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Projeto de Lei n'021/2017 - EXIECUTIVO 

EMENTA: 'DISPOR SOBRE A LISTA DE 

ATIVIDADES PREVISTAS NO ANEXO I DA LE! 

MUNICIPAL N° 2.867, DL 24 DE DEZEMBRO DE 
2003, QUE DISPOE SOBRE 0 IMPOSTO SOBRE 
sERvJcos-DE QUALQUER NATUREZA.' 

A ComissAo Perrnanehtè de Finanças, Orçamento, Educaçào, Saüde, Melo 

Ambiente, Esporte e Cultura, reunida na forma regimental, corn base nos artigos 71 e 

paragrafo 4° do artigo 77 do Regimento Intemo, para apreciar 0 prOjeto acima mencionado de 

autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa em 20/06/2017 e incluldo na pauta da 

15  sessAo ordinaria realizada no dia 26/06/2017, pam ciéncia. 

0 Codigo Tributario Municipal fbi criado per força da Lei no 674, de 31 de 

dezembro dc 1969 e a legislaçao municipal que envolve a matéria no tocante ao ISSQN, corn 

alteraçOes é a seguinte: 

' lei no 2.122, de 18 de dezembro de 1997 (concessâo de incentives), dos cinco artigos que 

contém a norma os artigos 1°,2° e 30  foram revogados pela lei no 3.641/10. 

$ lei n° 2.127, de 23 de dezembro de 1997 (deu nova redaçäo nos artigos 54 a77 e do 89 a 

94), do Codigo Tributário, observando que corn a nova redaçao do artigo 54 o nome 

"Tabela" usada ate entAo passou a ser denominada de "Anexo". 

00-  lei no 2.867, de 24 de dezembro de 2003 (reduziu a alIquota maxima de 15% para 5% e 

substituiu o Anexo I per outro) do COcligo Tributãrio. 

lei no 3.355, dc 06 de marco de 2008 (substituiu o Anexo I por outro e rnantcve as 

aliquotas maxima de 5% e rnInima de 2%) do Codigo Tributário.' 

' lei no 3.393, de 29 de maio de 2008 (alterou o item 10.1 do Anexo I, e reduziu de 5% 

para 2% a aliquota de agenciamento, corretagem on intermediaçAo de câmbio, de seguros, de 

'Esta £oi a Ultima lei quo aitercu a Anexo I do Codigo Tributarlo Municipal, integraimente. 
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cartAo de crédito, de pianos de saüde e de pianos de previdéncia privada) do Código 

Tributário. 

lei n° 3.641, de 13 de abril de 2010 (alterou a lei no 2.122/97 e tratou de desconto de 

ISSQN e isençâo temporária de IPTU para empresa que vier a instalar no municIpio) do 

Código Tributário. 

lei n° 4.400, de 22 de 	 redaçAo nos artigos 59, 72 e 77-13) 

do Côdigo 

As em! 

justiça e 

Anexo I do.COdigo Tiib 

de tatuagens e piercings 

Assim, a 

esta apto pan ser apre 

analisado por cada Vere 

Relatora 
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