusive

15.04
5

atestado  de  idoneidade,  atestado  de  capacidade  £irmceira  e

congêneres,Càdastro,elaboração de £icha cadastral, renovação cadastral e

15.05

5congêneres,inclusãoouexclusãonoCadastrodeEmitentesde

Cheques  sem  Fundos  CCF  cu  em  quaisquer  outros  bancos

cadastrais.Emissão,reemissão e fomecimento de avisos, comprovantes e

15.06

5

documentos  em  geral;  abono  de  firmas;  coleta  e  entrega  de

documentos, bens e valores; comuiúcação  com outra  agência

ou  com a  administração  central;  1icenciamento  eletrônico  de

veículos; transferencia de veículos; agenciamento £iduciário ou

depositário;devoluçãodebensemcustódia.

15.07 Acesso,  movimentação,  atendimento  e  consulta  a  contas  em

5

gerd, por qualquer meio  ou processo, inclusive por telefone,
fac-símile, intemet e telex, acessci a terminais de atendimento,

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede

compartilhada;   fornecimento   de   saldc>,   extra       e   demais

iníormações relativas a contas em geral, por qua   u  r meio ou

Processo.

15.08 Emissão,       reemissão,       alteração,       cessão,      Vsu  stituiçao`5e

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, anális

27
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e avaliação   de   operações   de   crédito,   emi       ,alteraçãooucontrataçãodeaval,fiança,anuênciaecongêneres;serviçoBrelati"aaberturadecrédito,paraquaisquerfins.•1.n)dequaisquerbe"5,inclusive

15.09 Arrendamento mercantil ( easi  gcessãodedireitoseobrigações,   substituição   de   garantia,
5

alteração,   cancelamento   e   registro   de   contrato,   e   demaisserviçosrelacionadosaoarrendamentomercantil(leasing).recebimentosou

15.10 Serviços     relacionados     a     cobranças,

5

pagamentos  em  geral,  de  titulos  quaisquer,  de  contas  ou
caTnêS   de   câmbio,   de   tributos   e   por   conta   de   terceiros

inclusive os e£etuados por meio eletrônico, automático ou por

máquinas   de   atendimento;   £ornecimento   de   posição   decobrança,recebimentooupagamento;emissãodecarnês,

fichasdecompensação,impressosedocumentosemgeral.Devoluçãodetítulos,protestodetítulos,sustaçãodeprotesto,

15.11
5

manutenção  de  títulos,  reapresentação  de  títulos,  e  demais

serviços a eles relaciomdos.

15.12 Custódiaemgeral,inclusivedetítulosevàloresmobiliários. 5

15.13 Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, ediçao,

e,5aa

alteração,  prorrogação,  cancelamento  e  baixa  de  contrato  de

câmbio;  emissão  de  registro  de  exportação  ou  de  crédito

cobrança  ou  depósito  no  exterior;  emissão,  fornecimento

cancelamento     de     cheques     de     viagem;     fomecimento

tramferência, cancelamento e demais serviços r  lativos a cart

de  crédito  de  importação,  exportação  e  gar    tias  recebidas

envio  e  recebimento  de  mensagens  em  ger     rel  cionadas

operações de câmbio.
\\
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15.14 Fornecimerito,emissão,reemissão,renovaçãoemanutençãode
5

cartão  magnético,  cartão  de  crédito,  cartão  de  débito,  cartão

salário e congêneres.                                1          uaisquer.    serviços

15.15 Compensação    de   cheques    e    títuos    q               ,relacionadosadepósito,inclusivedepósitoidentificado,   a
5

saque  de  contas  quaisqueL  por  qualquer  meio  ou  processo,

inclusiveemterminaiseletrôricosedeatendimento.EirLissão,reemissão,liquidação,alteração,cancelamento   e

15.16

5
baixa de orderc de pagamento, ordens de crédito e sirilares,

por   qualquer   meio   ou   processü   serviços   relacionados   à
transferência   de   valores,    dados,   fundos,   pagamentos   e

similares,inclusiveentrecontasemgeral.                     1toe

15.17 Emissão,  fornecimento,  devolução,  sustaçao,  cance amen 5

oposiçãodechequesquaisquer,avulsoouportalão.,~®.

15.18 Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliaçao e vistoria

5

de   imóvel   ou   obra,   análise   técrúca   e   jurídica,   emissão,

reenrissão, alteração, transferência e renegociação de contrato,

emissão e reeinissão do termo de quitação e demais serviços

relacionados a crédito imobiliário.

T..T'k',üi¥"éfí=iwÁ
ffl        -              ®      .-         .         Ê,©       --       -           -           G                    ..

----/,   w)y//,J//H,/A,l,   Í,              l-w    '',:`,'/`:l
rfl9ff!,,ffi  `l,yÃ   tí,,,,l,  t  t, ^t,F

1

ffi    =:=- -          --,                                                                                                                                                                                                                                           -                           -

Tr£     ^_^      ^  _.ãÉffi;ffióLh,§  „.       t
.   d¥¥   Ú    .,  g=    j(Lç5    `¥X         X^-^

16.01 Serviços     de    transporte    coletivo    municipal odoviário,1
5

metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiro

16.02 Outros serviços de transporte de natureza muni 5

+-- H        .               ®Ê.I-.-Ê5ã_i©_,Ê_Ê=Li               .--E--g.       \              .         _Ê     n..Hffi
Éié=      ãBiiÉÚ'   ~w<w'

•.

cB¥A                 ,          .? :_-LXJ:y #-ãà:yç     7=
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ÉE

17.01 Assessoria ou  consultoria  de qualquer ruitureza,  não contida

5em  outrog  iterB  desta  lista;  análise,  exame,  pesquisa,  coleta,

compilação   e   £omecimento   de   dados   e   infarmações   de

qualquernatüeza,inclusivecadastroesimilares.Datilogra£ia,digitação,estenogra£ia,expediente, secretaria em

17.02
5

geral,respostaaudível,redação,edição,interpretação,revisão,
tradução,apoioeinfraestruturaadministrativaecongêneres.ariza ão

17.03 Planejamento,   coordemção,   programação   ou   org         ç 5

técnica, financeira ou administrativa.Recrutamento,agenciamento,seleção  e  colocação  de mão  de

17.04 5

obra.                                                                                                    ário

17.05 Fomecimento de mão de obra, mesmo em caráter tempor       ,
5

inclusive   de   empregados   ou   trabalhadores,    avulsos   ou

temporários,contratadospeloprestadordeserviço.

17.06 Propaganda  e  publicidade,  inclusive  promoçao  de  vendas,

a)5b)5

planejamento   de   campanhas   ou   sistemas   de   publicidade,
elaboração     de     desenhos,     textos     e     demais     materiais

pubiicitários.a)Promocão de vendas.b)Demaiscasos.

17.08 Franquia (franchising). 5

„
17,09 Pericias, hudos, exames técricos e análises tftricas./     , 5

17.10 Planejamento,     organização    e     administração       e     feiras,
5

exposições, congressos e congêneres.

17.11 Organização de festas e recepções; buíê (exceto o forhecirhento 5
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dealimentaçãoebebidas,queficasujeitoaoICMS).Admiristraçãoemgeral,inclusivedebensenegócio§  de

17.12

a)5b)5
terceiros.

a)Admiristraçãodevalesalimentaçãoe/ourefeição.b)Demaücasos.

17.13 Leilão e congêneres.
5

17.14 Advocacia.Arbitragem de qualquer espécie, inclusive juridica,
55

17.15

17.16 Auditoria.
55

17.17 Análise de Organização e Métodos.

5
17.18 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

5
17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares,

17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 5

17.21 Estatística. 5

17.22 Cobrança em geral. 5

17.23 Assessoria, análise, avaliação, atendimento, co"5ulta, cadastro,

5
seleção,   gerenciamento   de   informações,   administração   de

contas   a  receber   ou   a   pagar  e   em   geral,   relacionados   a

operações de faturização (factoring).

17.24 Apresentação    de    palestras,    conferen i           eminários    e
5

congênerEs.

17.25 Inserção de textos, desenhos e outros máteriáis dé\propaganda 5,
e  publicidade,  em  qualquer  meio  (exceto  em  livros,  jomais
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periódicos  e  nas  modalidades  de  serviços  de  radiodi£usão

zíyo§~.

sonora e de sons e imagens  de  recepção  livre  e   gratuita_i--=„^T~-hiiir.Ç``.¥'-_,€.ã.,::*ii^ãp£¥.¥-FpT~irrr#)rtx»ri^`J'.-=='-riz;l'L"J-\-\'-Jà^ü).tõgj,v/iaéÀn§é*#
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•ffi±#18.01 #q;.;  ,ffi     Í!!!ffiiÊ##iãffiffiíffi;--~ ,            x  n  :ài[..=-,¥Jú-ffihhjãâ    £Serviçosderegulaçãodesinistrosvinculaseguros;inspeçãoeavaliaçãoderiscosdos  a contratos  deparacoberturade

5

contratosdeseguros;preveriçãoegerênciaderiscosseguráveis

e congêneres.
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5de   loteria,   bingos,   cartões,   pules   ou   cupons   de   apostas,

sorteios,   prêmios,   inclusive   os   decorrentes   de   títulos   de

capitalização e congêneres.
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20.01 Serviços   portuários,   Íerroportuários,   utilização    de   porto,

5

movimentação   de   passageiros,   reboque   de   embarcações,

rebocador   escoteiro,   atracação,   desatracação,   serviços    de

praticagem,  capatazia,  armazenagem  de    ualquer  natureza,
serviços acessórios, movimentação de mer    d  rias, serviços de

apoio   marítimo,   de   movimentação     o   1      o,   aerviços   de

armadores, estiva, conferência, logística e     n    neres.

20.02 Serviços        aeroportuários,        utilização   `    de        aeroporto, 5

movimentação   de   pagsageiros,   armazenagem   de   qualquer
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20.03

natureza, capatazia, movimentação  de  aeronaves, serviços deapoioaeroportuários,serviçosacessórios,movimentaçãode

mercadorias, 1ogística e congêneres.Serviçosdeterminaisrodoviários,  £erroviários,  metroviáiios,

5•±-ÍÍ*?ü#,,l,

movimentação   de  passageiros,   mercadorias,   inclusive   suas

operações,logísticaecongêneres.-Ç,lufi--,t-*-.'H#*    I,y    rr,t4-É,mm                            .ffiÉ       ffl

ffiá     J    ^¥,¥    e:                                                                                                                            -;ffi -  rã#%=

z

rg    -            gÊ,"ã%

Serviço8deregistrospúblicos,cartoráriosenota'iffl"ST`-gg99±*x,`ãõ,,uÉp-`L§ãQ=/ÉÀ*:#FEHffi%fflt-
rlalS.it-J_,H*A#u*21.01

R          ,                     y      `             fi,                §=          [±                     _      _ç=+r         ,."L                      ,_                       ..\r.„ÉÉffiE#^;„"+"' 'í-ãü,   k #``  " ?  y

1,

5

-g=i_q  '1    X  J_.T,E.R^__  ,          ,i    £tÉ,aÉ    Lr.~   *Xffi,„,*",   _Serviçosdeexploraçãoderodovia mediante cobrança  de preço

22.01

oupedágiodosusuários,envolvendoexecuçãodeserviçosde

conservação, manutenção, melhoramentos para adequação d

capacidade  e  segurança  de  trâm5ito,  operação,  monitoração

assistência   aos   usuários   e   outros   serviços   deíirúdos   em

contratos,  atos de concessão ou de  pernrissão ou em normas

oficiais.

al,\desenho'ind uSZ*1Ê¥::trlal e

j`.
±Én-Íg 'y---=+ :"23.01`24fflr H%

•         '`Ém,      J-xi                                                     i¥j;'\á%       -í5.à"'

üffldí¥x  "      „        =!'                               rt»aõpõfi5HfiõHffip©£--~.  _.ffiõffiüffiüfiffi    L          _T`  `
£'   ',    fi=±E-_-

Serviços   de   programação   e   comunicação   visual,   desenho
5

industrial e congêneres.

`g?*,'`f-+,,)*xH -
--*````#Irm,#ÉÍ##`iyLffi-Ê\

ri\

^
;.         ff      H,ffi"

-

24.01Ê`híifiãfi3= Serviços    de    chaveiros,    confecção    de

re

bos,    placas,
5l",,Jx   r~É   y         t

sinalização visual, banners, adesivos e con•1,,#,-H--"Lj

É5gffiH--Í(_!      ,   .  i  ;__,-Ê  ' `,T--,==-=_=_-ü-fflffiffiH "rÃ'
Rffi±L ,`=,lkE

ffli_       =-Ím"F  .
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EEü

25.01 Funerais, inclusive fomecimento de caixão, uma ou esqui£es;

5

aluguel     de     capela;     transporte     do     corpo     cadavérico;

fornecimento    de    flores,    coroas    e    outros    paramentos;

desembaraçodecertidãodeÓbito;fornecimentodevéu,essae

outros  adornos  embalsamento,  embelezamento,  conservaçao

ou restauração de cadáveres.              ~    de  cor  os  e  partes  de

25.02 Translado  intramunicipal  e  cremaçao              pcorposcadavéricos. 55

25.03 Planos ou convênio funerários.- .    .                  'térios
5

25.0425.05 Manutenção e conservaçao de]azigos e cerru            .Cessãodeusodeespaçosemcemitériosparasepultamento._=.F`,Ç±jf3ÍFTff.hw.Áífiü"=~iu=J`--`Ííf¥g~ ciàffi

5

êüéiã:`~r--,ri.i,m>stãíf```

-

y    ,hy.`p<#ÁtiàÃx   -`x€     `effiffi`r   m-"    "Sv        j         ±• I

g.%;¥ã;Í;à7;go`àf`ÉéfiràÊ
-

&,;m,-L±:=.^íXLsí^Y\

26.01 Serviços  de  coleta,  remessa  ou  entregadocumentos,objetos,bensouvalores,inclde  correspondências,usivepeloscorreiose

¥xr¥    -_`;'?=:rx;5=¥--f`_gÁã\.'

suas agências franqueadas;  courrier e congêneres.iíijammmQÜHuh±±í=E=f_`-=-*     i      _a,|„{      #ffjk=iv=E=Y

-                               -,,--,-."               -                                                         I,,],E                         ¥ã-=J                                           ,.I                                                   -- #„ff#ã§ffããn:'^^.t

27.ol'-J'Sü--igl Serviços  de  assistência  social.                                                          T   T   í.TTT              „LW-=.i,h.:....i.ÉriTT
5JtlEI-rirf       +

â-=     ,                  r              ffiL  X     *xffi`   LTjãi"ã¥|,I •   .-     .   -     .           .     .

q        ã   *"{=`ã`    Á      ,-ç   -*ü        Jà-`                    ffiEà              ¢         l~+:zri=.lr,fL-:;:=ii--i¥lÉ         I
jãf=--_28.01 _,._.__ _ ^.^. xLri-.~Jffi" ¥,ttwzfl #Í=i=_cÉ   .+` ,`             U            ¥+=_wServiçosdeavaliaçãodebenseserviçosd•r'.'3LT-=  n   iH  H,rmr.t-+_~¥r_X  u      \+i3requalquernatureza.

5-         ÊÉÍ#,-iL==

IüHH gffi  L*Se\.AL`    3¥„  rú,:  ._.  8     \  `     yfÉêffióÉÍõffiã`;'J_        y\'+-.-           i
•Lr=;**¥,,{`lJÉ •*.,    # x``Íã,:

\L„     HtH#E\`±t£~   [L             =¢F2,L,,±             r:`;ã±.y
`  .`      .    ```.._-_```   ```  :.`,1.. +'`ã,-.-±_üff#

Ê=iffiu  ,29.01 `-` -            ,     *B--                ,Í, ,Serviçosdebiblioteconoinia.
5

•__,á+i

ff    _._____ffirffiô  ¥+#            a  N,   ,   _       ~üBÊ..~ffiHffifi_ffi=,=bfflqÁ_ffi
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Serviços de biologia,

Serviços   técnicos

biotecnologia e

em   ediíicações,

química.

+::a8:;E3i::iiaEíE'j::Eg¥ifí;!|#r

eletrônica,

mecânica, telecomunicações e congêneres.

Serviços de desenhos técnicos.

eletrotécnica,

Serviços de desembaraço aduaneiro,corissários,despachantes

35

e congêneres.

Serviços de investigações particulares, detetivese congêneres.

Serviços de reportagem, assessoria

relações públicas.

de imprensa, jornalismo e

Serviços de meteorologia.

Serviços de artistas, atletas, modelos e m



ft                      ,j

f,                                                                                Rua E5pÉ:#kBopE fãrF:p.` 5S'8:]-
PFLEF+B0EmmA HUHici.AI DE                                              +55 83 3313.11Avlst]Ae-mail=p

#.:Éák3::E
CNPJ. 01612 538/0

*Jt`'ír,   --=f`,1,, :

38.01 Serviços de museologia.                                                                                              5_®IT=

¥        ü__y  `'tÀffi   `Ê

J_r5

¥ÜxüSà-    'g   -
-                            -,               --Ã                          Ü                 ÀJ  ---,\

í= -¥,-:g"ff -.39.01

Serviços  de  ourivesaria  e  lapidaçao  (quan  o                                 5

fomecido pelo tomador do serviço).                       '='E"~-__                            .   -fi

Ji   niÉ¥`,        J
T*,±`=_r¥4-_F==_=Ê*

-,          -#^

obrãs de :-rte,sãb e-":ã-menda.                                                        =y          *-m 5    r=é£H
±£--ffiffiasffiflwTR^-¥40.01

-Lí±%--#

jl-g"m    -         ,---                                                                        -    ã#   ffi
r,&

Íá`!ÉçâiÉ¥")-JS=lc,\,,  r-                                    ---,.-¥Fgp\     ,-1,=       -m.         .  ,-*   `=-+-¥üPesgoasfísic=s(profissiona;s-autônomo8),inscritasnoMunicípio

41.01

(valor por ano):                                                                                    R$ 100 00

a)comgraduaçãosuperior,estabelecidoouruao

b)  com  graduação  técnica  a nível  médio  ou  legalmente R$ 80,00

equiparado, estabelecido ou não

c)demaiscontribuintespessoasfísicasestabelecidas. R$ 60,00

41.02

Pessoas jurídicas constituídas sob a forma de Sociedadeg Civis de

Profissionais   (valor  por  mês   para  cada  profissional  habilitado,

sócio, empregado ou não):

a) até três profissionais R$ 30,00

b) de quatro a seis profissionais R$ 40,00

c)acimadeseisprofissionak                         .           [ R$ 50,00

41.03 ::::aibb:ii:::8e,P:SpS,oaans,eJ;uípdei.C.asRC::máetiv:i:àeia:euE=i.t::.o::
Arrecadação  de  Tributog  e  Contribuições,  Lei  Complementar  da

Centro
23000
3.1493

mail.com
b.goy.br
001-10

36
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União  n°  123"006  -  Simples  Nacional  (valor  por  mês  para  cadasócio,habilitadoounão,acrescidodosempregadoshabilitados)

a) até dois profi§sioriaig                                  Í'    `   nai8
R$ 30,00R$50,00R$70,00R$90,00

b)acimadedoisenomáximoquatroproissioc)acmadequatroenomáximooitoprofissionais

d)quandosuperaraoitoprofissionais _1
#SgffiTffl,Êr,¥#~..Ê,~            x_                                                 ,      #*  **„ã.,   ffi Éffifi`i-

a  licação da
1            ^,=_q        =11,ÍÓ-,--'d

A) O cálculo do lss devido mensalmente oco      palíquotiestabelecidanesütabelacorrespondente ao  serviço  prestad®excetonoscasosdositens41.01,41.02e41.03,emqueoISSdevido

coiisisteernumvalor£ixo,queindependedopreçodoserviço,0ISSfixodevidocorrespondenteaoitem41.01seráproporcional ao_s

8)

meses de  sua validade, contados  a partir  da inscrição no cadastro de

contribuintes, considerando mês qualquer Íração deste. Não estando o

contribuinte inscrito no Muricípio,  aplicar-se-á a alíquota estabelecida

nesta tabela correspondente ao serviço prestado.

C) No caso do item 41.01, rus prestações de sewiço em que o contribuinte

optar pela emissão  da Nota Fiscal de Serviços Avulsa, terá o imposto

devido sobre o total de cada nota fiscal emitida, calculado coníorme a

alíquota que corresponder ao serviço prestado, s prejuízo do imposto

devido anualmente.

D)

=o::ess::âdeexnítgeísdoaodff=e:çpa¥aadnouapriord:ezLoüríE::Leo:Lmaen:f2Lo=ga;

somados o tributo e multas em seus valores originários.
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ANEXO11-TAmDECOLETADELIXO

Taxadecoleta,transporte,tratamentoedestinaçãofinalderegíduossólidosANUAL

ITEM ATIVIDADESApartamentosexclusivamente  re§idenciais,      por

R$ 4,00R$6,00
1 apartamento.Imóveiscom destinação  exclusivamente  residencial  -

2 residenciàl horizontal.Escritóriospro£issionais,  estabelecimentos prestadoresdeserviçosemgeral,sedesdeassociaçõese

3
R$ 6,00R$12,00R$50,00

im5tituições, templos e clubes recreativos.Comérciodealimentosebebidas,inclusive  bares,

4 restaurantes e sirnilares.Depósitos,armazéns  e    demais    estabelecimentos

5 comerciais.Estabelecimentos industriais e postos de combustíveis,

6
R$ 200,00

materiais inflamáveis e explosivos.

ANEXO 111 - Tabela 1

TAXA  DE  LICENÇA  PARA  A  LOCALIZAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO  DE
FUNCIONAMENTO        DE        ESTAB ELECIMENTOS        COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

lTl" ESPECIFICAÇÃ0 ANUAL

1 Bancos,       instituições       financeiras,       agentes       ou
R$ 606,00representantes   de   entidades   vinculadas   ao       tema

fimnceiro, corretores de títulos em geral.
'

2 Postos  bancários  para  pagamento  e/ou  r nto,
R$ 363,60

inclusive caixa automático.                                    \

3

;:=,s:.st#ó=iodeo:eL=çü.'saçpõúe;.i::sc::c:seí:ffiiko.: R$ 363,60
de saúde e/ ou previdência.

38
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4 Estabelecimentos privados de ensmo.Hotéis-categoriasimplesHotéis-categoriaturisticaMotéis-até10apartamentos.Motéis-maisde10apartamentos ou  quartos  sem ar
R$ 181,80R$242,40R$242,40R$303,00R$363,608180

5

6

7

8
condicionado.Motéis-mais  de 10 apartamentos ou quartos com ar

910
condicionado.

Pousadas e pensionatos.Empresadesegurançabancária.Empresadetransportedevalores.Assessoria,corisultoriaseprojetos  técnicos  em  geral,propaganda,publicidade,produtorase/ougravadoras
R$1,R$303`00R$303,00

11

12

13 R$ 181,80

de áudio e vídeo.Estabelecimentos hospitalares, clínica com intemações e

14 R$ 484,80

planos de saúde e previdência.

15 Laboratórios de análises clínicas em geral, hemocentros R$ 303,00
e clínicas sem internações.

16 Empresas    de    transportes    urbanos,    interurbano    e R$ 242,40
rodoviário de cargas em geral.

17 Cursos preparatórios R$ 242,40

18 Informática em geral R$ 181,80

19 Seguradoras R$ 303,00

20 Academias de giristica R$ 242,40

21 Casa   ou   salão   de   bilhares,   sinucas   e   de   .ogos   de
R$ 121,20habilidade   com   máquinas   ou   aparelhos      etrônicos

permitidos e semelhantes                                r+

22 Cinema                                                                   \ R$ 242,40

23 aube ou associação recreativa                    / R$ 181,80

24          Boates ou estabelecimentos semelhantes R$ 242,40

Centro
23-000

ail.com
gov.b'
01 -1 0
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25 BareserestaurantescommúsicaaovivooudançaBareserestaurantessemmúsicaaovivooudança  e

R$ 121,2026
semelhantesOficimffipara  reparos,   reformas   ou   recuperação   deVeículosautomotoresautorizadogoucredenciadospela

27 R$ 363,60

fábrica                                                                            -de

28 O£icinas   para  reparos,  reformas   ou   recuperaçaoveículosautomotoresnãoautorizadosouci.edenciados R$ 242,40R$36360

pela fábrica                                                                   1tr.

29 Concessionárias de venda de veículos em gera  - ma   izal-filial

30 Concessionárias de venda de veículos em ger                , R$ 363,6060

agência,sucursal,escritórioourepresentação

31 Lojas de departamentosComércioatacadistaedistribuidoras em geralVendadegênerosalimentíciosemgeral (empórios,mercearias,supermercadosecongêneres)
R$ 363,R$303,00

32

33 R$ 303,00

34 Lojasdetecidos,eletrodomésticoseassemelhados R$ 242,40

35 Qualquer outro ramo de atividade comercial R$ 121,20 _

36 Postos de venda de combustíveis e semelhantes R$ 606,00

37 Estabelecimentos que vendam explosivos R$ 606,00

38 Estabelecimentos que vendam produtos pirotécnicos R$ 363,60

39 Lojas de ``shopping" R$ 181,80

CoMÉRclos E sERvlços DE ENGENHARIA E coNSTRuÇÃo avlL

40 De pequeno porte (até 49 empregados) R$ 363,60

41 De médic) porte (de 50 a 99 empregados) R$ 606,00

42 Degrandeporte (100oumaisempregados)          Í R$ 1.212,00

iNDÚSTRIASEGRÁFIcf/

43 Depequenoporte(até99empregados)           \}{t/ R$ 303,00

44 Demédioporte(del00a499empregados)   J   \   \ R$ 606,00

àógootv..tbó

40
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45 Degrandeporte(500oumaisempregados)

EMPRESAS MINERADORAS'      '`   als

46 Empresas exploradoras dos recursos rrunerais municip(rochas,aieias,cascalhos,saibros,águasminerais ouqualqueroutrasubstândatributadapelaCFEM). R$ 6.060,00

PROFISSIONAIS AUT   NOMOS
R$ 242'40

47 Curso superior

48 Cuso médio
R$ 121,2096

49 Outros
R$ 96,

50 Outras atividades comerciais, industriais, agropecuárias e£irmceiras,alémdosestabelecimentosdepessoasfisicasoujurídicasque,demodopermanenteoutemporário,prestemosserviçosouexerçamasatividadescorBtantesdaListadeServiçosanexaaesteCódigo,nãoincluídos

R$ 60.60

nesta Tabela.

ISENTOS                                                             d

51 Motoristas, quitamda, bancas de legumes, verduras e demais produtos   efeirasemercados,carvãoelehha,cadeiradeengraxates,eventualeam-

bulante, banca de artesãos e outros assemelhados.

52 Microempreendedores  individuais  e  microempresas  estabelecidas  noMu-nicípiodeBoaVista,enquadradosdeacordocomoinciso1doai't.3°

da Lei  Complementar Federal  n°  123,  de  2006;  da  Lei  Complementar
Federal n° 127, de 2007; Lei Complementar Federal n° 128, de 2008; Lei
Federal n° 133, de 28 de dezembro de 2009,

ANEXO 111 - Tabela 2
TAXA DE LICENÇA PARA A LOCALIZ ÇÃOE

FISCALIZAÇÃO DE FUNCI0NAMENTO - PO R DE POLÍCIA
./ /

CONCESSIONÁRIASDESERVIÇOSNWICOS

fcuonnc::à=nrt:d::ubseesTaiççãoo=ú=1;CdoandoeM:n::#.eTa- R$ 800,00

Ô/OO01

41
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\   2
Externa                                                                       bl'  'dade

R$ 96,96R$96,96R$60,60

3
Publicidade sonora, por qualquer meio, por pu   ici        ,
Por anoPublicidade em cinema, teatro, boate e sinúlares por meio

4 de projeção de filmes ou dispositivo ao ano    d          Ortes

5

Publicidade colocada em terrenos,  campos    e  esp         ,clubes,associações,qual-querquesejaosistemadecolocação,desdequevisíveisdequaisquerviasoulogra-dourospúblicos,inclusiveasrodovias,estradase
R$ 60,60R$60,60R$60,60

caminhos municipais, por anoAnúncioslocalizadosnosestabelecimentos, ao anoPublicidadeempano(faixas)atravessandoarua,  ou

6

7
partedarua,quandopermitido,cada,porano

LUMINCX50S

8
Anúnciospormeiodei"scriçõesluriunosasqualquerquesejaonúmerodeanúnciosemlugaresdiversosdo R$ 60,6o

estabelecimento por ano

9
Idem,    casas    comerciais   com   anúncios    do    próprio R$ 60,60
estabelecimento por ano

10
Placas,  tabuletas  ou  letreiros  colcados  nas  platibandas,

R$ 60,60telhados, paredes, marquises andaimes ou tapumes, e no
interior de terrenos particulares, sem saliência, por ano

11
Placas,   tabuletas   ou   letreiros,   até   50   cm   (cinquenta R$ 96,96
centi'metros) de saliência ao ano

12 Qualquer  outro  tipo  de  publicidade  não  coiistante  dos R$ 96,96
itens anteriores, ao ano

ANEXO VI
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS RELACI NADOS

AOS TRANSPORTES URBANO
ITEM ESPECIFICAÇÃ0             r\ VALOR

1 Perinissão para veículos ciclomotcires R$ 60,60

2 Periiiissão para veículos automotores (até 17iúgã¥eõY R$ 242,40
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3
Permissão   para   veículos   automotores   (acima   de   17 R$ 363,60

\
1ugares)

4 Tramsíerência de permissão de táxi R$ 242,40

5 Transferência de permissão de ÔrLibus R$ 363,60

6
Vistoria semestral para qualquer tipo de veículo (ciclo ou R$ 60,60
automotores)

7
Baixa  cadastral  para  qualquer  tipo  de  veículo  (ciclo  ou R$ 36,36
automotores)

8 Registro de veículos ciclo motores R$ 36,36

9 Registro de veículos automotores (até 171ugares) R$ 36,36

10 Registro de veículos automotores (acima de 17 lugares) R$ 36,36

11 Renovação anual da permissão para veículos ciclomotores R$ 60,60

12
Renovação anual da permissão para veículos automotores

R$ 60`60
(até 17 lugares)

13
Renovação anual da permissão para veículos automotores

R$ 60,60
(acima de 17 lugares)

14
Permíssão   para   interdição   de   vias   e   ruas   (atividade

ISENTOlucrativa) por hora

1516
Pemissao para  mterdição de rua  (outras  atividades)  porhoraPê.

ISENTO

erman  ncia no pátio de veículos ciclomotores, por diaPemanêncianopátiodeveículosautomotores(até  17lugares),pordiaPermanêncianopátiodeveículosautomotores(acimade17Iugares),pordiaRemoçãoparaopátiodeveículosciclomotoresRemoçãoaraoáti
R$ 12,12

17
R$ 36,3Ó

1819
R$ 60,60

R$ 48,48

20
iugares)    P            P    °  develcuIOs  automotor      (até  i7Remoçãoparaopátiodeveículosautomotoresa.made17Iugares)Permissãotrimestralpordesenvolverativida R$ 60,60

2122
R$ 121,20

R$ 96,96e c  m  rcial

44

C®rnr®
23-000

.1493
ail.com
•gov.br
001-1



PR[FE.TURA WIUNICIPAL DE

BOA VISTA
+::aeE3S;=3:::#Íáí:::::g§sÍ#¢g::í;í§:

em área de estacionamento

ANEXO VII

TAXA DE LICENÇA PARA ARRUAMENTOS, EXECUÇÃO DE 0BRAS E
LOTEAMENTOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR

Expedição   de   Alvará   de   Construção,   mediante   aprovação   de   projeto
arquitetônico relativo a edificaçõeg, por m2 de área de piso:

1 Edificações residenciais até 100m2 R$ 3,03

2 Edificações residenciais acima de 100m2 R$ 4'24

3 Edificações comerciais e industriais, por m2 R$ 5,45

4 Reconstrução, alteração, reforma, por m2 de área de piso R$ 1,82

5 Acréscimo de obra, por m2 R$ 1,82

6
Demolição  de  prédios,  por  m2  de  área  de  piso  a  ser

R$ 1,21demolido

7 Colocação de tapume, por m2 de tapume R$ 0,61  _

Terraplanagem e movimentação de terras em geral, por m2

8        Até l0.000m2emloteamento                                                               R$ 2,55

91 Acima de 10.000m2 em loteamento R$ 4,73
01 Até 1:0.000m2 em vias

R$ 6,91

112 Acima de 10.000m2 em viasEmlotesdeaté10.000m2sem parcelamento do soloEmlotesacimade10.000m2semparcelamentodosoloC
R$ 9,21

1314
R$ 2,67

R$ 3,99

15

onstruçao de muro ms divisas dos lotes e calçadSubstituição,alteraçãoereformadetelhadosR ISENTO

ISENTO

16 ecanmbamento   de   plantas   aprovadas   (2a     i   ,   porprancha
R$ 60,60 -

-\
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Renovação de Alvará de Construção, por m2

17 Ediíicações tombadas e residenciais até 100m2 ISENTO

18 Edificações residenciais acima de 100m2 R$ 6,90

19 Edificações comerciais e industriais R$ 17,33

AlvaLrá de Loteamento

20 Loteamento sem edificação, por m2 de lotes edificáveis R$ 1,82

21 Loteamento com edificação, por m2 de edificação R$ 1,21

22
Autorização para  desmembramento ou remembramento R$ 1,21
de terrenos, por m2

Concessão de "Habite-8e" para edificações executadas com projetos
aprovados pela Prefeitura, por m2:

23 Edificações residenciais atél00m2 R$ 3,03

24 Ediíicações residenciais acima de 100m2 R$ 7,88  `

25 Ediíicações comerciais e industriais R$ 5,45

26 Area a regulamentar, por m2 R$ 5,45

Expedição de ``Habite-se" mediante aprovação de levantamento
arquitetônico de construções existentes, por m2 de piso:

27 Edificações de até 100 m2 R$ 3,03

28 Edificações acima de 100m2 R$ 4,24

29
Edificações tombadas pelo Patrimônio Histórico Federal e ISENTO
Estadual

Construção de drenos, sarjetas, canalização e quaisquer egcavações nas vias
públicas, por m2:

30 Em logradouros com pavimento flexível R$ 9'21

31 Em logradouros com pavimento rígido R$ 7'64

31 Em logradouros sem pavimentação
`

R$ 3,39

32
Colocação  ou  substituição  de  bomba ustíveis  e

R$ 181,80
lubrificantes, inclusive tanque, por unida

Vistoria e Laudo Técnicg! pq n\2
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33 Ediíicações residenciais atél 00m2 R„03    \

34 Edificações residenciaís acima de 100m2 R$ 4,24

35 Edificações comerciais e industriais R$ 5,45

Liberação de praça, quadra, e outros espaçorealizaçãodeeventoscomfinslucrativoss públicog do meBmo gênero, paraemercantigesemfinslucrativo9:

36
Liberação de  praças,  quadras e  outros  espaços públicos

R$ 12.12do  mesmo  gênero,  para realização  de eventos com fins
1ucrativos e mercantis, por m2

37

Liberação  de  praças,  quadras  e  outros  espaços públicos

ISENTO
do  mesmo  gênero,  para  realização  de  eventos  sem fins
Lucrativos,    culturais,    religiosos,    político-eleitorais    e
manifestações    públicas    destinadag    à    expressão    de
pem5amento.

38 Análise prévia de projetos R$ 121,20

39 Aprovação de projetos em expedição de alvará R$ 121,20

40 Revestimento, por m2 R$ 3,39

41 Demarcação ou redemarcação de lotes, por m2 R$ 3,39

42 Levantamento planialtimétrico de área, por m2 R$ 1,58

Avaliação

43 De imóvel nas transmissões inter vivos - ITBI R$ 24,24

44 De revisão de valor venal para lançamento do IPTU ISENTO

45 Reavaliação ISENTO
46 Revisão da avaliação ISENTO
47 Qualquer outra avaiiação R$ 24,24

48 Vistoria de imóvel                                 , R$ 24,24

49 Alirhamentopormetrolinem          | R$ 24,24

50
vistoria  de  edificações,  para  efeito    a  regularização  de

R$ 3,03obra feita irregulamente, por m2

\\
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ANEXO VIII

VALORES DE PREÇOS PÚBLICOS GERAIS

ITEM FATO GERADOR vALOR    l

Utilização de Próprios e Bens Municipais

1 Tarimba padrão (uso permanente) R$ 25,00

2
Box ou compartimento padrão (uso permanente), por R$ 40,00
mês ou fração

3
Da Praça Miguel Soares e Madrinha lnácia, por mês ou R$ 40,00
fração

4 Ginásio Municipal de Esportes (Cabeção) R$ 150,00

5
Atividades   não   localizadas   exercentes   do   comércio R$ 15,00
eventual, em locais permitidos, por mês ou fração

6
Espaços     ocupados     por     circos     (por     período     de

R$ 150,00permanência a ser declarado previamente à Secretaria de
Obras)

7

Licença para ocupação de espaços públicos por parques

R$ 3.636,00
de   diversões   ou   festas   particulares   (por   período   de
permanencia a ser declarado previamente à Secretaria de
Obras)

8
Estacionamento     de     veículos     de     vendedores     ou

R$ 15,00profissionais,       em      logradouros      públicos      (locais
permitidos) por dia ou fração

Ocupação de área pública durante os festejos populares

9
Balcões,  mesas e  barracas com coinidas  ou  bebidas,  ouambos,porevento

R$ 100,00

10Apr BaiTacas   de   caldo   de   cana,   refrigerantes   e   cachorro-
R$ 100,00quente, por semana ou fração

eensaodeanimaissoltosempraças,terrenoselogradourospúblicos

11 Arumaisdepequenoporte(suínos,ov.o,secaprinos) R$ 10,00

12 Animais  de  médio  e  grande  po        b  vinos,  equinos,muareseasininos)
R$ 15,00

ServiçosdecemitófioFüYlico         -
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13 Exumação (inclusive de ossada) R$ 15,00

14 Immção de ossada R$ 15,00

Sepu]tamento em mausoléu

15 Exumação de mausoléu R$ 40,00

16
Construção de rnausoléu (em alvenaria com revestimento R$ 85,00
de mármore, granito ou equivalente)

17
Construção de mausoléu (em alvenaria com revestimento R$ 40,00
simples)

18 Retirada de ossos R$ 40,00

19 Colocação de grade R$ 40,00

Utilização do Matadotuo Público

20 Gado vacum, por cada animal abatido R$ 30,00

21 Suínos, ovinos e caprinos, por cada animal abatido R$ 8,00

ANEX0 IX

TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA

ITEM FATO GERADOR VALOR

Expedição de Alvará Sanitário de Funcionamento

1
Locais de reuniões públicas, em recinto aberto ou fechado,

R$ 145,44acampamentos    públiccis,     para    lazer    ou    atividades
recreativas e desportivas

2
Necrotérios,   crematórios,   cemitérios   ou   locais   públicosparavelório

R$ 121,20

3
Estabelecimentos  comerciais, indus iais  e  de  prestadores

R$ 121,20de  serviços  e  outros  de  peculiaLr  . eresse  para  a  saúde
pública                                                   ^

4 Piscinas pübliças R$ 121,20

5 ;::omná:r:,mqá:ãg=à£:9::Sed:fmfl#Í:s,íennct]ouss,ívpeosct:àd: R$ 121,20
autorização para funcionamento sob a responsabilidade de
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Prático    de   FarrrLácia,   Oficial   de   Farmácia    ou   outro
profissionalinscritonoConselhoRegionaldeFamácia

6 Abrigos destinados a animaig R$121,20   l

7 Padarias, bares, reíeitórios, mercadinhos e restaurantes R$ 121,20

8 Cantinas, barracas, quiosques, 1anchonetes e congêneres R$ 60,60

9 Salões de beleza, cabelereiros, barbearias e congêneres R$ 96,96

10
Locais  onde  se  exponha  à venda  ou  efetive  consumo  de R$ 121,20
bebidas e alimentos

11

Açougues,       matadouros,       frigoríficos,       abatedouros,

R$ 121,20ambulantes de alimentos, peixarias e outros locais de abate
de  animais  destinados  ao  consumo  humano,  bem  como
casas de vendas de aves

12
Comércio e produção de substâncias ou produtos de uso R$ 145,44
humano

13 Lavanderias de uso públicci R$ 121,20

14 Estabelecimentos de saúde R$ 363,60

Expedição, com Vistoria e lnspeção Prévia dos Serviços de Vigilância Sanitária

15 Atestado relativo aos serviços de vigilância saritária R$ 12,12

16 Certidão relativa aos serviços de vigilância sanitária R$ 12,12

17
Segunda  via   de   documento   inerente  às   atividades   de

R$ 12,12vigilância sanitária

18
Certificado de análise de controle de alimentos destinados

R$ 60,60a consumo humano, salvo quando solicitada a análise porautoridadepública

19 Licença para construção de cemitério ou creinatório R$ 121,20

20 Certificado   de   vistoria   de   veículos   de   transporte   dealíme"tos1'
R$ 121,20

21
Licença  para  funcionamento  de  em    e      aplicadora  de

R$ 181,80saneante

22

ii   .  ...i.'-`.=`..-'      .'.=!.    ..i`  '.i   `.i.`..i'i...`    .i.i  ...-..  i.    ii
R$ 230,28
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radiosotopologia e congêneres

23
Licença   para   funcionamento   de   órgãos   executivos   de R$ 145,44
atividades hemoterápicas

24
Licença    para    funcionamento    de    estabelecimento    de R$ 121,20
assistência odontológica

25 Licença para funcionamento de consultório médico R$ 121,20

26
Licença para funcionamento de laboratório ou de  oíicina R$ 121,20
de prótese odontológica

27
Licença  para  funcionamento  de  instituto  ou  clínica  de R$ 121,20
fisioterapia

28
Licença    para   funcionamento   de   estabelecimentos    de

R$ 121,20artigos      cirúrgicos,      ortopédicos,      fisioterápicos      ou
odontc)1ógicos

29
Licença  para  funciommento  de  instituto  ou  clínica  de R$ 181,80
beleza sob responsabilidade médica

30 Licença para funcionamento de banco de leite humano R$ 121,20

31
Licença   para   funcionamento   de   estabelecimento   que

R$ 145,44industrialize ou comercialize lentes oftalmológicas

¥éíÊ
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LEI N° 733, ZZ DE DEZEMBRO DE Z022

DISPÕE  SOBRE  VmEES,  ALÍQUOTAS,  ISENÇÔES,  REDUÇoES,  I]ESCONTOS  E  CONDIÇÕES  RELATIVAS   AO
PAGAMENT0 DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

opREFEiToDoM"cíiiioDEBOAvisTAESTADoDApARAÍBA,noumde§umatribuiçõeslegais,fHsabwqwaCâ"m
Municipalai]rovoueÇlesancionaaseguintcL.i:

CApiTULO I

#ttuliE.s#àe,,ó,;:':ed=:.:e:sqsse#:s,=edcuoç:set:t:,ã:=F:dfi=t:Odegí;5à{T:sbrue¥üovo¥acá:,:,,úu::5E,-d,ec.3::s:o:8s:à,,:*::::,Cna::n::nçsó:'ag

I)ISPOSICÕES PRELIMINARES

gmÉuá::nàc::oc::s:eandçí:á,*::;:,odue:u£::=n:àb,=efi=ã=:nntie;àoT=íeqftmn:::sd=i:ea=:::pdmmvg,ç!a:àd:cpc=Tà#e=;c`dpo:
sua concessão.

ii!.:jii::;Í;jiãg:%Í;;s;Ío:iíí::aiju:àà:eouo,ie#eíe:fi::,;:,à:stípig:ui?=:;si;Í.::i;::;i;dbe:::a`oo:soãjg;:`,s:;,;án;;ü#;;nà:emmfo:-m:n::

8co£"#:dg#un®m:bq:£:'querrimndl¢esmemtemwncessãodosbmeficiosdüu"egtabMmejü„,m"obm„e
despe§as declaradas `

IMPOSTO SOBRE A
l'ROPRIEDADEPREDIAI.ETERRITORIALURBANA

àE£Ã]3ÉNÇÕEs
Art.4°SeTãoi§entosdolmpostosol)maPropriedadePredialeTerritonalUrbana:

l:ásqluTaós#:à:,s=àcu*#:E:cüàüe:,eenà¢;rcà:csauâeüa:;::#,s::::eun=s#:vàn¥,,Emd::,eg:e::lt:?oudoMu,c,p,o,ffismcom"Suffi
11-osimóveispertencentesàUniao,aosEstadosemMuicipio,assimcomomuelespeitencentes*sociedadesdeecono"a"sta"*empres"

111.asresidênciasi)astoroisdepropriedadedffigrçias,desdequeanexmmtemplo,bemcomoosimóveisqucest"utilizaremp"fi"
públicasvinculadasaosmençionadosentesfiéderativos:

W-osimóveispeitencentgàsocieüücivilsemfimlucmtivos,edestinadosaoexemíciodBatividadesculturais,recreativasouesportivas,
assistenciais;

V-oimóvdúnico,deáreaconstiúdaa¢50,00m2(cmquenúmetrosquadrados)quesirvaderesidenciapmswpropnetáno,dcsdeq"a""ü
atendidos os requisitos desta Lei;

renda firiliar dos moradores se]a de até 1 (um) salário míni"
VI-oimóvdperúencenteàpe§"mm»de60anos¢idaüuquevenhaacompletá-1osnoexercímdotnbutodevido,adeficieiitefisico,"
aai)osentado,equepreenchamosseguintesrequisitos:

à,)qau=sàei:áv,:L:e::áepsrtc:ndd:Írpe:iá£c=dà=eonpástp¥moéb,damensa,mentepe,opropr,stmodomóve,edemtis-mdores,dweserl"alm
inferiora1(um)salánomlnimovigenteàdatadoprotocolodopedido.
§1°Apropriedadçdcmaisdeumimóvelensejaráaperdaautomáticadaisençãoaqútratada.
§2°Asisençõgtratadmne§teartigonhimplicamnadispensadocumprimentodasobrigaçõesacessóri#fixadasemLei,regul"fflü""maw

!oÊ¥Ã:Ve:,;=nc:mmotorir:|í:S£uodá:Cá:p:sst:ennoeg=mgoasfoümct::do,rç::J:,et£SPoo:S::,e;:'Pnca,ofo,=oâtoo'mnàí:=ntdo::eiridobenefic,o

Art.5°Pmefmdeapuraçãodovalorvcnaldosimóveis,oÓrgãoresponsávelpelolmçamenmdoIPTUpoderá,entmoutroscritérios,adotüos
DO VALOR VENAL

valorcs abaixo relacionados:
I - valor do metro quadJado para os imóveis não edificados (terras nuas); R$ 30,00 (tmta reais);

(quarenta reais),
ajustes que se mostrarem necessários.

em conformidade com as seguintes alíquotas:

dosparafinalidadesnãoexclusivamenteresidenciai8;
de  serviços,  inclusive  aqueles

:ârçágàafHo]úricoo„norespontadosac,mapderaosoftrasdtençõ#our

11 - valor do metro quadrado para os imóveis edificado§ (construçõeB).  R$ 40,0

I}AS ALÍQUOTAS
Art.6°0impostoSobreaPropriedadePredialeTemtorialUtbanaserádevid
I -para os imóveis sem ediflcações (tenenos).  1%;
11 - para os imóveis edificados ®ridios)..
a)0,6%paraosimóveisexclusivamenteresidenciais;
b)0,8%pafaosimóveiscomdestinaçãomista,assimconsideradosaquelesu
c)  1,0% para  os  imóveis  onde  sejam  exercidas  ex.cl.usivpmente  aqvidades
utilizados como sede

industna-is,  comerciais  ou de  prestação

poimicroempreendedoresindividuai8,paramicm)emprcsaseempresasdei)equenoporte.
sEÇÃO IV
D0 DESCONT0 E
FORMAS DE PAGAMENTO
Art7°0pagamenodompostopoderásqefttuadodeumasóvezouemprestaçõümensais,respeitadoomáximode6(Sei9Parcela}desdequç
não sejam infenores a RS  15,00 (quinze reais).

www.diariomunicipal.com.br/famup
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concedido o desconto  de 20°/o`

queqTitffo,FTP_e¥_u_T_tF.,-c::.aí:T'e':i:,i#:g.Tànht:fi::àsÊl,e:tuét,ov:e,:,;T;:àoe,rà€:âocànc£,fiom:t:ep9:roanàuv:;oçua,;:rpago
!;:i:rnad:ceomnt;i:àhat:eqaTied:::tgc:n'á:iucoç-l;1nualà`c::`rl;vdá;::';'à',;:iFtc;,ochefedoExec",Volocalpoderaaao"u
a titulo óe IPTU.
CAPíTULO 111
]MPoSToSoBREATRANSM]SSÃo7^r7,ERTTT,oSDEBENSuy[ÓvE[SE
m DIREITOS REAIS A ELES RELATIVOS

iEâç::I?ÍeNriço:sEeÊtasdamcldücmdohpo§msobre„rmsmssão-y,w"oratoonemso,deBemlmóvelse
1-aextinçãodoumfiuto,quandüo8euinstituidortenhawntinuadodonodanuaprop[iedadç,
||-atransmissãodosbmmcônjuge,cmviiiudedaÇomunicaçãodecorientedoregi"deb"docasamento,que
111-aindenizaçaoaeoenfciiu[i*pçhpropriotáriaaolomtáno,a!i`imconsiaem¢»nosterrnosdDleicwri

de diieitos reais a eles relativos:

não exceda a tespectiva meação,

iii  -a  indenlzaçao  ae  oei`rciiu[lil.,  Pçlo P,VP„y ,... y  ~_  ._` ..,_,_ ___,  __     __

ío-#::r,:;i:,qdueelnmã:V;àsosrú:noduoú:r,mFo¥::fls::=;om=,oSuP::un,omme::,on=:,:g:JSupgoero:Cá:s::nsd,:;::s:nFomt::c,:o=od:oH£búa:,ãpo,bdest-d-morad"

IV - a transmissão decorrçnte de investidura;

VI-aaquisiçãodeterrenosdeàtinadosàconstruçãodeimidadehabitaciomlfómihar.cujaareaconstruidanãoultmpasseos"m2eot"m

§1.Pmacaiactenzaçãodamoradiapopular,serãoadotadasasmesmsd.mensões,deareaconstruidaÇdotammhodoterreno,doincimacima
adquirido tenha até  125  m2

§2UAisençmpicvisanoincisoVsoincnteseráconceminediantcaaprçsçntação,pelointercssado,üdocumentaçãocoinprobriindo
1.inanciamento.
CAPITULO IV
IMPOSTO S0BRE SERVIÇOS I)E QUALQUER NATUREZA

àEAÇsÃ[gÉNÇÕEs
Art.9°SeráisenmdolmposmsobreServiçosdeQualquerNaturezaaprestaçãodeserviços,nosseguintescasos:
Ipr-o::,ap:qs:emn:Smg::áà,s,a;à,omsec:::,s::::d=àoQ::::Stal:eose,à,::saer:::Jêungc:aóuecsoemmpá:::larg€,ddot:,:::;qoumffa;#",Prcstmsc",ço"o-ontfl

11-matividadesdesportivmdescnvolvidassobaresponsattilidadedasfederações,associaçõeseclubesdevidamentçIçgalizado*
111   -   s   apresentações   teatrais,   mumm   ou   folclóricas   realizadas   no   intuito   da  divulgação   dos   valores   culturais  nordestinos,   contratad%
exclusivamentecomartistasresidcntçsÇdoriciliadosncbtaCidade,devidairienteatestadoporórgãomunicipdcompetcnü
111-osprofissionaisque,coinprovadamente,aufiramri:ceiüanualmédiaint.eriora1(um)saláriomínimo.
§1°Asisençõçsdequctmuestemgonãoimplicamnadispensadocumprimentod*obrigaçõcsaccssóriasfixad#emL%reguhmb"outro
atonormativqbemcomonãodesqualifiçainosbcneficiáriosdacondiçãodçresponsáveispeloimposto,naformadaLçi.

§2°0descumpnmçntoreiteradododispostonoparágrafoantenorsujeitaráomftator,nafo"doregulamcnto,aperdadobenefi"
§3°Aeficá"dadecisãoqucdef«noi.equerimentotratadonoparágraftanterioralcançaráosfatosgeradoresposterioresàdaüemqueo

§4°Aiítulodeexemplo,podemserequipamúaopeqiienoartíficeoÔmoladordefetramentas,oengraxawofeirmü01avadordecarTo,a
interessado protocolou o pedido respectivo.

bordadeira,oborracheiro,oferrador,oguardadordevolumes,o1impadordeímóveis,obarbeiro,ojomaltimeocozinheirqalémdçoutros

àrE;?;ãá:Ia:Suaoc:;e:,Odochefedopod"Execut,vooudosecretar,-ompetente,PorD""todoEx"ut,vo
Art10°0ISSQNsçrácalculadocomaaplicaçstdasaliquotasestabelccidasmtabeladojhexo1destaLei,sobmab%decálculodoimpo§to,
referentcàlistadeserviçoscontiünoanexodoCódigoTributárioMunicipal.

§luAbasedçcálculodoISSQN,correspondenteaobrasdeconstruçúcivil,qumdoarbitrada,serádefinidaapamdaapuaçãodocustototalda
obra a estab€lecido por regularnentação espec ifica.

§2°Parafinsdeapmiçftdocustototaldaobmreferidonoparágrafo1.°desteartigo,seráutilizadocomorcferêncmocustounitámbásim(CUB)
divulgadopeloSindicatodalndústriadaConstruçãoCivilnomêsdedezcmbrodoexercicioanterior

§3°Aárçaglobaldoprojetoseráenquadradaemumad%faixasdeáreasdefinidanatabelamencionadamparágrafoPdesteartigoafimde
identificuoprojeto-padrãocorresi)ondenteàobra,levando-seemconsideraçãotambémseéTesidenciaLcomercidougalpãoindustnal.

§4aOsprojetosrcsidenciaBÇcomerciaiscujascaracterísticas,noqueserefemaopadrãodeacabamentoüobrftsejaminferiorftaopadrãomais
baixo,  definído  pela  No"  Técn ca  12 7212006,  da  Associação  Biiisileim  de  Nomas  Técnicm  (ABNT),  poderão  ser  equiparados  para  fins  de
arbitramçnto,iiosprojetos-paórãoGI(galpãoindustml),paramelhoradequaçãodocustototaldaot)ra.
§   5°  Os  contnbumtes  pessoas  fisicas  ®rofissionais  autônomos),  inscntos  no  Cadastro  Mobiliário  da  Secretam  Mumcii)al  Competente,  ficarão
sujeitosSoimpostonafomadiscnmmadanoitem41.01qssFixo)datattelamencionadanocapwdesteartigo.
Ai.t.11.Seráconcedidodçsconlode5°/o(cincoporconto)aoscontribuintesqu€quitarcmemumúnicopagamento(pagameritoàvista),atéadatadç
vencimentodaprimeiraparcela,tudasasparcelasdoISSQN,previstonoitem4101(TSSFixo)databelacontida"AnexoTdestaLei.
CApiTULO V
TAXAS DECORRENTES 1}0
EXERCÍCIO D0 PODER DE I'OLÍCIA
Art.1Z.SçrãoisentasdopagmentodaTaxadeLicençaparaOcupaçãodeSolonasViaseLogradouosPút>licos%bancasdefeiralivre,feirado
produtoreoutrassimilSresregulamentelicenciadasparapessoasacimade60anos,q%pessoalmenteexerçamaa[ividade,naformaregulamentar.
Art.  13. Serão isentas da Taxa de Aprovação de Execução de Obras:
I  - construção, regularização  de edificação  existente,  acréscimo  e reforma intema executada ou a executar, desde que i)reenchidas  cumulativamente
as condições ab@i7.o:
a) o imóvel deve ser utilizado exclusivamente pa[a a rcsidência do proprictário,
b) a área total edificada deve ser igual ou tnferior a 50m2 (cinquenta metros quadrados);
c)  o  imóvel  deve ser a única propriedade  imóvel  do  contnbuinte no tcmtório  municipal,  devendo  Eipresentar certidões  negativas  de propriedade  do
Cartório de Registro de lmóveis.
Ai.t. 14. Serão isentos da Taxa de Licença para Publicidade:
I - os caracteres ou letreiros destinados a fins patriólicos, religiosos ou elcilorais,
11 -as tabuletas indicativas de sítios, gTanjas ou fàzendas, bem como as de mmo ou direção de estradas;
111 - os úísticos ou denominaçõcs de cstabeleçimentos comerciai8, industriais e prestadores de serviços
Art.  15.  Serão isentas  do  pagamento  das Taxas  de  Licença parS Localização,  de Fiscalização de  Fmcionamento, de  Liccnça para Put)licidade  e  de
Licença Sanitária as entidades dç assistência social, desde que cumprjdos os seguintes requLsitos:
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I -não tenh[n fins lucrativos;
11-nãodistribuamqualquerparcelade§eupatrimôniooudesuasrcndas,aqualquertítulo;
111-aE]liquemintegralmentc,naregião,osrecuTsosnammutençãodesuasrecmüedespesas,registradasemlivrosTeves¢LdosdeformalLdades
capazes de a§segurar sua exatidão ,
rv-utili-efetivamenteoimóvelparaocmi)iimentodesuasfinalidadesessenciais,pievist%emseuestatuto"aúconstitutivo.
Àrt.16.ScrãoisentosdopagamcmdasTaxasdeLicençaparaLocalização,deFiscalizaçãodeFuncionamento,deLicenppai.aPublicidadeede
LicençaSanitáriaasentidadesestudantisregularmentcconstituídas.
Art.17.EstãoisentosdopagamentodaTaxadeLicçnçaSanitária,
1 - os pequenos produtores de alimentos caseiros;

11-oscomerciantesambulantesdelanches,frutas,doces,pipocaseoutrosprodutossi"lares.
Ai.t.18.SerãoiseiitosdopagamentodastmudecorrentcsdoexercíciodopodeTdepolíciaosentespúblicosoudeuWWPúbllca,talsC0mü
CorpodeBombeiros,PolimEscolasPública§,ConselhosMunicipais,AssociaçstdeMoradoiçseoutJasentidadesquecumpnremosrE;quisitos

§   P  Todos  os  estabelBcimentos  comerciais,  industriais  ou  dc  prestwão  de  servigos  loçalizadog  no  Município  somen¢  poderão  iniciff  *  su%
desta Lei.

atividadesapósaobtcnçãodoalvaricoiTespondentqquepassarideprovisórioadefinitivo,edeveriserrenovadoanualmenüatéadaüde
aniversário da sua primeira concessão.

§2°Provisórioéoalvaráotitidonomíciodofuncionamentodaatividadegdefinitivoogemdoapaiiirdaprimeirarenovação.
CAPITULC) VI

EÊãff,vàEoCu°pgpTENEg[SADLADETs[ààzvÊ€âgpúBL,cos
Ai.t.19.SerãoisentosdopagamcntodaTaxadeColeta,T[ansporte,T[atamentocDestinaçãoFinaldcRÇsiduosSólidosUrbanososiinóveisde

propriedadedeentidadesdeassistêi`ciasoeiaLdçsdequecumpridososseguintesrequisitcis:
1 - não tenham fins lucrativos;
11-nãodistnbuômqualqueri)Ôrceladeseupatrimôniooudesuasrendas,aqualquertítulo;
11-apliquemintegmlmente,naregião,osrecursosnamanutençãodesuasreceitasede§pesas,registradasemlivrosrevcstidosdeformalidad6
capazes de assegurar sua exatidão;
IV-utilizemefétivarnenteoimóvelparaocumprimentodesuasfinalidadcsessenciais,previstasemscue6tatuto"amconstitu"
Art.20.Serãoisen"dopagamentodastaxasdecomtesdautilizaçãoefetivaoupotencialdeserviçospúblicosedaContribuiçãoparaCust"do
SeiviçodellunriaçãoPúbhm(CIP)osentespúblicosoudeutilidadepública,taiscomo.CorpodeBombeiros,Polícia,Escol*PúblicasConselho
Muniçipais,AssociaçãodeMoradoreseouüasentidadcsqucciimpriremosrequisitosdestaL"
Parág"foúnico.0beneficioprevistonesteaitigoalcançasomenteosimóveisdestmadosexclusivamenteàpràtiffldeatividadesinereiitesas
finalidades essenciais dos entes mencionados no caf7w/.
CApíTULo vn
m cAPAclDADE coNTmBUTlvA
Art21.Poderáserconcedidaai.emissãototalouparcialdolmpostosobreaPropriedadePredidUrbõnae/oudasü"agregadascontidasnocarnê,
desde  que  o  proi)rietáno  possua  m  único  imóvst   no  territóno  muTucipal,  destinado  à  residência  própria,   e  comprove  estm  em  situação   de
incapacidade¢ontributiva,mediantcdocumentaçãodefinidapordecreto.
§luPmaconcessãodobeneficmfiscalpleiteado,oórgãoresponsávelpelaAssisténciaSocialdeveráemitirlaudotécnioatestandoacondiçft
socio6conômica  do  contribuinte,  baseado  em  visita  domiciliar,  que  seri  lwado  Çm  Çonsidcmção  pela  Procuadoria  Jurídicfl  m"icipst  e  pelo
Secretário Municipal competente em §ua dccisão.

§2°Aremissãodcquetrauesteartigoabrangeràoexercíciovigente,podendotambémseraplicadaaosexerciciosantcriores
§3°Nãoserãoalcançadospelaremissãoprevistancsteartigovalorcsjápagose,portanto,extintos.
§4°Aconcessãodobeneficioestabelecidonesteaitigonãogcradueibadquiiidoparaexerclciosposteriores.
§5°Apósserinstruídocomolaudotécnicodcquetrabo§1°desteartigo,oreq`terimentosÇTásubmetidoàanálisedaPTocuradoriaJuídicflaq\ial
ei"tirápai.ecer,queseiúlevadocmconsideraçãopeloSecretárioMunicipalcompetenteems"decisão
Art.22.PodeTáserconcedidaaremissãodostributosmobiliánosnocmdesffdevidamntecomprovadaaincapacidadecontributivadapessoa
fisica, nos mesmos termos do capwí e i)arágrafos do artigo mterior.
Pmági.afoúnico.0bcneficiodequetraüesteartigoseriextensivoaobrmdeconstruçãocivil,noscasosderegulanzaçãodecdificaçãoexistçnüe
refomintemajá¢xecutadaparafinsresidenciais,desdequeorequerenúapresenüascertidõesnegativmdepropriedadedoCartóriodeRegism
de lmóvçis em nome dos proprietários e aiçnda às exigências do c¢pw/ deste artigo.
CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDAI)ES
Art. 23. Serão puidos com multas;
1. De R$ 25,00 (vinte e cinco reais):
a)Exercíciodeatividadempréviainscriçãonocadastrodecontribuintes,
b)DeixardçremeteràPrcfeituradocumeiitosexigidoporLeiourcgulamcntofiscal;
c)  Não  cciinunicnção,  até  o  prazo  de  30  {trinta)  dias  contados  da. dan da  ocorrência,  de  venda  ou  transferência  estabelecimcnm,  encerramento  ou

de ramo.de atividaae, para anotação das alterações ocomdas.
20,00(vmtereais)oatrasopormaisde30(trinta)diasnae§crituaçãodelivrofiscaLhipóteseemqueamultasçráaplicadDpmmêsou

mudança
11.  De  RS

ffaç@o;

111. De R$ 20,00 (vinte reais) a guarda do livro ou docurnento fiscal fora do estabclecimento,
IV. De R$  50,00 (cinquenta reais):
a)C)fomecimcntoouapresentaçãodeínformaçõesoudocumentosinexatosouinveridicos.
b) A inexistência de livro ou documento fiscal;
c) A falta de cscrituração de livro ou não emissão de documento fiscal.
V. De 50 % (cinqucnta por cenio) do valor do imposto, nâo recolhido:
a) Relativo a rec¢itas devidamente escrituadas nos livros riscais e/ou contábeis;
b)RelatmJaTeceitasnãoescnturadasnoslivToscontábeise/oufiscais,comaemibsãodeNotaFiscaldeServiços;
c)Relativoareceita§escrituradasnoslivroscontábeiso/out-iscaissemaemissãodcNotaFiscaldeSeNíços;
d) Relatjvo a sociedades civis de profissLonais previstas no Código Tributário.
Vl.De100%(cemporcento)dovalordoimpostonãorecolhidorelativoareceitasnãoescTitumdas,seincmíssãodcNotaFiscaldeServiços
VII.DÇ50°/o(cinqucritaporceoto)dovalordoimpostoderesponsabilidadedocontrit]uiiitequenãooreteveiiafonteenãooi.ecolhcu,
VIII. De 50% (cinquenta por cento) do valor do mposto retido na fonte e não recolhido.
§1°Asinfraçõespi.evistasnesteartigoserãoapuradasmcdiantei)rocedimentodeoficio,propondo-se,quandoforocaso,aaplicaçãodemulta.
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§2°Sempreqwapurado,porineiodeprocedimentodçoficio,odescumprimenbdeobngaçãotributáriaacessóriaWresultadona__._L_  ___   ^^+-  :h&r,~a^

imdimplência

deobrigaçaopihcipal,aplicar-se-á,apena§.amultaprevistaparaestainffação.
8  C.    `.-.``\'``  \_-_T_____' \_

IX.DeRS150m(cenüecinquenüreai§)pordocumentoimpresso,nocasodeestabçlecimentográficoqueemitirnoboudocumffiúfiscüsema
devidaautorização.rcspondendosolidariamen®pelomesmoobenef.ciário,qumdoagráficacstivcreststielecidafo[fldoMunicipio;
X.DeRS150,00(cenwecinquenüretis),porusmouman.ffem§eupoderpamproveimpTóprio"dçterceiro8,documentosfiscaissemadevida
autorização de impressão;
Xi.DeR$20,00(vintereaiB),pordeixardecumprirqualquerotirigaçãoaccssóriadefinidane§üLçiouemscusregulamentos;
XII.DeR$20m(vh¢reai8}pordeix"deaprcsentffdentrodosi)razos,oselementosdeidentificaçãooucaracterizaçãodefatosgçrd""de
base de cálculos dos tributos municipais;

¥,[#e#.¥e2£g.,g%:q#mnst%8urâ*Sj£#wd8oàescrttaf,sca,d„nftms§eüflsca,,Zaçmüsuíbutosmmícípoí8.
b)Negormfor"çõesoutentaimbamçar,iludihdifioultarouimpediraaçãadosfiscaismunicii}ai§,
XIV. De RS  15,00 (qumze reais), por extraviai ou inutilizar livros fiscais;
XV, De RS  10,00 (dez reais), por extmviar ou inutilizar nora fiscal;
XVI. De RS  10,00 (dez reais), por deixar de chancelar blocas e livrog fiscais;
XVII.DeBS10,00(dezreais),i}ordeixardeapresentarguianegativademovimento.
Art.  24.  A  rçincidência  em  infração  da  inesina  natureza  será  punida  com  mulú  em  dobro,  acrescida  de  20%  (vin¢  por  cento)  a  cada  nova
reincidência.
CAPíTULO Vm
I)ISPOSIÇÕES FINAIS
Art  2S.  Os beneficios previstos  nesta  Lci,  desde  que requeridos  no  exercício  anterior  e  concedidos i)cla  Secretam Mmicipal  competen¢  õpóS
regulupiucedimentoadministrativo,poderão,acnténodaautoridademunicipücompetente,screstendidosautomaticamente"contribuintespm
o exercicio seguinte.
ArL26.NafaladecumprimeiitodequalquerdosrequisitosestabelecidosnestaLeiounaregulamentaçãoaqueseiefereoartigo28,aautoridõde
municpurevogaráobeneficiofiscaleventualmen.econcedidoepromoveráoimediatolançamentodotributo.
mi.ágmfoúnlci].Nahipótesedestcartigo,8erãodevidostodososacréscimosepemlidad®1egai8.8emprejuízodffisançõescíveisecriminais
cabívei8.
Art. 27. Os beneflcios previstos nesü Lei não contemplarão tibutos pagos.
Árt.28.0PoderExecutivopoder4mcasodeneocssidade,baixarmgulamentaçãoeventualmentenecessóriaaofielcumprimentodestaLei.
Ai.t.29.EstaLeientraráemvigornamesinadatadocódigoti.ibutárioobjetodaspresentesregulamcntações.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do P[efeito Municii)al de Boa Vista/PB, em 22 de dezeinbro de 2022.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

ffiDEAdQ¥E¥#EgE!*ffisupÊ¥AmTUBmBmmç[ASDQ°„
"I'OSTO S0BRE'tem1 ÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                   LAüuoto %DescrlçáoS`doi[lbrritma.cDngeA"

Crwp5AJÚLmo tlc®envol`rimen{o  dc 6iõ!cims` 555

1.011.031.03

P[°g'ünç"                                                      d   dado   (oxBH,          B"d"  pagmaseLetrin,ca"m[iwmsistema do infor"çdo, emooumftt"tosJq)n8e"e®H
Pm©"nk). ariTiaaemmoD[o ou bospalogem.         8,             imgeEbbaraçGodcpmEiimgd¢computBdomLmhümd®iogo8€mnico6, múep€ddeotcncnc dd arqdm coiqmüva ú máqum cm que a pTogi" gri exccmub, incluindo•8bh}18mrtpnonc§ocoz`geTlerc6

1.04

5

1.05'_061.07

hncemiamenio ou cessâ[) ae d]fEfto ae uso de ptqtpamô ae coitiputaçao.AEse[5om®cmsuJlomerrLiDfiirritica. 5555

•  Éorrit.       '    Lu6h   jn81qbõo  conflsmçaw rmmp:nçaoúeprogmiusa"mpuJaçâo c moco5ÚHlado9
Suportc (éçn" Çm mP'imnft¢çãomffia,  mc         ei`ute"*i}emialização `le páSnas gküôdx:ü.

1.081.09 bnoa-      lcoDÉpoi]JbilE*o.  som  cçgdi!tnbiiiçlodecobtcudo8pe
Bá°hsúím#dd"stmrv#„kdA°A„"mmé:Í#bü#i&.#rmüp]rLamá?L94%8",r¢a[2ftúEPs«¥haa#rsu€J`¥;õüT"Fcriódm9(Cm" 5

2 Scn/€Úo do posqui" o doun`/olvirmnLo do qi.aJquer rnt`ire2|

201 Stm/iços de pesquü06 c dcs¢mvolvimi:mD de Lrink]LLBr mturm.

3 Scrviços pre5tados modúnt€ locaçao, cassb de dirçito de uso c conBEaere8.

u\ `- Cessb d. dlr¢ito dc uso dc rrürco. c do BLmis do piopspnda. 5

3_0}
Expb[açõo  de  saftg  de  festos  c®tn}  dô  amver*9,  eBcrftbTo6  vimiai8.  stDndJi,  quadmg  eç]x.iiivag,  e8(ádiog,  ciaágio8,  auditõr`os.  casas  dc  cspeiâc`ik)s.  paTqu€s  de  dive"S,5
cancLies . coDEênerc& pa[a icBlizaçao de cvca`os ou negócba dc quakiucr na`urem.

3.04 -, BUJ]bcação, arTçndam¢nio, dhho dç paÉstgcm ou pcmüüo dc uÉo, con"mado ou não, dc fmovia, iodovLa, pa!bs, cabos, durcÉ c c®ti`nitog dc qualqucr notu{tca 5

3.OS Ccasao de aJidaimes, palcoE, cobcmms c aum estTuluTaa clc ua) tcnpririo. 5

4 Serviços de müc, 05sig`ftK,m ir*4ici . congeTmiJg

4.01 Mpdicna Ç biomdicim. 5

4,02 AJmisc= cJnms, patobgia, clet"ddo triaka, radmciapia, qiiimioicíq)ia, uL.m"pgrariq rÊssonamia mgn6.ioa, mcllobsla, Coimerafia o cong¢ncTtB. 5

40, Ho5picaisL clmicaB. laboTaóTba,  mm.órjoa,  miúco"o8, coses ú¢ 8aw€, piontos-5otQm5, aDibuLatóno3 e tzingsmrç!. 5

404 lnsmLitiÊntDü Cinlrgiü 5

a.05 A- 5

4.0Ó EnftgrugcnT  incLuiv¢  sbrvjços Aulliücs. 5

4.07 S"ÇossmnceLmg. S

4.08 Tempia mipaciomL  fisioierapia e fonoaudbbgla. 5

4.09 Tempü. dc qulqwr cGpécp, dc&tinadu ao tmiaamto B6iço, orçíioiço e nmt4iL 5

4.10 Nulrtio. 5

4.'' Obstetú;ri 5

412 mntobgh 5

4.13 Onóp'ica. 5

4_14 Pn%eLeg sob encomenda. 5

4.15 P6uaqÁILs®` 5

4.'6 Palcpbgia. 5

4.'7 CaüB dc rçpoiiso c de rccup¢mçao, crcchç8, o9llos e cong6n¢rt3. 5

a_18 lnsemhsçao  anlücL@L,  ftrtlLizaçÃo  m  `Bm o con9Enerog. 5

Ó.19 Banms di: sanguc.  bi`c, pclc, oLhas. óv`ib3.  Beqgn c cgpgeAcit5. 5

4_2u Cok4a de mngue. h=iú:, tecidos, sêrreii. órBbo c i"`eriai6 bblósicoÉ dc q`ntqu=r cs[Éie. 5
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qrrmriScr` Ü"##mÉ¥§„£#É#v"#=V=¥m°b8¥a:'::.±i=.-.-J..Jqú..im"nm movimn" ffi      ,bE`ricconÊaAeq8.

20.0,

acmpoSe~iç0S`

sdett!rmi"Todovúr",É.r7ovúrD8,n"mvúrm.lmvuncdúçaod.pügagebol,m«odor",u-lu5w.6uaBopcr4Çô®gd¢n:gistEOBpúbüços,¢moTarioBcmtamd.                                                                                   i 5sdcngppúbucog,ca[wriricaoBotariaiB`bmúodefodoviaaomanutcpb"lho[men[OiparB

2'21 .0 1 çrv]"scffb

22 SÉ::i=üüq±Ei###b=#"ti,=oo#g#gr=*kmçL¥g#üórmT#küm¥oü_8b:ub~st"c]imm"Ofi€mi9.deáEnboindustrEiLecon8enefffl5ls

22.0 1

ZJ2}.01 S"içosdcpfogrBmuãoeÓommicaçmvisuaLs",„dópmg_oco"mçáo`"1 de%nh° 'ndu6m' C C°ngênm'   Ddesívoó e concémc5.

24Z4.0l Se"s de chvcLrti. a)nftcçõo d€ CambowhcaaJm°'LZJ* "UL bat-' dstm„ coagen_                                                                                                              ' 5
sep,ço6 dc chwohaMnft%d® do cmnbouL" SprLbd° VL"L b""                                                                                                            n,og  dcstmh" ú

S552525.01 8cÍvLçob A.nordm.=:`..:`..`.`:..=..`Ê  .```   : .  .`.   .  .;.  .: .   :    ..;.  .. `.` :  `.  .  [=`=  :....  :``:.  .=`:Ç=.`T  `.:.`=....`:..` ` `   .   `     .`     `.` .   -`TfansbibimTa[mrncipaLeim"çaodeoTp3¢partuad®o)ri»E`a.hvémos.PbmoBouconvenk)fiiocrário8.

25_02
5

25.03Z5.04

MA"`a* e coaõcTveçb úc jazigoN ccriéTi®B.                                                                                                                                                                                             5C¢ssõodeuíadeesoaçagcmccmfflo3EimsÇpultmtmto`ScfuüLPm~mw-ptioomspondemia4docu"moho"ag,b"uúRs,lnchülwF"c~o-ubc"mesú9;ü-ecoüencft§.t-vAbf..i-*hriwp€b!c®mbMmsagômuGhAqpeadag;coui"recongentti.|S
25.0526

26.0127 ScwSÇÍV a tb cobta, [gessa ou cíLtmga dc corTcspoodêncü doçumm+ obJc`oq     m "di:assistsncLBsocial.                                                                                                                                                                        L 5

27.0 12E ScsYScwuF6 dc a=jgoeztcia 6ocial`içoBdçovaLLaçãodebc" scr`Íiços dc qiLalquer mturczL                                                                                                                                                                                                                                            , 5ç%deDvalüçãDdcbcn!cscr`riçimdcqualqiicTnatoraza`LçoadcbibLii"noria.ts

28_012929,01 SayiS"'

Se"iço£ dc bibüo`cconom

30,0.01,1 SewS¢JY"̀8 do biobgh. bbtecnobgh e quhioa.                                                                                                                                                                             i 5"dçI>blo€Ia.bjombELaoqumcll.,wgtéü»monedúcrifl.e"üaJbbtémLca""awE=m¥:ü£='i5

Scfy

1.0132,2.01 Sd"SewS¢rv•   B téimbog eD] edificgm. £Lehótnca` ch%rotémiia. m>AaicB, tc m)mmqoõdedesanhostéç"o&                                                                                                                                                                                          i 5iço8dçd¢icnb"`écniçoo.içosd,:dc3cnbam@aduçm,comsúpg,despa€bmtcMCODgedcfe€.,5risdcdggembamçoaducúo,opori6áfb8,de£pachamgccongenc"•uLar€dc.eti`Íe!BÇongatt€[ç!.

3333.0 1 S

Say
)4)4.0' S¢rvSclY

=: = ::::=çÕC: ==:::::::: dstct" e oonsê_                                                                                                                                                                            15•do`'omli!riD®rehçõ«pública£
3535_01}6 SeSc~Scrv m Ê rcp°Jdgcm ":: d. ¥:' :o",,m. „hções púbi,cü.                                                                                                                     ' 5

çoâ      TC]X.^a8ema88est          lamrc      ,çüdç-mbgia.

36_0'37 StwScw iças úo J©mlosia.                                                                                                                                                       | S:::::=,:Ê:,=E:=:±"

1_0' S

38 8S iços de "scobgu].
8.0 1 ico. ú; muJcoloaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15

}9 Scry iços dc ourivesoTia o bpiúçao.

9.0 ' Scrviçqs dc oujvçsaria ç bpidaçao (qündo o imtcihl fi» bmecido pck)  h}ndor do so]vigo).                                                                                                                                                                     15
40 Saviço. rdati`/o3 a obri.3 dc artc 6ob ci-otmddo.

„_01 CibJaô do Gne Eob eiiconmda`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [ 5

¢' 'SSQN Pilo

41.0'

Pe,Soas ülc.9 ®roflsriomb oulônona5b tnadtu i)o MiiDk(plo (v-Lor por BELo);
d) com gnduaçaD [iqm7o], caabcLecido ou Db RS  100,00

b) çorri grduação téçtúça a nivçl médb ou lçg@1mcntc çquiparado, cstst*lcçido ou nao R$ 80'CO

c) dcit`riS contfibuJnlcs pc6soaÉ fláicoj c3tabekoidiig R$ 60.m

¢1.02

Pq !o4. jLiri4iç-. .oDititub)4. x>tt . rortp. d¢ 9odçoadci ClvB a. Proossloml. (v.lor p®r mei pam caaa proo.sk]i`d naültaao, .Ó.Lo, .mprqado oq u&o):
a) até trig omfijsbmis R$ 30,00

b) úc qmtm a Bcú ooGsaiomb RS ¢0,00

c)  aJ;Liü  do sci] profL=5Dnai= R$  50.00

41.03

Co4ithbuliib i)c"ag jurldlc.i con -th/ld-d€ de E.[Tltóilo tle Coiiti]blllddq .pt.ntei p€Io Regl" 83p.cl.l UDJOcado 4. Amciiaaça® d. Trlbum . CoDtrib`iLç*h IÁ CoDplcm.iitar d
Ul'l lo ii° 123A006 _ Slmple. NidoniL (vobr p.r n4. p.r. c.da ¢óc.o, h.bLILhdo ou B3o, icr.ü.Ldo d.. .Dpreg.d« li.""o.)
a) até doig profLstiomis R$  30,00
b) aÊma do di}is e no  BúxLmo quatro prorLgsbmi® R} ±0.00

¢) aciltla do qualro e Ao ttúxlmo olto prDfis5[omig Rl  7Ü,ÜÜ

d) quando siipeizir a Dilo profissbnai8 R$ 90,00

NO'FÀS BXPL\Ci+TIVAS

A,                :#jalb-p,d%?S-¥w=fixorq=bm=àp"d-o#dog#.da 4lhl`0!a cstAbebclda "sta tabch oo-poqdemc ôo B,ií`,iço F"8tb, Ç=Cdo "8 ú®S d" Ac" 4,.oL, 4,.o2 c 4Lo.' Çíh qü o lss

8,              gàsÉL*±„±,Tbm;mspMOM#;úT a#£±oà#,b¥o¥m=Lkmxh=:addodxÊuh::#q*dc=::: :#g*uEü® m cadm do conmbu,de„dsderaAdo a*B Qübuff fisção deste Não estaado

c,        "i#m=ím 41.01,  nas  pro.taçôos  do  6orviço  em que  a  oomrit.iiD`e  op`ar pcb  cmigdo  Ua  Noca  FmL  de  Sçrviço.  ^vuL»,  ioTá  o  hpom  dridó  Íobro o  totaL  do  cada  nan  fiscal  emiLq  cakuLadoaLkzuotôqueco[rcspoBdcíaoecfvii®pm!8do.8miprtjulzodolDp}siodevldo"lmenio.

D)                        Nao m ü|Bldo o [Ss apumo por m!b ae pmcedLJt`ento figcAl coríe€pDddenles a illíereiiçag aauais d® v@lor ul`Çmr a R$ 2Ü,Vy somadoG o tribdo e multôg m aeua vôbres ongiaÁro]a.
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ANEX0 1 - TÁXA DE COLETA DE LIXOtddh.çao flnudo "BHuogsóudog
TaiA d€ coleb .miiiport.lTBML2 Iralaped o ®ATIviDADES    ltial       cri   csidefüiaÉ       repamfBcm. AJWAl,R$4.00R$6.00RS6.00RSL2.00

ApabDcnloscxc      vom     c                      ,polrdvti6comdcs`in@Çaoçxchüivi]mcmoro3L*i*i.l -midcdwiAl horia.ntalk[dóTDBprofiisiomiLaBütnLccimcotoapre€tado"d.Êcmço8emd Êcdeg d¢ o6socrin c qE`iorie., Ecttploõ e chbd fecm"'nu,`barrestsurard)egciimilareo.

)
45 ComéTcp de alimcDtoscbcbiúb inc    we      cçrDepóshs,a"zémedemauicstabél#Lmnt09-"                         .           k„ R$ 50,00R$200.00

6 Eótat€kci[nEDios idvSmiM postos de o)mhud.v¢L6, nmiaü mnamáw`a c  cxp      LvoB.

AJVEX° ]J[ -nbeb ]                                     Ã                       zÀÇÁO DE FUNcioNAMENTO DmsTÀSELEc"ENTos comcIA]S, musTRIAIS OU DE PRESTAÇÀO DE SERVIÇ°S
TÁX^ DE LICENCArrEML2 I.ÀRA Á LocÁJmc   o E F[scALlBSPECIF[CAÇÃ0                                              .      LBdü                  hcom  com]esdctimlosc08CnL AnuÁL

R$ 6%JX)
BanocB. iogthpcgfimc€mÉ, egedxBouneprcmnic.detnlidôiLcsvLDc`i          sJ}8"c"PomBbancáTm!pafaüsad*Rtoo/ourúhcn`o,imlüivccaiiaAutotnnico.Pocto8,ca:mmouiAstohçíbdbcobc±iaüovoc[nmgk.dÁmd®ccmç"pülicosamBemLcphmdcsaúoco/oupTcvdê"ia.EstBt-l£cimcstospnvadaadccmino. RS .63.60RS%,,6U

34 RS .80

56 Hotôig . calÊgorb simplcg
RS  lsl'80BSZ42,40

HotéLB . caie  o«} nubth

78

CMotéis-o`6io apaT.amoLMotéu-rpisdo10opo[mm(o€ ou qtmos Êen af a}[xftiomdo•d.LOato.ouartoscomarcondicianado RS 24240RS„3,00

RS .Ó01.80,00
910 MOLéi® -aaoLo             iipadaBie                qiiPouaúcpcasu}aato®.EromdJ:sogimníabamÀfia. •RS

Ll12 DPEoprGa d. tmnsF®A. do vabJtf.
RÊ  ,03'CORS18''80

A3sffisoíia.coz"o"acprQjetostécnmBen.gcmLpppagdnú,pibJriidade.primmemgmvadomsdcÁudbevídco.Eguit€kcimedoshophaJarc®clbicocomuiemaçôcsopümo6deündocpTcvd£mh1314

R$ 48a'BO

15 Labmóriog de análüc. clhicü em pemL b]i"cemms o cLbicai üm intarnaçóe9.•cnihAnomlovjÁib`lcBcmEml.
N'®R$24 ',002,40

L6 ErapresaB de tmnspo[t6s tLbmo8. jni                 e                          üTgacmPn3Pmúrios
RS 2'40

1819 lnftrtiú[m em genl
RS  1 s 1 ,80RS303,00

Segundora8

20 A± d. BiDástmC"ou6amdebilhaits. Bin"9 e dc jogoa do hbilidade com riqúag ou apamlhog ¢leirônicog pi3mftidos e scmelhantc8CgrBn
R$24RSIZ 2'401,20

Zl22
R$ 242,m

2324 Cl`ibo ou associaçEo icctéaiivaBoa(csoue!Oabelec1mentos5cfreüüTiLes
RS  lsl.goR$242AO

25 B4rc3 c fcgtauTantçs com ttqisici] ao vivo ou damia
RS  18]'80

Z627 BGreg c rc.tai]rainc} .Çrii música Bo ví`/o cyu daaça c acn"U)arBcgOru:i"pÂruicparo8.refi»msovrecupençdod€w"!u`odpiom ouoDrÉodos ou Çrcdcnciadoe i*b íÁbTBoOflciu5paiaTEmLreftmmouT±devciçubsa"dptoTesnaoau!orizBdcúouoredeD.iadospchÍÁbmCbmessLonáriasdeveDlodcvelcub9GmacJal-imtrizmlfiL.6f€'`ioureol,escriiónoo`ircpreseaLaçao
RS  121joRS363,Ó0

R$ 242.40
2829

R$ 363 fflRS363,60

30}] Caoccs5ioriruíde`endadovclcuk)8eBigo      -i DL, og       ia, éLol88Úcdcpadam:mos
RS }63.60

®2 Coa`ércb at.-dist. c dhbit-i;domo cm g«aldepd["[.croL(cnyxlrio    memearia8, 8up¢["rcadoM congõagúe8)
RS3R$3 03,001)3,00

3334 Vç8(la       géac"                 Çmscmg                          g.lÁi'asdct®ido.lctmdomésiicoBcassc[ielhado®
RS  Z42,40

5,6
'5,QuelqucToLmrtLrm dc atividadç comcroúl

RS'RS ZIím

Posbs de vcnda dc comb\ist(vcis o prrLelhanlc.
606,00

7 Eõtst€locb`t;n.o9 que vcddom oxpb stvo3
R$ 606,00

38 E"bcbcincnio! quc vçrdi)m produtog pLotémiood
RS 6},60

39COMBRCI0S E  SE Lojas dc -ahopping"                                                                                                                                                                                                                                                                       RS  16 l ,WRVIÇOS1>8BNGBNHARIAECONSTRUçAOavIL

404' 1* po]ueno poTtG (at6 49 cDprcsado8)médioporic{do50.99cBpitgadoa)
RS 36J,60RSóoóm

h
42 De g"ilc ]pn¢ (L00 ou t"i! cnpq:E=tlcú) RS  L212,00

mDusTR]As E GRAFlcAs
4344 pequcso poftc (aúé yg cmpmgBdo3)D*díoporte(d€LWa499c!ipicgido6)

R$ 103 ,m

RS 606,00212,00

45 grande portc (5C0 cm "ig eDpft!8adoa) Rsl

EZ`4PRESAS MINERADORAS

46 Etmr¢sos apk)re4i" d)g i€cursog mmcmc Rzu"cipua (rticha8, o[mg, cascalbo6, 8aibms, úgms rincrBis ou q\iabict oim s`ib5iÀnciii hbitoda Fri CFEM). RS 6.060,00I PBJOFLSSIC)+l^lB ^UTO+.OMO9

47 CupmFE-[ RS  242,4Ü

48 Cuõo n" RS  12''20

49 - R$ 96,96

50
O`m.  ]tividadtd  oomc"aii,  indu}tmis,  agroix]oária].  o  financciTa8,  além  d`n  çat@tetecimeniog  de  p¢9soÜ  fliicas  ou juíL]ic@B  quo,  dc  rio  panqncnu; R$ 60_60
tenpoúm, pfE6lon o= serviçog ou cxo[çan a! atividadc! constaatc6 da Li6ta de Sen/içoe aDffla a cslc C"Úo, tÉo  hch.LdoÊ Festa Tabela

]SEms
51 Motoristis, quma, bancas dc kg`mc8, vcriiims c deris produiog de feims e metcados, cai`Óo e lcnha. csdeir. dc cognxAtcs. cvemiaJ e mlbuLane, bmB de ariesbB e o`it" asscfmlhsdos.

52
Micto"aricdores  iadiviú.aiÊ  e  ricmemrcgaa  egtabalüidaA  m  Mu-nbJpri  de  Boo  VriiD,  oaq`iadTodaa  do  Bcordo  oom  o  mso  1  do  aít 3°  da  Lri  Can`pú3mntar  Fcderal  n®  L21,  de  2006;  da  lA
Cbmplemennr FodemL D®  L27. de Z007; LÁ;l CompleDmar F€aemi n.  i26, dc  2008; LÁ;i Fcdeml ir  i33, aJ; 26 dç dczombTo dJi 2009,

ÀNEXO 111 - Tabela 2
TÀXÀ DE LICENÇA PARA A IOCÀIIZÀÇÀO E
p[sc^HZLÇÁo DE FUNcloNAMENTo _ zloDER m poLlclA

CONCBSSZONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS
Cbmesgionária do 6ervigi) Fibljco dc em[gia emico -finciommcDb) da aibcsiaçdo iDstolada m M`ricípo. R$ 800,CO

Cbi.cesgioririas do sewiço püblic® dç oelecomm caçõc8 - íns.aLaçao .` filTLcx>namcd2o dc oarrc8, an(cfla8 ou Estaçõcs dc RAdio Ease tERB), ror imidadc. R$ 8qm
C`>i¢¢89ionária do ervvo pvbleo de dastççiTnc o do águii c c!got.mcmo õaAicám -cBciitóno ou edo "múú ". MUAlclpb. R$ 200tm

EmRESAs DE E)moRAÇAo E oERAÇAo
DE ENERGL. ELÉTR]CA ^Tm`ris D^ FollTE EÓLIC^

li`stDbçso c ÂiaclomfneBto do Be[oBcradaro8, por unid&dc RS  800.OU

h5talaç4o  c  flinciooameaLo `lc  BÚch.lo.  ÉotovoLta ico®,  Po.  Coqjudp RS sü'OU
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Diário oficial dos Municipios

EST^BBLEC"ENTO " floRÁ"O ESPEciAi,

do Estado da Parait)a AN0 XIV | N° 3266

r4                                    | pof alaa olcc]uaoos

ANEX0 Y!uTugE;Lácb"E£ÁCETNÀ i vEicuLÀCÃO DE                                                                                                                                                                                          L v^LORiTEMIESPEcmubncuadommimúanogócioporpul)Iicwad.i8°rlü`

Publjcidaúo Au  mclklTL2 Du oxteibT de vcículog dc ugo púbücu Dão  d¢8iinadog à  p                    coL- Rj60RS96RS9 60,966,96

Eml=ma

t Publicldade 5onom. poT auahiucT mJ:io, por publkidade, por mpubiicidceDcm€m,`ca]m,boak«inúffcaporm.bd®mH° dç ti'naJ"Ud"kívDa° m;                                                         ..veig d¢   mquc, vím ouRi 60.60

4567L""OSOS80 RS 60,60Pubk.dad. ""riT"CT.L"#stpE:Cesüc£a##:h,#¥r q" üj~k" d%obcaçao+sft qu "i       q
Lograúima püb!Ícoa, mçliisivc a€~bsbmmmo"e6tatx!Leclmcnt°L a° em                        ub           do  caú. pd pm RSR§ 60,6060'60

PubBcidsd€ ¢n patp (taixJÜ) atmvc®8ando o]qoupart.daT`ia.q           pmJt      .adJbbs ar` hi  a(ea divcr6oa do tsbbel%i"nto par &m

RS 60,60

ÀDÚAçbs por it]io d¢ inscriçôes nimipsds qülqucr que scja o Dimro do                            gidcrD,caüs©mrchiscomanúnciasdopíóphcstabdcciD:mp°rm                                                                      s        icuia]es  Gem mliencia, po Ri 60.60R$60.60RS96,96

10
Pbca& tdmletas ou ébciroa cabadoa DüBm pL"ibaodas,.omdoppaícaes,BBíqpücgBndapcsou`apun",cnojidimrde.emBopgr(1etpD.)dosd'énciaaoano

1]
PLacag, tabuLetü ou lctr¢ms. ai6 50 Çm (cqqu¢nta ¢cot  m                                                                                                                                                                                                       RS  96,9Ónao`a5d`logitcfE!on(«bre8,aoam

12                           0uauucioumtpo ac i]u.u"daiio       coANEXOVI:&#SgEVÉÍ%S#EAJ4Ü{RSo¥Ftmç]°NÀD°S                                                                                                                                                                              v^i.oR

"EM1Z34 E6mc"lcAÇAOPcmriaaooamvolcutç® ckbmo.o"BhA.tomotorcs(aié  l7 higares) R$ 60,6040

R$ 242,RS,Ó3.60

Perrissào i.an ve         8 "Pctmls6ãopomvçhloaoutomoiomí (4cmo de 17 hisues)Tnnsírincndepmissaodc.áliTmDsféTebchdepcrmiasaodcó"büdhLo(cLcloouauiomtom5)

R$ 242,40
R$  363.60

5 R} 60.60

6 Vg.oria ge"sini para q`iabuer `"  Oe V¢de1 lo(      Locriiauto"tore8) R$ 36.,6RS36.,6R$36,36R$36*6

7 BaLxacadasmlparaqüLq`icriLpo       v€ çu      oq;Regisimdoveiaik)8cicbmwre9"utmotorcB(Bttl7lugarçs)

89
Rçgiõii®d¢ve       oia    o

'0„ Resistio dü ve"Uog mcnnii{m (ÔcímaLdj''âbvo de i7 higücs)"8cklom]tore8 R$ 60,60R$60,60R!60,60

RcnovaçÃoanua       pcmü       paD

12 R€Bi)vGç4o dml da parmissõo para velL~çuloi mu)moioicg (dé  17 bigarc!)lo.auJcdmofc.(acimadcL7Uimrc])

L314ls RÇ"7uçao on`ml da pcmLb3ao pod v.PcrnúésãopaiahtcrdübdcvLagem® (otividado hioraiiva) por horBPcrmiôsãoparamTd"odom(oumsa`MdodiH)ix"boro•`de`uhscicbm)iorcsporüa lsENTO
1SENTORS12,]2

16L718 Ilcrtnaneacn Do püu       vamPcmnêncúmpáLiDdevelcubs oinoLloLo
mooe8 (o¢6  1 7 higarc8), por dÉnmTu(acin`adeL7h]ga«S),poT dü)nutoT¢S

R!  36,368$60.60

P¢rmanemia"]pãbodeve c`]    6`ridevclcuJo
S clch

R$ 48,48R$60.60Ri121.20R$96.96

19ZO ReBmção pap o páiRcd*psfaopóú. dc veículos auto"otom8 (até  17  bLgBma)•icbutmotorag(aclmadel7lu€8rcÊ)

2122 Remoçbparaopftx)deve   Li   sa   oPcfr])iadotmt*s)raliprdcsenvalvcT4midode coitiercial Çiii b" dc eglacmaD"to

ANEX0 VDAX^I)ELicET`'   ^ P^RA ARRIJÁM"Tos, bxEcuÇÃo DE oBRÀs B LorrEÀMEm)s
TÇlTEMI ES

PEcmlcAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      | yALORd«nltelôBl€orelam.oaeuíLeoçõEhpord3aeAr€adepdoí

Eipdlçao de Àlvar* de comlrt]çÔo. medlai)tc ai)rovaç&o    e pro|    o auiEdiíicaçõe!Íegidcnclaisaiéioofli2
R$  3,03R$4,24RSS.45

23 E acõe. resblÊticmij acima dc  Jüm2çbe.oonerciai§chdustriaL5por m2

4 Rmnstmção  aue     ão  reform. por mzaearta d€i]iso
RS  1,82RS1,82Rj',2L

56 AcI)eCo

.       taç    ,réscmd.obra.poim2

imuç4od¢pr6dio6,      rh2 dt] áreadcpiso sserdeml`do

7

POlocaçaodctap`me,Foi mz de tapuiDc
R£ 0,61

TermpbDqem e dio8 cotqõo ae terru m z€"l, por m2
LO OO0m2 cm bteamnb                                                                                                                                                                                                                                                                    R$ 2,55

910 ACLma dc  10 Ooom2 Gm lotcamcDoAtélo.000nBemvm
RS 4,73

R$ 6., '

LL12 A¢Emjma d¢  10 Ooont2 cm viaabtcsdc&¢éL0000znzsçD pa"laDEa(o do sok)
RS 9,21RS2,Ó7

1,14 EmCo L®bei acim dc  ] 0 0008É Êcm parc.laitit!ALo do sob
RS },99ISEm

mniçào do riiuro m diviaas dos loiõ c cslqB!u
'5 Substhibão, ahcrãçh c cbrm de tclhadoa TamoR$60.60

LÕRtnt.va+ d. ^W. Rt"rimtamcqJo dc pLomas AprcmdJ`! (2a vü), po[ prmcbarid.CodmruçaoporDl!

'7 Edirnqçõeg tombadag o icaidcn[iai3 a`é  1 oom2
Ismo

18 Ediflcaçõt= Tc.idt"uiç açiim do ]00m2 R$ 6.90

19                               Edificaçõc8 ®m;iais e iDdi±                                                                                                                                                                                                                       RS  17.33
Alv.d de li.t"üto
2021 Lo{camcmo s¢m c4iftaçao, po[ iti2 tlE Lum edificóvei3listcamntoooit`od]ficBção,porm2deediÉbcõo

RS  1.82RS'21

22 A`iloTjzDÇÃo  paio dcsn"bndmnLo c/ii r¢itic[bbTomeírlo d€ lçrrmg, iior m2
Rs  l,2l

Codcessao de .H.bllc". i)aiT odmcqoEi ei€cutada. coitL iiroJeoi aprovdo. ixb Prdeltura, Dor nc:
23                                  I Edlncaçoai rçlHi"biB ai6100ntz                                                                                                                                                                                                                                                          1
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bDçsmto do
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Paralba   .     ANOXIviN°3266

ANExo w"              Os rúBUCOS GERUS                                                                                                                                                                                                                vALOR
VÁIÁ]"S DE PREÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                 ,rr"|FATooERADORdÉi]róTl!et}EniMtinlcLpih RS25m

U,Uüpçáo               P1
Triba padfao (Lm peiBoxoucompsJlimnbp-n'c)adím            Acm¢)      ra€souhção Rg 40.00

2 tuso pem           ' P)idbÂbúc.[meõouhçao R$ 40.mRS150,00RS15,00

4

Da Pnça Mq5ucl S-e0inóÊioMui.mipa1doE!poAúvhhdcgnbLo`>aLiz4tlaEspaips«upaúo3porcMadJ                   'a, lx'nog(Csbeçao)                                                                                  mês        ff   `ao

5 excr`>enlcg do corrin:io evamm l, emlocBi!permtidog. pof         ou    açlambia~ÀScçmAr.a dil 0b]BS) RS  '50.00

Ó7 8 Üor p" de f~D 4 aa ú"             PTCVdhterióc.oufcsta& psmhrcg Úor perbri d¢ pc[Timem a sor dÉ£Lmdo i)rovúmcntc à Stirctaf.i`itidos)drioufmçao
BS  3.636,00RS15.00

Liccnça pn ocupaçb do ®paço6 public`m PoJ i]aquc] dcdcOtms)

8 EÉtaciomn" da v¢Lculd'"qlo.ob de vcrK]cdorcg ou profia€io"8, em logmdom6 públ"9 ( ocaB perm             Empul®r"

0€ui]Bçào d€ ére.púl.llc4   qr.ii ¢o®                p.9|BaLcõeB,megaühíacücom coridd ou b.bidü, ou amtxiE, por evem) RS  ICO'CO1RSIW,UO

10                                   | Barracas de caldo de cana rcrriggenicgecochoni)qui!nto,ipr6crmnaoufttSao

11

D plloi eD] pnçaSAnimaüd£fx¥ucDo porl
C ("inos, Oy" ¢ Copmo8)'o-cühim£)

RS  '0,00RS15.00

12                                  LAmmi€ demüio egnmleponeurms, equii`  8,5€rviço)i]®Cemliéztopóbuco                                                                                                                                                                                                                     15 00

ü14 Emnaçao (hclülvc dc os5ada)]nu"çbdosmdIéu
RS,RS15,00R$40,00

SopuLtoDellto ¢D lmum

LL Exu"çÂo de mtio"Cod%deammlóuConibuçbdodm"Léu
L     iuLria codi revestLflmlo dc irirmre   Branito ou cquJvatcBOc)

R$ 85,00R$40.0)
\em a vc(¢itial`maria aoin Te`c!timcnlo simi) lc9)

L7',

Rc` imdj. do oüo 8 RS 40,00

cobcSçao d. mdoumPúbuco R$ 40,CO

übçÕodoMm
ido RS 30,00

21                                       | Suino8, ovba o iiopciaos, poJ Çoda arLmoL obatido RS  B,U

ÀNEXO"
T^xÀ DE vlGnÁNcn sAN"ÁRIA
lTEM                         l pÀTO GBRÁmR                                                                                                                                                                                                                                                                              I VALOR

EipeiliçÃo do ÀlvafA Sümib de Funçbna(rmto

1 Loçaü dç [ÇuriõcB púbLica3, cn pe¢La¢o  ob€r.o ou Íb}bado, aoatpamçBias púl)Jm8. p@m lazcr ou RiividÂdes rccm.ívas e dcspo]tME RS  145.44

2 Nürotefiag, creíiiatóTio=, cctnóénm ou loais püblico! paTa velóm RS  12l'2U

) Estd€lc.iineniü coDi:rciaÉ, jduslrúis o do prcstaaom Úe o¢rrit}oa ¢ oulros dc pci;u]iar in!o"s¢ pam a BÔúb púb»`>a Rj  121,20

4 PL5cmaEpublit;as R,  '21,20

5
Ferriciü   drogarai,   pado[   do   modNHrTmtcú,   pom   de   s"rro,   uAidsdc.   vohn!cg   e   glmLlares`   irichiaive   com   a   mtorLzai;Ão   pam   f`.f-íommento   6ob   aRS   12 l,ZO
rcsponssbilidd£ de Prádco de FarmAcia, Ofiolal de Fôm¢cb ou o`dm p]ofLgsional hBcmo  no Cb"Lho R£gio"l ae Farmkú

6 AbTigos dcstinados a  BJ]LmaL! RS  12',20

7 Padaris, bDc5, Edcitó[ios, Dxàrmdinlx)a c rcgDuraalcs RS  12120

8 CinúDaL  banEaE, quioiques, hnchanstcB c congtier€8 R$ 60.60

9 SaE5cS dc tek2a, mbeleo;iJo8, bartKnri88 c congêiicrcg R$ 96,9Ó

10 Locais odo se aponha o v€nda ou eftthe comt7x> dc bebiú6 c alimcnto8 RS  ]2120

1'
Açouguc¢, "riiroa> ffú)rjfko9, aba!edo`uoi, ambüJaotes de aJimÊniog, pcLxarii o outm. bcüi[ dc iibabe de aiünaig dc8`imdoa ao corDum bumDo,  bcn conocasaõdc`mda6doave.RS  12],20

12 Comépcio ® p]odução do BubstArrias oii produoos do uso b`imi`o R$  145,44

L3 u.vmdmaa .é uso p`lbüco RS  121,20

'4 Bstat* lecimeabog d® eaúdo RS 363,m

BxoüdJ}, cam Vjitori Ç ]niDaao  Prévb `los Scivicoa dç Virilàmia SaDitÁri

15 A(cm rcbtivo m êorviwg di; vigimcLa ganiwia                                                                                                                                                                                                                    | RS 12, L2
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ANo mv | No 3266d   E  tadodaparaíba   .
Paraiba , 26 de Dezembro de 20|6conoüwchtiw""~msdovúimm6asmd22    .   Diário oficial dos Municipios ao Es"o u"iui„w•mn€iasaalú.la

Rt  12,L=BS12.12R$6060

17la19 S¢guri vh de úocunDoto Lnc#nte ds owii!ades   e viBdcstinadosaco-huimo,8dvoq"dosolu3itad8®aDÁlmpo]ÔLiorxmpúbhça
RS   121,20RS121,20RSIBL.BO

CcrtiíJst dc ÔriiLic"çapaJ]qnslc"incadodcvbtos® do comrob dc aLmo!rvaad®c€iú6riooucrmtó]iob;urid.qaAipoited.alínmo9

20
u d® ye                                 Li  adoro d. mzLConte                                                                                                                                                                                                     \iidiem   di!

2'Z2Z3
LffiTb¥P"-=.übhmmadrimouüpbpümübmobmb-ppngp*ódobpftuqdri"       ,riccnçapmfimDmmdodecdFCBaai)c9deatividadcshgmoicrápicas

R$ 230£8RS'4S,4ARS'2120

Licença paq Âir""mento de órgãa! aiJ2c`divofiinc.ntodocstabçk¢in-otodo a»i8(ê"ia odono%8ica
RS  121,20

2425 L`ÇcBfa paaLiç"P-üm t'ttmpmnwDto d]] consuRóm d"ícoioAam€nwd€bbaúiooudooípim de pTótffi odon(owgmpnmcn,odeir@ihdoouhu:Odefl=b'emDD      6  btoni  icog ou odontoúe"
RS  '21'20R£12120RS]21,20

Z627 üconça pam fimLLci"pmfiue

28                                     LiceBça pa[a fiiac iorLmontodecstat*Leçimenio} doarBgoacou[Ema,onopédmai    €          P                                                                                                                                             Rf  tzii,80br6Fot64btlidadon"ma

2ç)                                   Liciinça pam  fiimmLic€n\;aparafimL'cpan6jnc Dmrim`o dc m5tLt`i`o ou cünicbnmcRbdetancod€hriehu adotplozn Bo                                                                                                                                                                                                                           RS  12120iiumRS14S,44'bstoooÉ`.lmLósicas

mnamento dc csuteb:cimcn`o quo iAdJmbl" ou a]~laiuc    n                                                                                                                                               Pul]ncado por:3L                              ,"1

Kézia Silmara Costa Farias
Códigoldemtiflcador:C8063D7A

GABINETE 1)0 PREFEITO
PUBI.IC ARP PP 013 2022

ATA DE REGISTR0 DE l'REÇOS N°: RP o0013#o22

Aos23ti®domêsdeDezemb[odc2022,nasededaComissãoI'ermanenwdeLicitaçãodaPrefeitmMimicipaldeCaiçara,EstaóodaPff"
1ocalizada  na  Rua  Pmfeib  Francism  Cameim  -  Centm  -  Criçm  -  PB,  nos  termos  da  L6i  Federal  u°   10.520,  de  17  de  Julho  de  2002  e
subsidiariamenteaLeiFederstn°8.666,de21deJunhode1993;LeiComplementun.123,de14deDczehb"de200¢DecretoFedeml#7.892,
de23deJaneirode201}DecietoMuicipaln°436,de28deMaiode2007;elegislaçãopertinente,consideradasasalteraçõesposterioresds

#ean#qu::.r£s::,¢:,:á:sã::::=£:"c::os:fipc=:tcgd:rma=gesas:=sdeenàdaftntoapdree:#cl:::nált:r::.oco#„3:s2eqáã#eos#£::cpàetçeoâ
Prefei"MumcipaldeCaiçm¢aosFundosMumciprisdeSaúde,AssistênciaSocialeaSecret"riMunicipaldeEducaçãodeCriçam"exercicio
de 2023; resolve reSstrar o preço nos seguintes temios:

° 09 070 624/0001  50

ÓrgãoehentidadeintegrmtedapTesenteA®deRegistmdePreços:PREFEITURAMUNICIPALDECAIçm-CNPJH09.07Ü,oZ4/UwHwVENCEDOR.LC]ComRfloDECOMBUSTTVEISPLANALTOLTI>ÀCNpl.31920977moL.5oU^mPUNTT.p.m^L

ITEM        ESPBCIFIC^Ç^O
M^RC^ UNID.lm8h-'hrol1 Q.40000220000'Om

684 273.600.00

123 Oleo DOb icçeL Si500 6.88S'3 l.513.6DO,00

Di"l S-10 0iod]escl)•mConum S ' 3  000,00

Gasol 20000 3.79 " .a\
4Tol`AL Etmi                                                                                                                                                                                                      b°5                                                                                                                     2376`ooo.oo

CLÁUSULA PRIMEIRA -DA VALIDADE DOS PREÇOS:
AreferidaAbdeResistmdcPreçosteráavigênciade12(doze)meses,congideradosdadatadepublicaçãodeseuextratonaimpicnsaoficial.

AexistênciadcpreçosregistradosnãoobngaaPrefei"MunicipaldeCaiçarafifmarcontrataçõegorimdasdoSiste"deRegistrodcPreçosou
nos  quantitativos  estinados,  ftultandoí;e  a  realização  de  licitaçõo  específica  para  aquisição  pretcndidu  asseguada  prefeiencia  ao  fbmecedor
registradoemigualdadedecondições,seinquecaibadireitoarecursoouindenização.

CLÁUSUI.A SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA I)E REGISTRO I)E PREÇOS:
AcadaefetivaçãodacontrataçãodoobjetoregistradodecorrmtedestaAta,devidamenteformalizadaatravésdoiespcctivoPedidodeCompra,serão
obseivadasascláugulasecondiçõesÇonstantesdoEditaldelicitaçãoqueaprecedeii,modalidadePregãoPrcsencialn°00013/2022,parteintegrante
doprcsçnu=instimentod.Çoini]romi8So.Apre§9nteAtadeRegistrodeI'reços,dui.antesuavigênciapoderáserutilizada:

I'elaPrefeituaMunícipsldeCaiçara,quetambéméoórgãogcrenciadorresponsávelpelaadministraçÃoecontroledestaAta,representadaPelasua
estiutura organizacionaL definida no [espectivo orçainento programa.
0usuáriodaata,semprequedesejarefetivaracontrataçãodoottjetoregistrado,fáráatravésdesolicitaçaoaogerenciadordosistemadei.egistrode
prçços, mediante i)rocesso regulaT.

CLÁUSUIA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As  obrigações  decorrentes  da  exccução  do  objeto  deste  ceitame,  constantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  serão  firmadas  com  o  fomecedor
regisúado,  observadas  as  condições  esúbelecidas  no  presente  i"trunento  e  nas  disposições  do  Jh.  62,  da  Lei  8.666/93,  e  a  contração  será
foTmalizada por intermédio de ;
Pedido de Compm qmido o objeto não envolver obrigações fiituras, inclusíve assistência e garantia.
Pedido de Compm e Contrato, quando presentes obrigações fi]t`iras.
0pra2opararetiradadoPedidodeCompra,seráde05(cinco)diasconsccutivo§,considcradosdad"dacoiivocação.
0qumtitativodoobjetoaserexecutadoserácxclusivamenteofixadonocorrespondentePedidodeCompraeobservará,obrigatoriamente,ovalor
registrado na Tespectiva Ata.
NãoatendendoàconvocaçãopamretimroPedidodeCompra,eocorrendoestadentrodoprazodevalidadedaAtadeRegistmdePreços,oliçitante
perdcrá todos os direitos quLe porventma tenha obtido como vencedor da licitação.
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