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PARECER PM COIIISSAO DE JUSTICA [ REDACAO 

Projeto de Lei n9 021/2017 - EXECUTIVO 

-- 	 EMENTA: "DISPOE SORE A LISTA DE ATIVIDADES 

PREVISTAS NO ANEW I DA LEI MUNICIPAL 49  2.867, DE 

24 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE DISPOE SORE 0 

IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA" 

A Comrssão Permanente de Justrça e Redaçao, reunida na forma regimental, 

com base nos artigos 71 e paragrafo 42  do artugo 77 do Regumento Interno, para apreciar o 

projeto acuma mencionado de autoria do Chefe do Executuvo, protocolado na Casa em 

20/06/2017 e uncluido na pauta da 19 sessâo ordinarua realizada no dia 26/06/2017, para 

ciêncua e remetido a presente comussâo para parecer em 27/06/2017 (terca-ferra) 

Na mensagem do Chefe do Executivo esta toda a necessudade e 

fundamentaçäo da presente materia 

0 projeto preenche os requisutos da boa tecnuca legislativa, bern como, os da 

constutucionaludade, observando-se Os ajustes abaixo 

0 Código Tributário Municipal foi criado por força da Lei n 2  674, de 31 de 

dezembro de 1969 e a legislaço municipal que envolve a matéria no tocante ao ISSON, 

com alteraçOes é a seguinte: 

lei n2 2.122, de 18 de dezembro de 1997 (concessão de incentivos), dos cinco artigos 

que contérn a norma os artigos 1, 29 e 32  foram revogados pela lei n2 3.641/10. 

lei 01  2.127, de 23 de dezembro de 1997 (deu nova redaço nos artigos 54 a77 edo 89 a 

94), do Código Tributário, observando que corn a nova redaçäo do artigo 54 o nome 

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

lei n 2  2.867, de 24 de dezembro de 2003 (reduziu a aliquota maxima de 15% para 5% e 

substitulu o Anexo I por outro) do Códigomtutário. 
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$ lei n 9  3.355, de 06 de marco de 2008 (substituiu o Anexo I por outro e manteve as 

alIquotas maxima de 5% e minima de 2%) do Código Tributário.' 

lei n 2  3.393, de 29 de malo de 2008 (alterou o item 10.1 do Anexo I, e reduziu de 5% 

para 2% a aliquota de agenciamento, corretagem ou intermediaço de câmbio, de seguros, 

de cartão de crédito, de pianos de saüde e.de pianos de previdência privada) do Codigo 

Tributario 

lei n 2  3.641, de 13 de abril de 2010 (alterou a let n 2  2.122/97 e tratou de desconto de 

ISSQN e usenção temporaria de IPTU para empresa que vier a unstalar no munucupuo) do 

Codigo Trubutaruo 

let n 2  4.400, de 22 de novembro de 2016 (deu nova redaçao nos artigos 59, 72 e 77-13) 

do Codugo Tributaruo 

Como se ye acima, a lusta de atividades decorrentes do Anexo I, prevista no 

projeto em questo, no tern como base a let rnencuonada no artigo 19 da materia, pois a 

ultima lei municipal que alterou o Anexo I do Codigo Trubutarto Municipal foi a de n 2  3.355, 

de 06 de marco de 2008, no entanto ftcou constando na materua o seguinte 

"Art. 1: A lista de atividades prevista no Lei Municipal n°2.867, de 24 de dezembro de 2003, 

que dispde sabre o Imposto Sabre Serviços de Qualquer Natureza-ISSON, passa a vigoror corn 

as serviços constantes no Anexa / que ftc fazendo porte integrante do presente lei, corn 

ado çdo do disposto no tel Complementar Federal n ° 157, de 29 de dezembro de 2016 que deu 

nova redação 00 texto do Lei Comp/ernentar Federal if116, de 31 dejulho de 2003." 

Diante do apontado acima, necessárias guatro emendas no projeto, sendo: 

A V emenda é para ajustar no artigo 1 9  a Id municipal correta, pois, constou 

a lei nQ 2.867/2003, quando na reaiidade é a de n 2  3.355/08, portanto necessário uma nova 

redaço no artigo, a saber: 

'Esta foi a âitima lei que alterou a Anexo I do Código Tributário Municipal, integraimente. 
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"Art. IQ: A lista de atividades e as serviços constontes do Anexo I do tel 

Municipal n 9  674, de 31 de dezembro de 1969 - Código TributOrlo Municipal, 

que foi olterada pelo Lei Municipal no 3.355, de 06 de marco de 2008, no 

toconte ao que dispae sabre o Imposto Sabre Serviços de Quolquer Notureza-

ISSQN, passo a vigorar corn a redo cáo aplicada pelo presente dispositivo, que 

fica fazendo porte integrante do presente let mantendo as olIquotas maxima 

de 5% e minima de 2%, corn ado cáo do disposto no Lei Complementar Federal 

no 157, de 29 de dezembro .de 2016 que deu nova redo cáo ao texta do tel 

Complementor Federal no 116, de 31 de juTho de 2003" 

Tendo em vista a alteraço decorrente da ernenda acuma, necessaria 

mudança na ementa 

A 29  emenda e para ajustar a ementa em conformudade corn a alteraçäo 

apresentada, a saber 

EMENTA DISPOE SOBRE A LISTA DE ATIVIDADES PREVISTAS NO ANEW I DA 18 MUNICIPAL N9 674, DE 

31 DE DEZEMBRO DE 1969 - CODIGO TRJBUTARIO MUNICIPAL ALTERADA PELA 18 MUNICIPAL N 

3.355, DE 06 DE MARCO DE 2008 NO TOCANTE 0 IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER 

NATUREZA." 

A 39 emenda e para ajustar a redaçao do artigo 2 2  do projeto, visando 

revogaçôes de demais normas, a saber: 

"Art. 22: Ficam revogodos as ortigos 12 e 2 9  do Lei Municipal no 2122, de 18 

de dezembro de 1997, Lei Municipal n'2867, de 24 de dezernbro de 2003, Lei 

Municipal n2 3355, de 06 de marco de 2008, Lei Municipal n9 3393, de 29 de 

maio de 2008 e o ortigo 1 9  do tel Municipal no 3641, de 13 de abril de 2010 

que a alterou, as quois trotom de beneficiosfiscois de 155 QN. 

A 42  emenda é para alterar a alIquota consta do Anexo I, no item 10.1 

(agenciamerito, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de carto de crédito, 

de pianos de saOde e de pianos de previdência privada), pois, consta no projeto a alIquota 

de 5% e na realidade deve ser rnantida aquela constante da Lei Municipal n 2  3.393/2008, 

que 6 de 2%, motivo pelo qual a aliquota ser aiterada para 2%. 
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Assim, a comissâo enteride que o projeto de lei n 2  020/2017, do Executivo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser 

analisado por cada Vereador, observando-se as emendas acima e cópia das leis acima 

mencionadas anexas. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinopolis, 27 de junho de 2017. 

.... 

DROGÔMESJUNIO 

Relator 

ANDRE IIZ)ZANATA 	 LINDEN1ON DA SILVA GANDA 

Membro Presi ente  
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L 	E 	I 	N° 2.122/97 
=1k 18 de dezembro de 1997= 

"DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE INCENTI'VOS 
As EMPRESAS DO MUNICIPIO DE 

o SENIIOR JOSÉ AMA IJRI PEGORARO, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNIC fio 
E COMARCA DE JARDfl46POLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS 
ATRm1J1cOEs QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R:- que a Câmara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte id: 

SECAO I 

[sENçOEs F DESCONTOS NO JMPOSTO SOBRE SERVIOS DE 
QUALQUER NATIJREZA (ISSQN) 

ARTICO 10:  Flea concedido desconto sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) As empresas instaladas em territorio do Municipio e 
Comarca de Jardinépol is, através cia proporcionalidade corn a mao de 
obra contratada no Municipio como segue: 

Nimerodt funcionários contratados Desconto 
I a 5 sém desconto 

6 a 10 5%fixo 
11 a50,: 	, 0,4 % per thncionArio contratado 

acinia de 50 0,7 % por funcionário contratado 
ltado ao teto de 50 % de desconto. 

ARTIGO 2°:- As micro e pequenas empresas terâo desconto de 50 % (cinquenta por 
cento) sobre o Imposto Sobre Serviços de Quatquer Natureza (ISSQN), 
desconto este que seth decrescido de 10 % (dez par cento) ao .ano ate 
que este se exima. - - 

PARAGRAFO UNICO:- Pam desfrutar deste desconto as micro e pequenas empresas 
teräo que estar enquadradas em sua respectiva 
caracterizaçào, que será estabelecida em regulaniento 
baixado polo executivo. 
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-continuaçAo da Lei Municipal n °  2.122197, de 18. 297 	 .fls. 02- 

SECAOU 

ISENçOES £ DESCONTOS NO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO (fl"TU) 

AR1'IGO 3°:- As empresas que se instalarem no loteamento Distrito Industrial "Adib 
Rassi", terifo isencäo de 1 (urn) ano no Iniposto Predial e Territorial 
Urbano (JIPTU). 

ARTIGO 4°:- As empresas que participarern do projeto "Incubadora de Etupresas", 
terao isençáo total do Ituposto Predial e Territorial Urbano, enquanto 
sediadas no imovel destinado a tal projeto, sendo que tal imovel passa a 
ter o mesmo beneflcio enquanto acolher o projeto. 

ARTIGO 50:  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçAo revogadas as 
disposiçôes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis, 18 de dezembro de 1997. 

tJCSE AMA UW PEGORARO 
Prefeito Municipal=  

PUBUCADA B REC3JSTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAR.DINOPOLIS/SP, EM 18 DE DEZEMBRO 
DE 1997. 

MARCQ4ESRaUVKWOURIGUES DA SILVEIRA 
.-ThSeeyetjS da Prefeitura Mwiicipal= 



	

Preteituja Municipal de 	 183 

;dministraoSo Sincaridad. 

	

L E 	I 	N° 2.127/97 
De 23 de Dezembro de 199$ 

nova redaçAo no Capitulo Ill, do TItuIo II, 
que trata do linposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza; e A SeçAo El, do CapItulo!, 
do TItulo UI, que trata do Co,nércio Eventual e 
Ambulante; da Lei no 674/69 de 31 de dezembro 
de 1969 pie instituiu o Cédigo Tributãrio 

o SENHOR JOSÉ AMA fIR] PEGORARO, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JA/WINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PA ULO, NO USC) DAS A TRJB UI( )ES QUE LHE 
SÃO CONEERJDAS FOR LET, 
FA Z S A B E R: que a (7d,nara Municipal tie Jardinópoitc, desie Eslado, aprovou e 
dc sanciona e promulga a seguinte Lea: 

Artigo 1 0. - 0 Cap kulo III do Tilulo II do (]ódigo Tributário Municipal, instituldo pela 
Let n° 674/69 de 31 de dezembro Se 1969, que ira/a do imposto sabre 
serviQos c/c qualquer natureza (7SSQA). passa a vigorar corn a seguinte 
redação: 

"CAPt TULO III 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQ{JER NATEJREZA 

sEcAo I 

DA INCIDENCIA E DAS IsENcOEs: 

Artigo 540 - o imposto sobre serviços de qualquer natureza ([SSQN), tern 
como fato gerador a prestaçäo de serviço, por empresas ou 
profissionais autônomos, corn ou sern estabelecimento fixo, 
cadastrados e constantes nos Anexos I e El que são 
constituintes deste diploma legal, on através do alteraçoes 
introduzidas par legislacOes de esferas administrativas 
superiores. 

Artigo 550 - Silo imunes ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, 
os - serviços prestados por instituiçôes assisténclais, 
filantropicas, educacionais, beneficentes, culturais, socials que 
nAo possuam frnalidades lucrativas e cujas tenths liquidas 
sejam integralmente apLicadas em manutençAo de suas 



finalidades, sem disthbuiçao de qualquer parcela a tItulo de 
lucro ou participacao. 

Artigo 56° - 0 imposto sobre servicos de qualquer natureza no incide sobre 
Os serviços prestados por empregados em razAo de re!açAo de 
emprego, diretores e membros de conselbos consultivos ou 
fiscais de sociedades. 

Artigo 570 - São isentos do imposto sobre serviços de qualquer natureza: 

I- as jogos de futebol beneficentes. 
TI- as bailes e espetáculos de qualquer natureza promovidos por 

entidades assistenclais, educacionais, culturais e sindicais. 
III-us serviços prestados individualmente, sem empregados ou 

ajudantes, por pessoas maiores de 60 anus, e seu faturamento 
nâo seja superior a 10 (dez) salários minimos. 

IV- clubes ou sociedades esportivas que nAo possuam finalidades 
Tucrativas e cujas rendas liquidas sejam integralmente 
aplicadas em manutençäo de suas finalidades. 

Parágrafo ünico - As isençOes previstas neste artigo deverac ser 
regutamentadas por decreto do executivo, e somente 
serAo concedidas através de requerimento dos 
interessados, anualmente, durante o primeiro 
trimestre do exercIcio. 

sEçAo ii 

DOS CONTRIBUINTES: 

Artigo 580  - Contribuinte do imposto sabre servico de qualquer natureza é o 
prestador de qualquer serviço constante nos anexos 1 e 11, 
integrantes deste Código, ou outra que venha a ser definida em 
IegislaçAo posterior de esferas superiores. 

10 - Cada estabelecimento do mesmo titular, destinado a prestaçAo do 
servico, é considerado como autônomo pam efeito de 
cumprimento das obrigaçôes tributárias, principais e 
acessórias. 

§ 2° - Atividades diferentes constantes na mesma empresa prestadora de 
serviços, que fazem parte dos anexos I e H deste COdigo, serfto 
tributadas separadamente. 



sEcAo III 

DO FATO GERADOR, DAS ALIQUOTAS F DA BASE DE CALCIJLO 

Artigo 590 - 0 fate gerador será qualquer transação comercial onde ocorra a 
prestaçào de services especificados nos anexos I e II. A base 
de calculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza é o 
preco do serviço executado, cuja aliquota terá pot base as 
constantes nos anexos I e IT integrantes deste COdigo. 

Artigo6O°-(REVOGADO) 

Artigo 61° - (RE V  GA DO) 

Artigo 62° - 0 Fisco municipal poderá instituir o sistema de cálculo do 
imposto sobre serviços de qualquei natureza, por estimativa 
das operaçôes tributáveis, corn base em elernentos que o 
contribuinte devera fornecer através de dectaraçoes cadastrais, 
informaç5o de receita e despesa, e outros elementos 
informativos que o Fisco municipal julgar necessário. 

§ 1°-(REVOGADO) 

§ 2° - Findo o perlodo para a qual se fez o cálculo do imposto através do 
sisterna de estimativa, cm deixando o sistema de ser aplicado, 
será apurado o valor real das operaçôes e do imposto 
efetivamente devido pela empresa, no perlodo considerado, 
corn base em dados fornecidos através das declaraçoes 
mensais de apuraçao do imposto. 

§ 3° - Verificada qualquer diferença entre o montante recoihido e o apurado, 
será ela: 

I- recoihida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
do encerramento do periodo considerado e, 
independentemente de qualquer iniciativa fiscal, quando 
favoravel ao fisco, 

TI- restitulda on compensada, dentro de 90 (noventa) dias 
contados a partir da data da apresentaçAo das declaraçOes a 
que se refere o parágrafo anterior, quando favorável ao 
contribuinte, mediante solicitaçAo do mesmo. 

Artigo 63° - A adoçAo do sistema de estimativa reger-se-á per 
regulamentaço própria a seT baixada pelo executivo. 
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Artigo 64° - Quando nfto puder set conhecido a valor efetivo [a receita 
bruta resultante, on quando os registros relativos o imposto 
nAo merecerern fé, pelo Fisco, tornar-se-á para base de cálculo 
a receita bruta estirnada, a qual näo poderá set inferior, em 
hipOtese alguma, ao total das seguintes parcelas. 

I- valor das matérias primas, combustiveis e outros materiais 
cons umidos; 

11- folha de sa!ários pagos durante o mês de incidencia do 
imposto, acrescido de honorarios de diretores e retiradas de 
proprieMnos, sócios e gerentes; 

Ill- (R E VO GAD 0) 
IV- despesas de conswno de água, energia elétrica, telefone, 

der Is custos fixos obrigatOrios que o contribuinte tenha pago 
durante a més de incidéncia do imposto. 

SEcAO iv 

DA INscRIçAo NO CADASTRO DE PRESTADORES DE sERvIço 

Artigo 65° - A inscriçAo no cadastro de prestadores de serviço de qualquer 
natureza será feita pelo responsavel, empresa on protissional 
autônomo, ou seu representante legal, em forrnulário próprio, 
fornecido pela repartiçäo competente. 

Parágrafo Unico - Em se tratando de contribuinte sent localizaçAo on 
estabelecirnento fixo, a inscrição será feita pelo seu domicilio. 

Arti go 66° - A inscricAo no cadastro devera set feita antes da abertura do 
estabelecimento ou do inicio das atividades. 

Parágrafo ünico - Os contribuintes que ate a data da promulgacAo deste 
Código não estiverem em dia corn as suas inscriçöes, nos 
termos da legislacfto anterior, terAo sançOes penais aplicadas 
de acordo corn a 1egis1aço ern vigência. prevalecerá a 
inscriçAo "ex-officio", pat-a todos os efeitos de tributaçAo e 
recoihimento do imposto devido. 

Artigo 67° - A inscriço deverá ser permanentemente atualizada, ficando o 
responsável obrigado a comunicar a repartiçAo competente, 
dentro de 30 (tjinta) dias a contar da data que ocorrerarn as 
atteraçOes que se verificarem na ficha de inscricfto, inclusive 
feehamento do estabelecimento on cessaçAo de atividades. 



§ F - No caso de venda ou transferéncia do estabelecimento, sO será 
recebida a inscriçAo do sucessor apes homologada a baixa da 
inscriçao do antecessor, ficando o sucessor, apos decorrido o 
prazo de 30 (trinta) tEas, sujeito as penalidades th lei, so nAo 
for providenciada neste prazo a Iegalizaçao das inscriçöes. 

§ 21 - 0 pediclo de alteraçAo no Cadastro do contribuinte sO seth recebido 
apos as verificaçoes neeessárias, e o mesmo estar em dia corn 
suas obrigacoes  fiscais. 

sEçAo v 

DO RECOLI-JIMENTO DO IMPOSTO 

Artigo 68° - 0 imposto sera calculado e recoihido polo prOprio contribuinte, 
mediante preenchimento de guias prOprias, conf'orrne modelo a 
set fixado em regulaniento, as quals deverAo especificar o 
valor das operaçOes tributaveis e o valor do imposto a ser 
recoihido, além do outras informaçOes cadastrais 

Artigo 69° - 0 imposto ó de apuracäo mensal e será recolhido dentro do mês 
seguinte ao da ocorréncia do fato gerador, aM 0 décirno dia 
ótil, fincando sempre o contribuinte obrigado a fornecer, a 
tItulo do conferéncia, os dados que so fizerern necessários. 

Parágrafo ánieo - Os contribuintes enquadrados na estirnativa, recolherAo as 
parcelas mensais de acordo corn os vencimentos determinados 
polo municipio, scmpre a partir do més de exercicio ou, do 
mês da notificaçAo de lançamento ou , enquadramento, quando 
estes eventos ocorrerem após o primeiro dia átil do exercIcio 

Artigo 700 - Os contribuintes que recotherem imposto corn base em aliquota 
fixa, apOs o devido enquadramento, poderao recolher o total 
do exerciclo de urna so vez no decimo dia Util do primeiro mes 
do exercicic, ou mensalmente a base do 1/3 (urn terco), 
podendo antecipar o pagamento, quantos meses desejar, dentro 
do exercIcio. 

Paragrafo Onico - NAo será objeto de devoluçao, em hipOtese alguma, o 
tributo pago antecipadamente. 

Artigo 71° - As pessoas fisicas ott juridicas que, na condicAo do prestadores 
do serviço do qualquer natureza, no decorrer do exercIcio 



tornarem-se sujeitas a incidência do imposto, serAo Iançadas a 
partir do mês em que iniciarem as atividades, inclusive. 

sEcAo VT 

DAS PENAL!DADES: 

Artigo 72° - A falta de recoihimento do imposto, no todo ou em pane, na 
forma e nos prazos previstos, apurada através de procedimento 
fiscal, sujeitara o contribuinte a multa equivalente a 2% (dois 
pot cento) (Lei Federal n° 8078/90, artigo 52, § 1°) do valor do 
imposto devido e não recolhido 

§ 10 - A partir o 30° (trigézimo) dia de inadimplencia, flea o contribuinte 
passivel de ter seu estabelecimento lacrado e sua licenca 
cassada ate a efetiva regularizacâo de sua situaçAo junto ao 
fisco municipal. 

§2°-(RFVOGAD0) 

Artigo73°-(RE VOGADO) 

Artigo 740 - o executivo elaborara regulamento incluindo todos os 
procedimentos e modelos que se fizerem necessários ao 
recoihimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - TSSQN. 

SEcAO VII 

DAS DISPOSTçOES GERAIS: 

Ai-tigo 750 - Considera-se local de prestaçäo de serviços tributaveis: 

1- 0 estabelecimento do prestador ou, na faita deste, o domicilio 
do prestador. 
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II- No caso de construçôes civis, a local onde se efetuarem as 
obras. 

Artigo 760  - 0 regulamento a ser baixado pelo Prefeito Municipal através 
decreto, determinará a forma de escrituraçâo ou sistema de 
registros, e os modelos de inf'ormaçôes a serem utilizadas. 

Artigo 77° - No caso de construçào civil ficam os proprietários de prédios 
ou empreitadas de serviços, em eonstrução ou reforma, 
obrigados a fornecer a repartiçâo competente da Prefeitura, no 
término da obra, ou de cada serviço, relaçAo contendo o name 
do empreiteiro ou empreiteiros de cada servico executado, 
endereço do profissional ou empresa responsável pelo serviço, 
o servico executado, o valor pago pelo serviço, inclusive cia 
material, se foi fomecido pelo empreiteiro ou sub-empreiteiro, 
numero das inscriçoes municipais destes, nümero total de 
pessoas que trabaiharam no serviço e outros dados que a 
repartiçAo julgar necessário. 

§ 1° - Inclui-se neste artigo, pan efeito legal, as prestaçôes de servico de: 
esti-utura, pintura, encanamento, limpeza, raspaçào de tacos, 
desinfecçào e outros executados na obra. 

§ 20  - Quando o prestador de serviço não possuir inscriçâo municipal, a 
proprietário do ou empreitador do serviço, descontará na fonte, 
sobre o total da empreitada ou sub-empreitada, do prestador do 
servico, o valor do imposto, recolhendo-o dentro de 10 (dez) 
dias do ténnino das obras junto a reparticAo competente 

§ 3° - 0 não cumprimento no disposto neste artigo, acarretará 
responsabil idade solidária do proprietario e sea imóvel. 

§ 
40 - o fornecimento do competente "HABITE-SE", está condicionado ao 

cumprimento integral deste artigo." 

Art/go 20  A SeçJo II do Titulo III do CM/go Tributár/o Municipal, Erg/lu/do pela Let 
n0  674169 de 31 de dezembro de 1969, que irata da licença para o 
exercicio de comércio eventual ou ambulante passa a vigorar corn a 
seguinle redaçdo: 



"sEcAo ii 

LICENA PARA 0 EXERCIC!O DE COMERCTO EVENTUAL OU 
AMBULANTE 

Artigo 89° - A taxa de licença pam o exercIcio de comerelo eventual ou 
ambulant; seth exigIvel, por mês, ou dia. 

§ 10 - Considera-se comérelo eventual o que é exercido em determinadas 
épocas do ano, especialmente por ocasiào de festejos ou 
comemoraçes em locals autorizados, pela Prefeitura, bern 
como aquele comercio exercido em instalaçoes removfveis, 
colocadas nas vias e logradouros páblieos. 

§ 2° - Comércio Ambulante é exercido individualmente, ou em grupo, sem 
estabelecimento, instalaçao ou localizaçAo fixa, 
comercializando quaisquer bens duraveis ou pereciveis. 

§ 30 - A taxa serã cobrada de acordo corn o Anexo ifi, anexo ao presente 
Código. 

Arugo 900 - Respondem pela taxa de licenca de comërcio eventual ou 
ambulante, as mercadorias encontradas em poder dos 
vendedores. 

§ 1° - A Taxa de Iicença pan cornércio eventual ou ambulante deverá ser 
recoihida antecipadarnente ao inicio da atividade, junto a 
reparticão cornpetente. 

§ 2° - Na falta de recoihimento prévio das respectivas taxas as mercadorias 
serão apreendidas tendo o contribuinte o prazo de 5 (cinco) 
dias para efetivar seu pagamento sob pena de serem as mesmas 
levadas em hasta püblica na forma que for estabelecido em 
regulamento. 

§ 3° - Tratando-se de mercadorlas perecIveis, feita a sua apreensAo, o 
contribuinte teth o prazo de 24 (vinte e quatro) horns pam 
proceder o recoihimento das respectivas taxas, sob pena de 
terem as mesmas eneaminhadas a Secretaria do Bern Estar 
Social, a quern caberá flies dat a devida destinaçAo. 

Artigo 91° - Silo isentos de taxa de licença pan o exercicio do comérelo 
eventual ou ambulante: 



I- Os cegos e mutilados que exercerem comércio em escala 
Infima, come tal regulamento a sec baixado pelo executivo; 

II- os engraxates ambulantes; 

Artigo92°-(REVOGADO) 

Artigo93°-(REVOGADO) 

Artigo 940 - E obrigatoria a inscriçAo, na repartiçâo competente, dos 
comerciantes amhulantes que exercerem atividades em caráter 
permanente dentro do Municipic, mediante o respectivo 
cadastramento, conforme modelo fornecido pela Prefeituta." 

DJSPOSICOES TRANSITORIAS 

Artigo 3°- Os prazos a que alua'em o artigo 700, do Seçâo V. do Caputido 111, do litulo 
II, do ad/go Tributario Municipal, ficam, durante o exerelelo tie 1998 
exciusivamente, e.ctendidos c/c talforma que o contribuinte terá, de acordo 
corn a data do !ançamenio eJètuado pelo departamento competense, 30 
(trin/q) dies parc efetuar o pagamento total do imp oslo. (Jaso o 
con(ribuinte que/ra parcelar o pagamento, a data tie referencia parc 
mit/u tie pagamenlo é a data tie lançamento, obedecido a nümero tie 
parcelas eperiodicidade a que alude o refer/do aMigo. 

Artigo 4°. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçdo revogadas as 
disposicães em contrário. 

Prefeitura Municipal tie JardinópolisSP, 23 de de:emhro de 1997. 

JO 'EGORA14O 
4refeito Municipal= 

Fublicada e Registrada no Se/or do Expediente dcx Secretaria da Frefeitura Municipal 
tie Jardinópolis/SF, em 23 de Dezembro de 1997. 

MARCIA APARECWA RODRIGUES DA SILVEIRA 
SecretáS Ja Prefrihira Municipal--  
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L 	E 	I 	 N.° 2867103 	fl7 
=De 24 de dezembro de 2003= 	

V 

"Estabelece a alIquota maxima de 5% no 
anexo I, da Lei Municipal no 2127, de 
23 de dezembro de 1997, em 
obediência a Lei Complementar Federal 
no 116, de 31 de juiho de 2003, dando 
outras providências"::::::::::::::::::::::::::: 

o SENHOR JOSÉ ZANIN, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIcOEs QUE LHE SAO 
CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal tie JardinOpolis, deste Estado, 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

.4rtigo 1° - A alIquota maxima constante no Anexo I da Lei Municipal 
no 2127, de 23 de dezembro de 1997, em obediência a Lei 
Complementar Federal n° 116, tie 31 de Jul ho de 2003, corn 
adoçâo tie seus principios, passa a vigorar dos atuais 15% 
para 5% (cinco por cento) conforme tabela tie atividades 
e aliquotas tie enquadramento anexa, que faz parte 
integrante da presente lei. 

Artigo 20  - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 10 tie janeiro de 
2004, revogadas as disposiçôes em contrârio. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 24 de dezembro de 2003. 

JOSEZANIN 
Prefeito Municipal 

Publicada e Registrada no Setor do Expediente da Secretaria da Prefeitura 
Municipal de Jardinopolis/SP, em 24 de dezembro de 2003. 

M 	APARECI RODIUGUES DA SILVEIRA 
=Secretária cia Prefeitura Municipal= 
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ANEXO — I 

IMPOSTO SOME SERVIOS OF QUALQUER NATUREZA COM ALIQUOTAS 
PERCETUAZS 

TABELA DE ENQUADRAMENTO 

ITEM DESCWçAO 
ALIQUOTA 

(Ia) 

1 Servicos tie informética e congêneres.  
1.01 Análise a desenvolvimento desistemas. 2010 

1.02 Propramacào. 2% 
1:03 Processamento tie dados e congéneres. 
1.04 Elaboração tie programas tie computadores, inclusive tie 2%  

logos eletrônicos.  
1.05 Licenciamento ou cessào tie direito tie usa tie programas 2% 

de computaçao.  
1.06 Aszessoria e consuitoria em knformatica. 2% - 

1.07 Suporte técnico em 	informática, 	inclusive instalaçào, 2% 
conriguraçào a manutençäo tie programas tie computaço 
e bancos tie dados.  

1.08 Planejamento, confecco, manutençäo e atualizacäo tie 2% 

páginas eletrônicas. 

2 Servicos de pesquisas e desànvoIvimento tie 
qualguer natureza.  

2.01 SeMcos tie pesquisas a desenvolvimento tie qualquer 2% 
natureza. 

3 Serviços prestados mediante Iocação, cessJo de 

direito de uso e congêneres. 

3.01 Cesso tie direito tie usa tie marcas e tie sinais tie 2% 

propaganda. 
3.02 Exploraoo tie salöes tie festas, centro tie convencôes, 2% 

escritOrios virtuals, stands, quadras esportivas, estádios, 
ginásios, auditOrios, casas tie espetáculos, parques tie 
diversöes, canchas e congêneres, para re&izacao tie 
eventos cm negócios tie gualguer natureza.  

3.03 Locaçäb, sublocacäo, arrendamento, direito de passagem 2% 

cm permissao de uso, compartilhado ou nâo, tie ferrovia, 
radovia, pastes, cabos, dutos a condutos tie qualquer 
natureza.  

- 3.04 Cessâo 	tie 	andaimes, 	palcos, 	coberturas 	e 	autras 2% 



- - 	 PflfEIKjRA MUNICIPAL DE 

Jardinoff/jj_ 

TERRA OAMAMGA 	 Conflrsdndo o Futun 

L.ei2867103 - EJs.3 

estrutüras de use temporárió. 

4 Serviços Se saóde, assisténcia medica e 
con géneres.  

4.01 MeØicina e biornediciria 2% 

4.02 Análises 	clinicas, 	patologia, 	eletricidade 	médica, No 
radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância 
magnética3  radiologia, tornografia e congéneres.  

4.03 Hospitals, c!inicas, Iaboratórioá, sanatOrios, manicôrnios, 2% 
casas de saüde, prontos-socorros, ambulatérios e 
congêneres.  

4.04 Instrumentacão cirCirgica. 2% 
4.05 Pianos de medicina do grupo cm individual e convénios 2 

para 	prestaçâo 	do 	assisténcia 	rnédlca, 	hospitalar, 
odontolégica_e_congéneres.  

4.06 Outros ptanos do saüde quo so cumpram através de 2% 

serviços 	de 	terceiros 	contratados, 	credenciados, 
cooperados ou apenas pagos pelo operador do piano 
mediante indicaçäo do beneficiário. 

4.07 Casas do repouso e de recuperaçâo, creches, asitos e 
congéneres.  

5 ServIcos de niedicmna e assisténcia vetennJria e 
congenes-es.  

5.01 Hospitals, clinicas, ambulatórios, prontos-socorros 0 2% 
congéneres,_na_area_veterinária.  

5.02 Laboratórios de análise na áreaveterinária. 2% 
5.03 Inseminacâo artificial, fertilizacão in vitro e congêneres. 2% 

5.04 Bancos de sangue e de 6r95os e congéneres. 2% 

5.05 co(eta de sangue, leite, tecidos, semen, ôrgâos e 2* 
- materials biologicos do qualguer espécie.  

5.06 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento 2% 
môvel e congéneres.  

5.07 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 2% 

alojamento_e_congêneres.  
5.08 Pianos de atendimento e assistênciamEdico-veteririária. 211. 

6 Servicos de culdados pessoals, estetfta, atividades 
congéneres.  

6.01 Banhos, duchas, sauna, massagens e congéneres. 2% 
6.02 Ginástica, dança, esportes, natacào, artes marciais e 24/0 

demais_atividades_fisicas.  
6.03 Cenfros de émagrécimento, spa e congêneres. 	- 2% 

7 Servicos relativos a engenharia, arquitetura, 
geologia, urbanismo, construçäo civil, manutençao, 
limpeza, melo anibiente, sanearnento e congêneres  

7.01 Execucào, por administracào, empreitada cm 2% 
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- subempreitada, de obras de construção civil, hidráuiica 
ou elétrica e de outras obras semeihantes, inclusive 
sondagem, perfuracâo de pocos, escavaçao, drenagem e 
irrigaçäo, terraplanagem, pavimentaçào, concretagem e a 
instalacäo e montagem de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestaco dos sewicos, que fica sujeito ao ICMS).  

7.02 Elaboracão de pianos diretores, estudos de viabilidade, 2% 

estudos organizacionais e outros, relacionados corn obras 
e serviços de engenharla; elaboraçâo de anteprojetos, 
projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de 
engertharia.  

7.03 Demolico. 2% 

7.04 Reparaçao, conservacâo e reforma de edificios, estradas, 2% 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos services, fora 
do local da prestaçâo dos servicos, que fica sujeito ao 
ICMS).  

7.05 Varriçâo, coleta, remoço, incineraçao, tratamento, 2% 

reciclagem, separaçào e destinaçâo final de lixo, rejeitos 
e outros residuos guaisguer.  

7.06 Limpeza, rnanutenção e conservacâo de vias e 2% 

logradouros püblicos, imóveis, chaminés, piscinas, 
pargues,_jardins_e_congêneres.  

7.07 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza 2% 

e de agentes fisicos, guimicos e biológicos.  
7,03 Dedetizacào, desinfecção, desinsetizaçäo, imunizaçâo, 2% 

higienizaçäo, desratizaçäo, pulverizaçâo e congèneres.  
7.09 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubaçào e 2% 

congéneres.  
7.10 Escoramento, coritencào de encostas e serviços 2% 

congêneres.  
7.11 Limpeza e dragagem de rios, portos, canals, balas, lagos, 2% 

lagoas, represas, acudes e congéneres.  
7.12 Acompanhamento e fiscalização da execuçäo de obras de 2% 

engenharia,_arguitetura_e_urbanisrna.  
7.13 Aerofotogrametria (inclusive interpretaço), cartografia, 2% 

mapeamento, levantamentos topogréficos, batirnétricos, 
geográficos, geodésicos, geológicos, geofIsicos e 
congêneres.  

7.14 Pesquisa, perfuraçao, cirnentação, mergulho, perfilagem, 2% 

concretaçäo, testernunhagem, pescaria, estimuiação e 
outros serviços relacioriados corn a exploração e 
explotaçâo de petróleo, gas natural e de outros recursos 
minerals.  

7.15 Nucleaçâo e bombardearnento de nuvens e congéneres. 2% 

8 Servicos de educaçao, ensino, orientacäo  
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pedagágica e educacional, instrucad, treinàmento a 
avaiiaçao pessoal de qualguer gnu ou natureza.  

8,01 Enslno regular pré-escolar, fundamental, rriedio e 2% 

______ superior.  
8.02 Instruçào, treinamento, orientacão pedagôgica e 2% 

educacional, avaliacão de conhecimentos de qualquer 
natureza. 

9 serviços relativos a háspeda gem, turismo, via gens 
e congéneres.  

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotels, apart- 5% 
service condominlais, fiat, apart-hotéis, hotlis residéncia, 
residence-service, suite service, hotelaria marItima, 
motéis, pensôes e congêneres; ocupacäo por temporada 
corn fornecimento de servico (o valor da alirnenta(;ão e 
gorjeta, quando incluldo no preço da diana, fica sujeito 
ao_Imposto_Sabre_Servicos).  

9.02 Agenciamento, organizaçào, promoçâo, intermediacäo e 2% 
execução de programas de tunismo, passeios, viagens, 
excursôes, hospedagens e congéneres.  

9.03 Guias de tunisrno. 2% 

10 Serviços de intermediacão e congêneres.  
10.01 Agenciamento, corretagem ou interrnediacâo de câmbio, 5% 

de seguros, de cartôes de crédito, de pianos de saóde e 
______ de pianos de previdência privada.  

10.02 AgenciamentO, corretagem ou intermediacâo de tItulos 2% 
em geral, valores mobiliários e contratos quaisguer.  

10.03 Agenciamento, corretagem Cu intermediaco de direitos 2% 
de propriedade industrial, artistica ou literária.  

10.04 Agenciamento, corretagem oU intermediacào de contratos 2% 
de arrendamento mercantil (leasing), de franquia 
(franchising) e de fatunizacâo (factoring).  

10.05 Agenciamento maritimo. 2% 
10.06 Agenciarnento de noticias. 2% 
10.07 Representação de qualguer natureza 1  inclusive comercial. 2% 
10.08 Distnibuição de bens de terceiros. 2% 

11 Serviços de guarda, estacionamento, 
armazenamento, vigiiSncia e con gêneres.  

11.01 Guarda e estacionamento de veiculos terrestres 2% 
automotores, de aeronaves e de embarcacOes.  

11.02 Vigiiância, segurana Cu monitoramento de bens e 2% 
pessoas.  

11.03 Escolta, inclusive de veiculos e cargas. 2% 
11.04 Armazenamento, depOsito, carga, descarga, arrumacâó e 2% 

guarda_de_  bens _de_qualguer_espécie.  
12 Serviços de diversoes, lazer, entretenimento  
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congéneres  
1101 Espetáculos teatrais. 3% 

052 Exibiçdes cinematográflcas. 
12.03 ProQramas de auditório. 3% 

12.04 Boates, taxi-dancing e congêneres. 5% 

12.05 Shows, ballet, dancas, desl'iles, báiles, 6 peras, concertos, 
recitals, _festivals_e_congéneres.  

12.06 Feiras, exposicöes, congressos e congAneres. 2% 

12.07 Bllhares, boliches e diversöes eletrônicas ou no. 5% 
1108 Cprridas e competicöes de animals. 5% 

12.09 CbmpeticOes esportivas ou de destreza fisica ou 2% 

intelectual, corn ou sem a participacão do espectador.  
12.10 Execução de mUsica. 3% 

12.11 Produçäo, mediante 'ou sem encomenda prévia, de 3% 

eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, 
desfiles, bailes, teatros, Operas, concertos, redtais, 
festivals e congéneres.  

12.12 Fornecjmento de másica para ambientes fechados ou 5% 

nào, mediante transmissäo por gualguer processo.  
12.13 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclOricos, trios 2% 

elétricos e congêneres.  
12.14 Exibicão de fumes, entrevistas, musicals, espetéculos, 3% 

shows, concertos, desf'iles, Operas, competiçôes 
esportivas,de destreza intelectuaf ou congêneres.  

12.15 Recreação e animacâo, inclusive em festas e eventos de 3% 

qualquer natureza. 

13 Servicos relativos a fonografia, fotografla, 
cinernetografia e reprografia.  

13.01 Fonografla ou gravacão de sans, inclusive trucagem, 3% 

dublagem, mixagem e congêneres.  
13.02 Fotografla e cinematografla, inclusive revelaçào, 2% 

______ ampliacâo, có pia, reproducào, trucagem e congêneres.  
1103 Reprografia, microfdmagem e digitalizacão. 2% 

13.04 Composicão gráflca, fotocomposicäo, cllcheria, 2% 

zincografla, litografia, fotolitog rafia.. 

14 Servicos relativos a hens de terceiros.  
14.01 Lubrificacäo, limpeza, lustracão, revisão, carga e recarga, 2% 

conserto, restauração, blindagem, manutençào e 
conservacâo de mäquinas, veiculos, apareihos, 
equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer 
objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam 

_____ sujeitas ao ICMS). 
14.02 Assistência técnica. 2% 

14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 2% E_____ empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
14.04 Recauchutagem ou regeneracâo de pneus. 2% 
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14.6 Restauràçäo, recondicionarnento, acondicionamento, 2% 
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 
galvanoplastia, anodizaçâo, corte, recorte, polirnento, 
plastificacão e congéneres, de objetos quaisquer.  

14.06 Jnstalacào e montagem de apareihos, méquinas e 2% 

equipamentos, inclusive montagern industrial, prestados 
ao usuário final, exciusivamente corn material por ele 
fornecido.  

1 4.07 Colocacäo de molduras e congéneres. 2% 

14.08 Encadernaco, gravação e douraçäo de livros, revistas e 2% 

congêneres.  
14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 2% 

usuãrio final, exceto aviamento.  
14.10 Tirituraria e lavanderia. 2% 

14.11 Tapecaria e reforma de estofamentos em geral. 2% 
14.12 Funhlaria e lanternagern. 2% 

14.13 Carpintaria e serralheria. 2% 

15 Serviços relacionados ao setor bancário ou 
financeiro, inclusive aqueles prestados par 
instituicôes flnanceiras autorizadas a funcionar 
pela União ou par guem de direito.  

15.01 Adrninistracão de fundos quaisquer, de consórcio, de 501. 
cartào de crédito ou débito e congéneres, de carteira de 
clientes, de cheques pre:datados e congeneres.  

15.02 Abertura de contas ern geral, inclusive conta-corrente, 5% 

conta de investimentos e apIicaco e caderneta de 
poupança, no Pals e no exterior, bern como a 
rnanutencão das referidas contas ativas e iriativas.  

15.03 Locação e manutencão de cofres particulares, de 5% 
terminals eletrôniccs, de terminais de atendirnento e de 
bens e equipamentos em geral.  

15.04 Fornecirnento cii emisso de atestados em geral, 5% 
inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade 
financeira e congêneres.  

15.05 Cadastro, eiabracäo de ficha cadastral, renovação 5% 
cadastral e congêneres, inclusào ou èxclusao no Cadastro 
de Ernitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou ern 
quaisquer_outros_bancos_cadastrais.  

15.06 Emissão, reernissAo e fomecimento de avisos, 5% 
comprovantes e docurnentos em geral; abono de firmas; 
coleta e entrega de documentos, bens e valores; 
comunicacâo corn outra agência ou corn a administr -acão 
central; licenciamento eletrônico de veiculos; 
5%transferència de veiculos; agenciarnento fiduciário ou 
des%positário; devoiucâo de bens em custódia.  

15.07 Acess%so, movi'mentacão, átendirnento e consulta a 51% 
contas 5%em gerai, por quaiquer meio ou processo, 

______ inclusive 5%por telefone, fac-simile, internet e telex,  
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acesso a terminals de atendimento, inclusive vinte e - 

quatro horas; acesso a outro banco e a rede 
compartlihada; fornecimento de saldo, extrato e demais 
informacöes relativas a contas em geral, par qualquer 
melo ou processo.  

15.08 Einissào, reemissâo, aIteraco, cessäo, substituiçäo, 5% 
cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, 
análise e avaliacão de operaçöes de crEdito; emissào, 
concessão, alteracâo ou contrataçâo de aval, flança, 
anuência e congéneres; serviços relativos a abertura de 
crédito,_para_guaisquerfins.  

5.09 Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, 5% 
inclusive cessão de direitos e obrigacöes, substituicöo de 
garantia, alteracâo, cancelamento e registro de contrato, 
e demais servicos relacionados ao arrendamento 
mercaritil (leasing).  

15.10 Servlços relacionados a cobrancas, recebirnentos ou 5% 

pagamentos em geral, de titulos quaisquer, de contas ou 
carries, de câmbio, de tributos e par conta de terceiros, 
inclusive as efetuados par meio eletrônico, automático ou 
par máquinas de atendimento; fornecimento de posição 
tie cobrança, recebimento ou pagamento; emissào de 
carnês, fichas de compensação, impressos e documentos 
em geral.  

15.11 Devoluco de titulos, protesto de titulos, sustacao de 5% 

protesto, manutençào de titulos, reapresentacäo tie 
titulos, e dernais serviços a eles relacionados.  

15.12 Custódia em geral, inclusive de titulos e valores 5% 
mobiliários.  

15.13 Serviços relacionados a operaçäes de câmbio em geral, 5% 
edicäo, alteraçâo, prorrogacäo, cancelamento e baixa de 
contrato de cârnbio; emissâo de registro de exportacão 
ou tie crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissâo, 
fornecimento e cancelamento de cheques tie viagem; 
fornecimento, transferéncia, cancelamento e demais 
servicos relativos a carta de credito tie importaçâo, 
exportacào e garantias recebidas; envio e recebimento de 
mensagens em geral relacionadas a operaçôes de 

 cambia.  
15.14 Fornecimento, emissâo, reemissão, renovaçâo e 5% 

manutençâo de cartão magnético, cartâo de crédito, 
cartäo de débito, cartäo salário e congêneres.  

15.15 Compensacäo de cheques e titulos quaisquer; services 5% 
relacionados a depósito, inclusive depOsito identificado, a 
saque de contas quaisquer, par qualquer melo ou processo, 
inclusive em terminals eletrônicos e tie atendimento.  

15.16 Emissào, reemissäo, liquidaçâo, afteraçäo, cancelamento 5% 
e baixa de ordens tie pagamento, ordens tie credito e 

______ similares, par qualquer meio ou processo; serviços  



PRFEITURA MUNICALDC 

0 
Aiminstraco 

RRADAMANGA 	 Coiutndndo o futuru 

Le12867103 - Fls.9 

relacionados a 'transferència de valores, dadâs, fundos, 
pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.  

15.17 Emissäo, fornecimento, devolucao, sustaçäo, 5% 

cancelamento e oposiçäo de cheques quaisquer, avulso 
Ou por talão.  

15.18 Serviços relacionados a crédito imobiliãrio, avaliaçâo e 5% 
vistoria de imóvel ou obra, anélise técnica e juridica, 
emissão, reemissäo, alteracão, transferéncia e 
renegociação de contrato, emissao e reemissào do termo 
de quitacao e demais servicos relacionados a crédito 
imobiliário. 

16 Serviçq de transyorte de natureza municipal.  
16.01 Servicos de transporte de natureza municipal. 2% 

17 Serviços de apoio técnico, edministrativo, juridico, 2% 

contibil, coinerc,aI e congêneres.  
17.01 Assessoria ou consultoria de quaiquer natureza, näo 2% 

contida em outros tens desta lista; análise, exame, 
pesquisa, coleta, compiiaçâo e fomecimento de dados e 
informacöes de quaiquer natureza, inclusive cadastro e 
simliares.  

17.02 Datilografia, digitaçäo, estenografla, expediente, 2% 

secretaria em geral, resposta audIvel, redacão, ediçäo, 
interpretacão, revisão, traduçao, apoio e Infra-estrutura 
administrativa_e_congéneres.  

17.03 Pianejamento, coordenaçäo, programaçâo ou organizacäo 2% 
técnica, financeira ou administrativa.  

17.04 Recrutamento, agenciamento, selecäo e coIocaço de 2% 
mão-de-obra.  

17.05 Fornecimento de mâo-de-obra, mesmo em caráter 2% 

temporário, inclusive de empregados ou trabaihadores, 
avulsos ou temporérios, contratados pelo prestador de 
servlço.  

17.06 Franquia (franchising). 2% 
17.07 Propaganda e publicidade, inclusive promoco de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistémas de publicidade, 
eiaboraçäo de desenhos, textos e demais materials 
pubiicitários.  

17.08 Pericias, laudos, exames técnicos e anélises técnicas. 2% 

17.09 Planejamento, organizaçào e administrac5o de feiras, 2% 
exposicôes, congressos e congêneres.  

17.10 Administracào em geral, inclusive de bens e negOcios de 2% 
terceiros.  

17.11 Leiiâo e congêneres. 2% 

1712 Arbitragem de gualguer espécie, inclusive jurIdica. 2% 

17.13 Auditoria. 2% 

17.14 Análise de Organizaçâo e Métodos. 2% 
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17.15 Atuãria e cálculos técriicos de gu&guer natureza. 
17.16 contabilldade, inclusive servicos técnicos e auxiliares. 2% 
17.17 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 26/o 

17.18 Estatistica. 
17.19 Cobranca em geral. 2% 

17.20 Assessoria, anãlise, avaliaçäo, atendimento, consulta, 2% 

cadastro, seleçäo, gerenciamento de informacöes, 
administraco de contas a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a operacôes de faturizaçäo (factoring).  

17.21 Apr6sentacAo de palestras, conferèncias, seminários e 2% 
congéneres. 

18 Servicos de regulaçJo de sinistros vinculados a 
contratos de seguros; inspe cáo e avatlaçJo de 
riscos para cobertura de contra tos tie seguros; 
prevençio e gerêncla tie rlscos seguréveis e 
con gêneres..  

18.01 Serviços de regulacâo de sinistros vinculados a contratos 40A 
de seguros; Inspecão e avaliaçào de riscos para cobertura 
de contratos de seguros; prevençäo e geréncia de riscos 
seguráveis e congéneres. 

19 Servlços tie distrlbuiçäo e venda tie blihetes e 
denials produtos de loteria, bingos, cattäes, pules 
ou cupons tie apostas, sorteioE, prémios, inclusive 
os decorrentes de tItulos de capitalizaçäo e 
con gêneres.  

19.01 Serviços de distribuiçâo e venda de bilhetes e demais 5% 

produtos de loteria, bingos, cartäes, pules ou cupons de 
apostas, sorteios, prémios, inclusive os decorrentes de 
titulos de capitalizaçäo e congéneres. 

20 Serviços portuários, aeroportuários, 
ferroportuários, tie terminals rodovlários, 
ferroviários e metro viarios.  

20.01 Servicos portuários, ferroportuários, utilizaçâo de porto, 3,5% 

movimentação de passageiros, reboQue de embarcacäes, 
rebocador escoteiro, atracaç5o, desatracaçào, serviços de 
praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer 
natureza, servicos acessórlos, movimentaçäo de 
mercadorias, servicos de apolo marItimo, de 
movimentaçào ao largo, serviços de armadores, estiva, 
conferência,_logIstica_e_congêneres.  

20.02 Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 3,5% 

movimentacäo de passageir -os, armazenagern de 
qualquer natureza, capatazia, movimentaçâo de 
aeronaves, servicos de apoio aeroportuários, servicos 
acessorios, movimentaçao de mercadorias, IogIstica e 

______ congéneres.  
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2003 Servicos de terminais rodoviârios, ferroviários, 2% 
metrpviãrios, movimentação de passageiros, 
mercadorias, Inclusive 	suas operaçôes, logistica e 
congêneres. 

21 Serviços de registros pdblicos, cartorários e 
notarials.  

21.01 Serviços de registros pQblicos, cartorórios e notarlais. 5% 

22 Servicos de expioraçäo de rodovia.  
22.01 monitoraçào, assisténcia aos usuários e outros servicos 5% 

definidos em contratos, atos de concessäo ou de 
perrnissào ou em normas oficiais.  

22.02 Servicos de exploraçào de rodovia media nte cobranca de 5% 

preço ou pedágio dos usuàrios, envolvendo execuçäo de 
serviços de conservacão, manutenção, meihoramentos 
pare adequação de capacidade e segurança de trãnsito, 
operacào, monitoraçào, assisténcia aos usuärios e outros 
serviços definidos em contratos, atos de concessào ou de 
permlssäo ou em normas oflciais. 

23 Serviços de programaçao e comunicaçäo visual, 
gesenho_industrial e_congêneres.  

23.01 Serviços de programacâo e comunicaçâo visual, desenho 2% 
industrial e congêneres. 

24 Servicos funerários. _________ 
24.01 Funerals, inclusive fornecimento de caixao, urna 	u 20%. 

esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo 
cadavérico; fornecimento de fibres, corQas e Outros 
paramentos; desembaraço de certidâo de óbito; 
fornecimento de véu, essa e outros adornos; 
embalsarnento, emtjelezamento, conservacão ou 
restauracäo_de_cadáveres.  

24.02 Cremacao de corpus e partes de corpos cadavéricos. 2% 
24.03 PIanos ou convênio funerários. 2% 
24.04 Manutençäo e conservacao de jazigds e cemitérios. 2% 

25 Serviços de coleta, remessa Cu entrega de 
correspondências, documentos, objetos, hens ou 
valores, inclusive pelos correios e suas agendas 
frangueadas; courrier e congêneres.  

25.01 Serviços de coleta,remessa ou entrega de 5% 

correspondéncias, documentos, objetos, bens ou valores, 
inclusive pelos correlos e sues agendas franqueadas; 
courrier e congéneres.  

26 Serviços de assistêndia social.  
26.01 Serviços de assistência social. 2% 



Ce
PREFEJT URA MUNtCIPALDE 

Jardin,.IpOls  

, 	 A 'rnnstIdç(1 

TERMOAMANGA 

 

Cauftuludo* 
- 

Lei2867103 - Fis. U 

27 Servicos de avaliação de bens e serviços de 
gualguer natureza.  

27.01 Serviços de avaliacäo de bens e servicos de qualquer 
natureza. 

2% 

28 Serviços de b!blioteconon,ia.  
28.01 Serviçosde biblioteconomia. 2% 

- 29 Sen'icos de biologia, biotecnologia e gulmica.  
29.01 Serviços de biologia, biotecnologia e quimica. 2% 

30 serviçós téànicos em editicacoes, eletrônica, 
eletrotétnica, njecânica, telecomunicacoes e 
congêneres.  

30.01 Servicos técnicos em edificacöes, eietrônica, 
eletrotécnica, mecânica, telecomunicacäes e congéneres. 

3% 

31 Serviços de desenhos técnicos.  
31.01 Serviços de desenhos técnicos. 2% 

32 Serviços Se reportagem, assessoria de In,prensa, 
jornalismo e relaçôes páblicas.  

32.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, 
jornalismo e relaçöes püblicas. 

2% 

33 Serviços de meteorologia.  
33.01 Servicos de meteorogia. 2% 

i4 .  servicos de museologia.  
34.01 Servicos de museologia. 2% 

35 Serviços de ourivesaria e lapida cáo.  
35.01 Servicos de ourivesaria e lapidacâo (quando o material 

for fornecido pelo tomador do servico). 
2% 

36 Servfços relativos a obras de art* sob encomenda.  
36.01 Obras de arte sob encomenda. 3% 

37 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissirios, 
despachantes e con gêneres.  

37.01 
_____ 

Servicos de desembaraco aduaneiro, comissários, 
despachantes_e_congéneres.  

2% 
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I.. 	E 	I 	 N.° 3355/08 
=De 	06 do Marco do 

1 
2008= 

"ALTERA A TABELA DE ATIVIDADES, 

CONSTANTE DO ANEXO I, DA LET MUNICIPAL 

NO 2867/03, QUE 'Estabelece a al4jØta maxima 
de 5% no anexo I, cia Lei Municipal n° 2127, de 23 
tie dezembro tie 1997, em obediência a Lei 
Complementar Federal n° 116, tie 31 de julho tie 
2003'. NA FORMA QUE ESPECIETCA":z:;:r.:::::;:: 

o SENHOR MARIO SERGIO SAUD REIS, PREFEITO MUNICIPAL DE 
)ARDINÔPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE 
SAO CONFERIDAS POR LEI, 

0 	F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, 
aprovou e Se sancioria € promulga a seguinte Lei: 

Artigo I* -  Fica alterada a TABELA DE ATIVIDADES, constante do Anexo 

I, da Lei Munic4I no. 2867, de 24 de dezembro de 2003, que 

"Estabelece a al  maxima de 5% no Anexo 1, cia Lei Municipal n° 
2127, de 23 de dezembro tie 1997, em obedjéncia a Lei 
Complementar Federal n° 116, tie 31 de jWho de 2003"; que fica 
fazendo pane iritegrante da presente lei. 

Parégrafo Unico - A aIteraço referida no caput deste artigo se relaciona a lista 
de serviços, sendo que a margem de tributaço permanece 
inalterada, sendo 2% a aI4Eta  minima, já estabelecida pela 
Emenda Constitucional ti e . 37, e 5%a alilta  maxima. 

Artigo 2°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
0 	 disposiçöes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinóolis, 0€ tie marco tie 2008. 

MARIO SERGIO SAUD R US 
Prefeitc Municipal 

PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR 00 EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS(SP, EM 06 DE MARCO DE 2005, 

tIAIRODRIGUES  
etària da Prefeitura Municipal 
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ANEXO I 

IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QLJALQUER NATUREZA COM 
ALQUOTAS PERCENTUAIS 

TABELA DE ENQUADRAMENTO 

ITEM DEScRIçAO ALiSiH 
I Scrviços_de informática c_congêneres.  

1.01 Análise e desenvolvirnento do sislemas. 2% 
102  Prograrnacäo. - 2% 

 Processarnento de dados e congêneres. - 2% 1.03 

1 04 
ELaboraçao do programas do computadores, inclusive do JO,OS 

• eletrônicos. 2°! 

1 05 
Licenciamenlo ou cssão do dirito do uso do programasde 

2% 0 
• computaçAo. 

1.06  Assessoriaeconsultoriaeminformática. 2% 

1.07 
Suporic técnico em informática, inclusive instalaçAo, eonfiguraciiu e 

 manuicnçiio doprogramasdocomputacäoebancosdodados.  

1 
Ptancjancnco r  conlècçAo, manutençäo e atua]izaçiio de páginas 

eletrônicas. - 

2 Serviços (IC pesquisas edesenvolvimentodequalquernatureza 
2.01 Scrviços do pesquisasedesenvolvinientodequalquer naruretu. 	- 

Setwiços prestados mediante Iocaçâo, cessão de direito do Usii t' 

2% 

congêneres.  

 (VETADO)  3.01 
3.02 Cesszodedireitodouso do marcasodesmais dopropaganda.  

Ex Plot. icflo dc salocs do festas, centro do convençOes. escri16ri.s 

3 
Virtuais sialuls. quadras esportivas, estadios. ginásios, audiorios. 

2h1 

casas d. cspctáculos, parqucs do diversocs, canchas e congéneres. 
pan c;ilização do eventos ou negOcios de qualquer nàturtzzi 

Loc:içfu, suhlocaçâo, arrendaniento, direito do passageni oti 
3.04 pCfltliSSL• 	(IC LISO. conipartilhado ou nao, de ferrovia, rodovia. pii'.ie'. 2% 

enbus. dutos e condutos do quaiquer nature.za. 

Ccssa' de andaimes. paZcos, coberturas e outras estruturas de W. ,  
3.05 

ScIvivts ile saOde,assistênciamédica e congéneres.  

_!MedLC.flaebiomedicina.  
4 
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4.02 

A n dli ses  clinicas, patologia, ekiricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonâneia magnética. radiologia. 

tomografta e congéneres. 
2% 

- 

4 03 
Uospitais, clinicas. laboratOrios. sanatOrios. manicô;nios. casas de 

saüde, pronlos-socorros, ambulaturios c 	cohgneres. 
- 

4.04 Instrumcnaçâo cirUrgica. - 2% 
4.05 Acupuntura. 2% 
4.06 - 	 Enfermagcm, inclusive serviços auxiliares. 2% 
4.07 Serviços farmacêuticos. 2% 
4.05 Terapiaocupacional;fisioterapiacfononudiologia. 

?°'° 

4.09 
Terapias de qualquer espécic destinadas no tratarnenlo Jsico, orgãnico 

C mental.  2% 

410 Nutriçao. 2% 
4.11 Obstetricia, 2% 1 
4.12 Odontologia. 2% 
4.13 Ortôptica. 2% 
4.14 PrôLcses sob encomenda. 2% 	j. 
4.15 Psicanálise. 2% 
4.16 Psicologia. 

- 

2% 
4.17 Casasderepousoederccuperaçüo. creches, asilosecOngéneres. 2% 
4.18 !nseminaçäo artificial, ferti1izaço in vitro econgéneres. 2% 
4.19 Baneosdesangue,kite.. pele.olbos,Ovuios,semenecongéneres. 2% 

4 20 
Coleta de sangue. leite. tecidos. semen, órgãos e materiais biologicos 

tic cjtialqucrespdcie. 2% 

2% 4.21 
ljnidade de atendimcnto. assisténcia ou tratamento móvel e 

4.22 
Planes de medicina de grapo ou individual e convCnios para prcstaçAo 

de assisléncia Tnedica. inspialart odontológica e congCneres. 

4.23 
Outros pianos de saidc qtie se cumprarn através de ser'icos de 

terceiros contratados. czcdeiiciadus. cooperados ott apenas:pagos pelo 
operador do plain) incdiaiiteindicaçâodobeneliciário. 

2% 

2°/ 

2% 

2% 
2% 
2% 	- 

S Serviçosdeniedkiira e;i>sistëncia veterinária C congéneres.  

5.01 Medicina't:tcrinãriaezootecnia.. 

Hospitals, clinicaL amI'tilffl:ios. pronLos-socorros e congêneres. rrn 
ii-t - . 	vtflerjiuj ri 

Laboratôrjo,de .'jthliscnaCircaveterinária. -  

5 02 

r 5.03 
5.04  

	

lnseminacüoarciticial. 	i!1ca in vitro econgéneres. 
- 	 I3ancosde:itu.' 	cUeOrgiosecongéneres. 

	

Coleta de sangue, leile. k:citL 	. sômcn, órgâos e materials biológicos 
 Eq;icr especie. 

5.05 

5.06 
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507 
Unidade de atendiniento, assistôncia Ott tratamenlo mOve! e 

eongôncres. 

Guarda, tratamento, amestramento, embetezamento, alojamento e 
5 08 

congéncres. 

509 Pianos de atendimento e assislôncia niédico-veierinára. 20/. 

6 
Sen'iços de cuidados pessoals, eslélka, atividades fisicas e 

CougêIlcres. 

6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros. pedicuros e congéneres. 2% 

6.02 Esteticistas. tratamento de pete. dc1iiaço e congénercs. 2% 

6.03 I3anhos. duclias, sauna. massagens C congéneres. 2% 

6.04 
Ginñstica, dança, esportes, nataçüo, aries macdais e demais atividades 

2% fisucas. 

6.05 Centros de emagrecirnento, spa e congêneres, 2% 

Scniços refativos a engenharia, arquitctu ra, geologia, urbaiiismo, 
7 eonstrução civil, manutençäo, limpeza, meio ambiente, 

saiteamento e congnvres. 

7 01 
Engenharia, agronomia, agrimensura. artluitetura. geotogia, 

0 urhanismo. paisagismo C coi1gflcrCs. 

Execuçao, por adniinistraçAo, enipreitada ou suhempreitada. de obras 
de construçfto civil, hidráutica DLI cidrica e de outras obras 

serneihantes, inclusive sondagem, perfuraçio de poços. ecavaçäo, 
7.02 drenagern e irrigaçAo, terraplanagem, paviincntaçäo. concretagem e a 2% 

instalaçào e montagem de produtos, pops e equiparnentos (execto o 
fornccimento de mercadorias produziclas peic' prestador de servicos 
(bra do local da prestaçAo dos scrviços. quc flea sujeito ao ICMS). 

Elaboraçao de pianos diretores. estucic's de viahilidade. estudos 

703 
organizacionais e outros. re!acionadi.'s corn obras e sen'iços de 

2% • 
	. ungenharia: elaboraçâo de anteprojeus. 1wUjctos bñsicos e projetos 

executivos para trabaihos cli engcnliaria. 

• 
Demoliciio.  2% 

RcparaçAo, conservação e refonim ik t:tIii. l's. esiraclas, pontes, 

7.05 05 
portos e congéneres (exceto o fornecuiwnm de mercadorias 

produzidas polo prcstador dos serviços. Ii ia ,f 	local cia prestaçAo dos 
serviços, quo flea SUjcPtt' ;i( 1 	MS). 

Cotocaçào e instalaçâo de 4apetes, carj 	it 	:t'a'zillios. cortinas. 
1.06 revestimentos de parede, vidros, dit is. ri. ..1.iztcas de gesso a 2% 

congëneres, corn material fornecido 1-. Ir 	';i:.tdor do serviço. 

07 1  Recuperacão, raspagem, polimento e Itisu.iç. 	h pisos c congênel-es. 2% 

- 20/9 / 08 Calafctaçño. 	 -- 

/ 
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Varriçflo, coicta, rexnoç1o, incineraçAo, tratamento, reciclagern. 
709 separação e destinaçflo final de lixo, rejeitos e oulros residuos 20/0 

quaisquer. 

7.10 
l,.impeza. manucenço e conservação de vias e logradouros páblicos. 

imoveis. ehammes. pisernas, parques.jardins e congeneres.  2% 

7.11 l)ccoraço ejardinagem, inclusive cone e poda de Arvores. 2% 

7.12 
Controlc c tratamentode ciluentes de qua!qucr natureza e de agentes 

uisicos, quirnicos e biologicos. 2% 

7.13 
l)edetizayao, desinfeeço. clesinsetizaçao, imunizaçAo. higienizaçao. 

desrattzaçao, pulvenzaçao e congeneres. 2% 

7.14 (VI3TADO) 2% 
7.15 (VETADO) . 	 . 2% 
7.16 Floreslamento.reflorestamento, semeadura, adubaço econgéncres. 20/0 - 

7.17 .Escoraniento, coiflenç10 de encostas e serviços congéneres. - 2% 

Lirnpeza e dragagern de rios, portos, canals, balas, lagos. lagoas. 
7 18 

represas, açudes e congëneres. 

7.19 
Acompanhainento e liscalizaçao da execuçäo de obras de engenharia. 70/ 

arqulictura e urbanismo. 

Aerofotogratnerria (inclusive interpretacao, cartografia. mapeamcnto, 
7.20 levantamentos topográticos, batimétricos, geográficos, geodésicos. 2% 

geológicos, geotisicos C congëneres. 

Pesquisa. perfuracão, eimentaçao, n -iergulho, pertilagem, concretaçao. 

7 21 
testemunhagem. pesearia. estimulaçào e outros serviços relacionados 

0 corn a cxploraço e expluiacito de petroleo, gas natural e de otitns 
recursos minerals. 

Nuckaç& e bontbardearnento de nuvens e congéneres. 2% - - 7.22 

Scrviços de cducaçâo, ensino, orieutação pedagOgica e 
8 educacional, instruçao, treinainento e avaliaçAo pessoal de 

qiialqriergrau ou natureza. 

CnsinoreLularprc-.scoiar, fundamental, mcdto e superior.-  

InsirLtçio. ircinanlento, orientação pedagógica e educacional. 	93' 

801 

8.02 ____ avuIiaço de conhecirnentos de qualquer natureza. 	- 	 - 

Sen'iços relaiivns a bospedagem, turisrno,viagens e congnei-vs.  

Hospcdagcii de qualqucr natureza em hotels, apart-service 

9 

condominlais. flat. apati.hotCis. hotels residência, residence-service. 

9.01 
suite sen ice hotelaria maritirna, motels, pensOes e congôncre 

ocupaco por temporada corn fornecirnento de serviço (o valor Q;i 
alinientac10 c gorieta.  quando incluido no preço da diana, flea StijeU(i 

ao imposto Sobre Serviços). 

Agcncizuttcuu'. organizacao, promoçAo. intermediação e execuçâ 	Jc 

9.02 progrflh1i.i., Iic 	iii iMO, 'USSOIOS, viagens, Cxcursoes, hospedageri 
congéneres. 
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9 :03  Ottias de turismo. 2% 
10 - Seniços de intcriuediaçào e congêneres.  

Agencianiento, corrctagern ou intermediztço de cãrnbio, de seguros. 
1001 de canOes de crédiio, de pianos de saUde c dc pianos de previdência 5% 

privada. 

10•02 
Agenciamenlo, corretagern ou intcrrnediaçào de (hubs em geral, 

 va1orcsrnobitiirios e contratos quaisquer. 

10.03 
Agenciamerito. cor'reLagern ou tnterrncthaçAo dcdireitos de 

 propriedade industrial, artislica ott literária. 2% 

Agenciarnento. corretagern ou interrnediacâo de Contratos de 
10.04 arrendamento mereantil (leasing), de franquia (franchising) e de 2% 

fiucurizaçào_(factoring). ____________ 

Agenciamento, correlagem ott iniennediaçäo de beñs móveis ou 

10.05 
imoveis, näo abrangidos em outros liens 	 t ens O 	subitens. inclusive aqueles 

 realizados no Ambito dc l3otsas dc Mercadorias e Futures, por - 

- 	 c!ILaisu!er rneios. 
Agcnciarnento marftirno. 2 01, 

10.07 Agenciamento_dc noticias. 2% 

10.08 
Agenciarnetilo de publicidade c propaganda, inclusive o agenciatnento 

 de vciculaçiio por quaisqtier meios. 
7% 

10.09 Representaçodequaiqtzer natureza. inclusive cdmereial. 2% 
10.10 Distdhuicäo dc hens dc terceiros. 2% 

Servicus de guarda, estacionarnento, arrnazcnamcnto, vigibincia e 
cnngêneres. 

11.01 
Guarda c estacionamenlo de veiculos terrestres automotores. de 

aeronavese dc embarcaçbes. 
7% 

____1_•._. - 

11.02 - Vigilãncia,segut-ançaournonitoramcrltodc bens epessoas, 2% 
11.03 Escolta.inclusivedeveicubosecargas. 

- 

2% 

11 04 
Armazenaniento, depósftn. carga. descanga. arrurnaQäoe guarda de 4 

berm:dcqiiaiquerespécie. - '- r 12 Sen'icos dediversöes, layer, entretenimentoccongnercs.  
3114 

3% 
3% - 

3% 
5% 

YYG 

l201  Icatrais. 

12.02 ExihiçOes cinematograltcas. - 

12.03 EsptRicIlcIs circenses. 
12.04 Prnur:nnas (IC auditório, 
1205. Parquesdcdiversôc. centrosdclazer C congéneres. 
12.06 l3oaics. l:'x i dancingecongéncres. 

7 12.07 
Shows, ballet. danças, ktilec hailes. Operas, Concellos, recitais, 

kciji'zt' coneënercs. 

12.08 Feiras,exposiç('es. 	ongrcssos econgéneres. 

	

Rilhares.bo [ichc.s 	ttitnoeseletronicasott nab. 

	

- Corridas c 	ftneiiçOes deanhmais. 

2% 
5% 
5% 

12.09 
1210 

I 
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CornpetçOes esportivas ou do destreza tisica ou iritelectual, corn ou 
12.11 scm a participacäo do espectador. 2% 

12.12 Execuço de mñsica, - 3% 

ProduçAo. mediante ou sern encemenda previa, do eventos, 
12.13 espciáculos, entrevistas, shows, ballet. dancas. deliles.bailes, 3% 

teatros. Operas, concertos, recitals. festivais C cOngëneres. 

Fornecimento de müsica para arubientes thchados ou no. mediante 
12.14 

transmissão per qua lqucr processo. 5'd1 

12.15 
Desfiles do blocos camavalescos ou folclOricos. trios clétricos e 

2% Congencres. 

flxibiçiio do fumes, entrevistas. musicals, cspctáculos, shows. 
12.16 concedes, desfites, operas, cornpetiçOcs csportivas, do destreza 3% 

intclectuai ou Coflgôflercs. 

12.17 
Recrcaçâo e anirnação, inclusive em fcstas c evcntos do qualquer 

natureza. 

13 
Sen'iços relativos a fonografia, kiografia, cineniatografia c 

______ reprografia. 

13.01 (VETADO)  - 

13.02 
Fonografia nu gravaçâo de sons, inclusive trucagcm, duhiagorn. 

mixagern e congéneres. 

13.03 
Fotografia c cinernatografia, inclusive revelação. arnpliaçao. cópia, 

reproduçao, trucagem C eonwnercs. - 

13.04 Reprografia, microfilmageni e digita!izaçdo. 2% 

13.05 
Composição gráfica, fotocornposicio. cliclicria. zincografia, litografia. 

2°! 0 fototitograt'ia. 

14 Scrviços relativos a hens th terceiros. 

Lubrificacào, limpeza, lustraçao. revLsào. carga e recarga, conserto, 
restauraçäo, htindagem, manutcnçio C eonsei'vação do rnáquinas. 

14,01 veiculos, apareihos, equipanientos, flhith :'cs. elevadores on do 2% 
qualquer objcto (exceto pecas e panes erupregudas. clue  ficarn sujeitas 

ao ICMS). 

Assistërtcia técniea.  2% 

14.03 
F'tccondicionarnento de motores (excelo pcça 	c panes empregadas. 

2% que ficam sujeitas an ICMS). 

Recauchutagern ou regcucs'ziçñu ic pucus. 14.04 2% 

Restauraçao, recondicionamento. aet'ndic. 'naiuento. pintura. 

14 05 
beneficiarncnto. lavagern. secagern. (jiwimenlo. 	alvanopIastia, 

anodizaçAo, corte, recorte, potitnento. plastiiiiyio C cnngêncres. do - 

objetos quaisqticr, 

lns'talação e montagem de apareihos. nntIi 1 us C t'quiparncntos, 
1k06 inclusive montagern industrial, pretad' 	a'' tiuário final. 2% 

exciusivamente corn material rilE t ' l 	t;bmLtid(l, 

'i& O7 Colocaçode rnoldiira 	,i1r1,jcrc., 2%- 
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14.081 Encadernaçâo, gravaçdoe douraçflo de livros, revistas e congéneres. 2% 

14.09 
Alfaiataria e costura. quando o material for fomecido pelo usuát10 

final, exceto aviamento, 

14.10 Tinturariac Javanderia, - 2% 

14.11 Tapecaria e reforrna de esiofamentos em geral. 2% 

14.12 Funilaria e lanternageni, 2% 

14.13 - 	 Carpintaria e serralheria. 2% 

Scn'iços relacionados ao setor bancário ou tinanceii -o, inclusive 
15 aqueles prestados por instituiçoes frnancciras autorizacias a 

funcionar pela Uniflo ou par quern de direito. 

Administraçào dc fundos quaisquer, de consôrcio, de cartão cit créditc, 
oil débito e congéneres. de carteira de clientes, de cheques pré-datados 5% 15.01 

C cong€ncres. 

Ahertura de contas em geral, inclusive conta-corrente. conta de 

15.02 
investimenlos e apflcaçäo e caderneta de poupança, no False no 
exterior, bern corno a manuteno d 	 m çâ 	as referidas comas ativas c 

inativas. 

Loeaçao e manulenção de cofres particulares. de tcrminais 
15.03 cletrônieos. de terminals de atenditnento e de hens e cqtupamcntos cm 5% 

geral. 

1504 
Fumecimento ou entisso de atestados em geral, inclusive ateslado de 

D 0 idoneiclade. atestado d 	 gë e capacidade financeira e conneres. 

Qithistm, elaboraçao de tieha cadastral. renovação cadastral e 

15.05  congeneres, inclusflo ou exclusao no Cad
. 
 asiro de Einiienics de 

- 

- o  

Cheques scm F undos - CCF ou cm quaisqucr outrus buncos 
eadastrais. 

EinissAo. reernissilo e fornecimento de avisos, comprovantcs C 

ducurncntos em geral; abono de flniias; coleta e cairega tic 

15.061 
  documenios, hens e valores; comunicaçâo corn outra agtncia ou coin a 

adniinistraçâo central; licenciarnento etetrônieo de veiculos: 
iransf'erência de veiculos; agenclainento fiduciário oil deposilñrio: 

devolugdo de bens cm cuslódia. 

inovinlentaçio. atendirnento e consulta a comas cm gemi. por 
uII;llIIuei iflcio on processo, inclusive por telefbne, thc-similc. ittIcrilet 

15 	
e telex. ZICcSSO a ternünais de alendirnento, inclusive vitue c qu:Erru 

'iofln: acesso a nuiro banco e a rede conipartilbada; forneciinciii' de 
4tldu. eNtrato e demais inforrnaçães rciativas a contas cm ucral. rr 

quaiquer meio on processo. 

a 
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Ernissao, reernissão, alleraçao, cessao. substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; estudo. anãlise e avatiaçao de 

15.08 operaçôes de crédilo; emissão. concesso, atteraçAo du contrataçao de 5% 
aval, fiança. anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de 

crédito, para quaisquer fins. 

Arrendamento niercanu! (leasing) dc cuaisquer hens, inclusive cessflo 

15.09 
de direitos c ohrigaçCes. substituico de garantia, alteraçao, 

cancelamento e rcgistro de contrato, e denials scrvicos relacionados ao 
arrendamento mereantil (leasing). 

Scrviços relachrnzidos a cobrancas, recehimentos ou pagamentos cm 
gemi. de tItulos quaisquer. de comas on carnôs. de cãnibio, de tributos 

15 10 
e por coma de erceiros, inclusive os efetuados por rneio e]etrônico. 57/ 

automático cm par nliIqttmas de atendimento; Ibmecithento dc posicfio 
de cobrança. recebimento oil pagamento; ernissilo de dames, fichas de 

compcnsaçao. impressos e documentos cm gem!. 

Devolução de limbs, protesto dc titubos. sustaçào Øe protesto. 
15.11 manutenço de mobs. reapresentaçào de titubos. edeinais serviços a 5% 

*s relacionados. 

1512 Custthdzi ein ucral, inclusive de titulos e va!oresrnobiiiarjos. 

Serviços rclacionados a c}peracOes de cAmblo em gera!, cdiçâo, 
alteraçao. prorriigaçiio, cancelamento c baixa de conhrato de cãmbio; 

ernissAo de regislic de cxportaçiio ou de crédito; cobrañça cm depOsito 

15.13 
n 	ni o exterior; eissao. fornecirnento e canceiamento de cheques de 

viagem; fbrncciinentn. iransierência, cancelamento e demais servicos 
retativos a Carla de crédilo de importaçao, exportaçAo £ garantias 

recebidas; envie e iccebirnento de mnensagens em geral relacionadas a 
operaçôcs de eárnbio. 

Fomecimento. einissflt', recmnissäO, renovaçào e manutençâo de cartão 
15.14 magnético. c:irlc' de crédilo. cartão de debito. carto salário e 

congêneres. - 

Compensaç10 UC cbcqiic C liTulos quaisqUer; scrviços relacionados a 

15.15 
cpsimo mdcnmicado, a saque de coritas quaisquer. depOsitc, inclusi' c d 	 fi 

por quaLquer mcli' c"! 	\'CeSSO, inclusive em temiinais'ciclrönicos C 

de atcndiniento. 

Emissâo. reemissüm,. !ititmitkmcão. altcração, cancetaniento e baixa de 

15.16 
ordens de pagaincntn. "ideas tie crédito c similares, por qualquer melo 
ou processo: sem-viçm's Rkymc'Ilados a transferéncia de valores, dados. 

lundos, pagaimz rim "... ..rriiilares. inclusive entre conta's em geral. 

f 
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15 17 
l5rnissão, lornecimento, devolução, sustaçäo, canceianiento e oposiçLio 

de cheques quaisqtier, avulso on portal ho. 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliaçAo e vistoria de 
iniOvcl ou obra, análise téenica e juridica. emissãâ. reemissäo. 

15.18 aheraçao, transferencia e rcnegociaçäo de conliato, emissâo c 5% 
reemissào do termo de quitaçlio e clemais serviços relacionados a 

crédito irnobiliário. 

16  Serviços de transporte de natureza municipal.  
16.01 -- 	Scrviços de transporto do narureza municipal. 2% 

17 
Serviços dcapoio técnico, administrativo,juridièo, contábil, 

comercial c congëneres. 

Assessoria ou consultoria de quniquer natureza. não co ntida cm outros 
itens desta lista; análise, exame, pesquisa. coleta. conipiiaçâo C 17.01 

thmceimento de dados e infomiaçOes de qualqucr natureza, inclusive 
cadastro e siniilares. 

Datilografia, digitaçAo, estenogralia. expediente. secretaria em geral, 
17.02 resposta audive!, redaçüo, edição. inlerpretaçüo. rcvido, traduçAo. 2% 

apoio e infra-estrulura administrativa e congéneres. 

17M 
Planejamento, coordenaçâo, progral1lacao Cu organizaçâo técnica, 

Linanceira on administrativa. 

1 7.Ô4 Recrutarnento, acnciamenco, seleçuo e colocaçäo de rnào-de-obra. 2% 

Fornecimenio de mão-de-obni. mesino em carhter ternporário, 
1705 inclusive de ernprcgados on trahaihadores. avulsos ou tcmporários, 2% 

contratados polo presizidor de serviço. 

Propaganda e publicidade. inclusive proinoçâo devendas, 
17.06 planejamento de ean-ipanhas ou sisle'nus de publicidade, elaboraçAo de 2% 

desenhos, textos e demais materials publicitários. 

17.07 (VliJADO;  

17.08 Franquia (frarichising). 2% 
17.09 PerIcias, laudos, exames &enicose análises tétnicas. 2% 

17.10 
Planejamento, organizaflo e atliuuiisiruçth> ck feiras, exposig6es, 

2% congressos c ci.rigciicres.  

17,11 
Organizactlo de festas e rcccpçt\>: i';iR (cxcc(o 0 fornecimento de 

alimentaçao e bebidas, que lica sujeito an ICMS).  

Administraçao em geral, inclusivc dt hcusc ncgócios deterceiros. 
LeiIuo c c''l11flt'icS. 

Advi'c.icj,i  
ArbitragerndequalqncrccpHc. inclusive juridica. 

Aidrii q  

Anãlisede Orgwi:tcfi.. c: Métodos. 
Atuãria e CáICUIOS tCctiu' 	. ( t:lltILler natureza. 

17.12 2% 
17.13  2% 
17.14 
17.15 2% 
17.16  2% 
17.17 
17.18 2% 
17.19  Contabilidadc, inclusive scr j, 	acnicos e auxiliares. 2% - 	- 

/ 
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17.20 Consultoria e assessoria econOinica on Iuianceira. 2% 
17.21 Estatisticti. 2% 
1722 Cobrauça em genl. 2% 

Assessoria. análise. avaliaçâo. atendirnento. consulta, cadastro, 

1723 
seleçao, gerencianicnto de inf'ormaçöcs, adminislraçao do cofflas a 

- receber ou a pagar e em geral, relacionados a operaçôes do faturizaço 
(factoring). 

17.24 Apresentação do palestras, conferéncias, seminários e congéncres. 2% 

Scrviços de reguacão cit sinistros vinculados a contratos tie 

18 
seguros; inspecão e avaliação de riscos pant cohertura cit 

contralos tie seguros; prevenção C geréncia cit riscos segurãveis e 
congênercs. 

Serviços tie rcguiaçâo do sinistros vinculados a coatratos do seguros: 
18.01 inspcçâo c avaliaçäo tie riscos pan cobertura tie contrains de seguros; 4% 

prevençâo e 	erência do riscos scgurávcis e congëneres. 

Sen'icos cit distribuiçäo c venda de bilhetcs e demais produtos cit 

19 
loteria, bingos, canoes, pities on cupons tie apostas, sorteios, 
premios, inclusive os dccorrentes de titulos tie capitalização c 

congêneres. 

Services tie distribuiçAo e venda tie bilihetes c dwnuis produtos tie 
19.01 I loicria, bingos, caflôes, pubs on cupons do aposlas. soricios. piëinios. 5% 

inclusive os deconentes de titubos tie capiialimya(l If coagéneres. 

20 
Scn'icos portuärios, aeroportuários, ferroportuã rius. tic terminals 

rodoviários, ferroviàrios c metronarios. 

Serviços portuãrios, ferroportuarios, uiiizaçño tIC 1)0110. 

movirncntaçöo do passageiros, reboque de ciuharcziçCcs. robocador 
escotejro. atracaçao. desatracacAo, scrviços tie prauicigein. capaliuzia. 

20.01 arniazenagem do qualquer natureza. serviço' accs.sOrlos. 3.5% 
niovirnentaçäo de mercadorias, serviços tie apt'i*' uii.uri(uno, tic 

inos'imcntaçao ao largo, serviços do armadores, csli\ 	conicrância, 
bogistica e eongëneres. 

Serviços aeroportuáriOs, utiiizaçäo do aeropol -to. mox mentaçTh' tie 
passagetros, armazenagem tie qualquer milurct:l. 	ipaazia. 

20 02 uiovinientaçAo do aeronaves, serviços tic apoit' it - i 'flillulariuS. 3,5% 
;erv!ços acessórios. movimentaçiio de nicrcach'-ia- 	li't±isuca e 

congéneres. 

Ser ices tie terminais rodoviários. ferroviürins. Jilt 	1't ianos. 
20 O ,novinientaçflo de passageiros, mercadorias. ia1 .r.t 	suu:. 2% 

operaçôes, bogistica e con&flcje  

21 Sernços de registros páblicos, cartortirio. ,  v ii. turlais. 
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21.011 Serviços de registros pUblicos, cartorários e nolarials. 5% 
22 Services de exploracio tie rodovk  

Serviços de cxplora0io de rodovia mediante cobrança de prep on 
pedág'io dos usuârios. envolvendo cxecucão de serviços de 

22.01 
conscrvaçâo, nianutenção, meihoramentos pan adcquaçflo de 

capacidade c segurança de Irânsito, operaçao. monitoraçAo. assistêneia 
ans usuarios e outros scrviços defrnidos em contralos, ales de 

concessio ou de permissäo ou em 	normas oficials. 

22,02 
Monitornçdo, assisténcia aos usuários e outros serviçós definidos em 
contralos. utos de coucessio ou de pemussaô ou em normas olicinis. 

23 
Services de programacão e comunicação visual, desenho 

industrial e congênéres. 

23.01 
Scr-viços de programaçAo e comunicaçäo visual, desenho industrial e 

congéncrcs. 

24 
Senicos tie chaveiros, eonfecçäo tie carimbos, placas, sinaIizaçio 

visual, banners, adesivos e congêneres_____________ 

24.01 
Serviços dc chaveiros, confecção de carimbos, p1[sinalizacAo  

visual, banners, adesivos e congéneres.  

25 Servicesfuncrários. 

Funet-ais. inclusive fonieciniento de caixAo, urna ou esquifes; aluguel 
de c!pcIa; Irunsporte do corpo cadavérico; fornecimento tie liores. 

25.01 corous C oliPros pararnenlos; desemharaço de certidao de Ohito: 2% 
!oriICciincnI' de vëu, essa c outros adornos; embaisamenlo. 
emhelez:iincnto. conservação ou restauraçio de cadávcres. 

25.02 Creniacandecorposepartesdecorposeadavéficos. 	—_2% 
 -- Pianos cuconvénloftincrários. 	 .. 

- 	Mziiiu'enção cconservaçAode jazigosecemitérios. 	
] 	

2% 

Serviços (It cilela, reniessa on entrega tic eorrespOndénciis. 

25.03 
25.04 

26 documenios. "hjctos, hens on valores, inclusive pelos corrt'ios c 
sii;ts ueëncias Iranqueadas;courrier e congéneres. 

Serviços 	vulcia. t-emcssa ou entregade correspondéncias. 
26.01 doctuncinus. 	''itcos. hens ou valores, inclusive pelos correios c sij;ts 	51y" 

his fI-anqueadas-, courrier e congéneres. 

Servips tie assistência social. 
Serviçosdeassislénciasocial.  

_, Set 	ic'' 	ut 	' 	 jaçao tie bens e scmicos tie qualquetnaturcza. 

27 

 

2701 

28 

28,01 _Sci-vicost.1 ,- --..tliay ,,iodebenseservigosdequalquernatureza. 	2% 
Servios debiblioteconornia. 	 - 

Sci'viçosdebiblioteconomia. 	 - 	 2% 
29 

29.01 

jr 
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30 Scrviços de hiniogia, bioteenologia e qulmica.  

30.01 Serviços de hiologia, biotecnologia e qulmica. - 2% 

31 
Serviços técnicos em edificacôes, elelrônieu, e?ctrotécniea, 

mecAnka, telecomunicaçOes e congêneres. 

JIvI 
Serviços récnicos em ediJicaçOes. eletrOnica, etetrotécnica. mecãnica. 

- 	 - 

ernuxltcacoesccongerics -es. t&c.o 
/0 

32 - 	 Senlcosdc desenhos técnicos. 

32.01 Serviçosdcdesenhos técoicos. 2% 

Seniços de dcsemharaço aduaneiro, cornrssár,os, despachantes c 
congêneres. 

33.01 

• 34-T 

Scrviços de dcsernbaraço aduaneiro, comissários, déspachantes e 
cOngênereS.  

Serviçosde investigacbesparticutares, detetwesçcongéneres.  

34.01 Serviços de investigacOesparticulares.detetivesethngërieres. 2% 

Serviços tie reportagein. assessoria tic imprcnsa, jornalisino C 

rt'Iacôcs pül,ticas.  

35.01 
Serviços de reportagcm. assessoria de imprensa, jomalismo e relacOes 

pUblicas.  
2% 

36 Sen-icesde metcorologia.  

36.01 Sers'icos de meccorologia. 2% 

37 Sen'içosde artistas,atictas,rnoddos einanequins. 

37.01 Sen'içosdeanistas. atletas modelosenianeqoins. 2% 

3$  Seniçosdeniuscologia.  

2% 38.01  Scrviçosdemuseologia. 

—_39 Sen'rços cie on rivesarineiapidacão.  

01 
Serviços de ourivcsuriu 	hpidaçäo (quando o material for fornecido 

pelotomador doservico). 

40 Senicos relativox a obras de at-fe sob encomenda.   

40M1 Obrasdeartesob encomenda. 
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N.° 3393/08 
=I)e 29 de Maio de 	2008= 

"ALTERA 0 ITEM 10.01 DA TABELA DE ATIVIDADES, 
CONSTANTE DO ANEXO I, DA LET MUNICIPAL No 2867/03, 
COM AS ALTERAçOES OCORRIDAS ATRAVES DA LEI 
MUNICIPAL No 3355108, QUE 'Estabelece a adta  maxima 
de 5% no Anexo I, da Lei Municipal n° 2127, de7I12/97, em 
obediência a Lei Complementar Federal n° 116, do 31/07/2003', 
NA FORMA QUE  

O SENHOR MARK) SERGIO SAUD REIS, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Cmara Municipal de JardinOporis, deste Estado, aprovou e ele 
sanciona 0 promulga a seguinte Lei: 

0 	Artigo 1 ° - 0 item 10.01 do TABELA DE ATIVIDADES, constante do Anexo I, da Lei 
Municipal n°. 2867, do 24 de dezembro de 2003, corn as attera&oes 
ocorridas atravês da Lei Municipal n° 3355108, quo dEstabelece a al:1ta 
maxima do 5% no Anexo I, da Lei Municipal n° 2127, do 23 de dezembro de 
1997, em obediência a Lei Comptementar Federal n° 115, do 31 de julho de 
2003"; passe a vigorar, corn a seguinte redaçao: 

ANEXOI 

IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA COM ALJQUOTAS 
PERCENTUAIS 

TABELA DE ENQUADRAMENTO 

ITEM DEsCRIçAO ALIQUOTA 

Agenciamento, corretagern ou interrnediacao do cãmbio, do 	- 

10.01 seguros, de cartôes do crédito, do pianos de saüde e de pianos 2% 
de previdéncia privada. 

AMigo 2° - 	Esta Lei entrará em vigor na data do sua publicaçâo, revogadas as 
disposicôes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardin699iis, 29 de maio de 2008. 

/aA 
MARIO SERiIO SAUD REIS 

Prefeito Municipal 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE .JARDINOPOLIS/SP, EM 29 DE MAIO DE 2008. 

MARCIA APARECIDA RODRIGUES 
Secretária da Prefeitura Municipal 
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L 	E I 	 N.°  3411/1O 
=De 13 de Abril de 2010= 

UALTERA A LEI DE NO  2122, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 1991 QUE "DISPOE SOME A 
CONCESSAO DE INCEN11VOS As EMPRESAS DO 
MUNICIP!O DE JARDINOPOLIS", NA FORMA QUE 
E 

o SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFE1TO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBIJIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 

• 	F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de JardinUpolis, deste Estado, aprovou e ete 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 0 :- Ficam alterados os artigos 10 e 30  cIa Lei Municipal de no 2122, 
de 18 de dezembro de 1997, que passam a vigorar corn as 
seguintes redaçôes: 

Art. 1- Fica concedido desconto sabre a Imposto Sabre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) as futuras empresas que vierern 
a Sc instalar em terrItôrio do Huniciplo e Comarca de Jardinôpo us, 
enquadradas no Programa de Desenvolvintento Econôrnico instituldo 
pela Lei Municipal no 2040197, pelo prazo de 05 (cinco) anos a paflit S 
aprovaçáo do Conseiho de Desenvolvimento Econômico do Munkfpio-
CODEM-, através da proporcionalidade de empregados contratados 
coma septic: 

Nómerô de empregados DCScoulto 
H 	 coAtratthdos  

1 a 5 sem desconto 

6 a 10 5%fixo 
11 a 50 0 1 4 	% 	por 	empregado 

contratado 
acima de 50 0,6 	% 	por 	empregado 

contratado, 	podendo chegar 
a 100 % de desconto. 

Art. 30  As einpresas que vierem a se instalar no 
loteamento do Distrito Industrial "AdIb lass!", bern coma naqueles 
aprovados pela Prefeitura e enquadradas no Pro grama de 
Oesenvolvimento Econârnico instituldo pela Lei Municipal no 2040197, 
terão isençao de 3 (trés) anos no Imposto Predial e Territorial Urbana 
(IPTU), a partir de seu Ian çamento' 
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ARTIGO 20 - A empresas beneficiadas pelos incentivos fiscais de que trata 
esta Lei ficam obrigadas a repassar, a cada periodo 
quadrimestral, cópia fiel do Cadastro Geral de Funcionários 
(CAGED), sob pena de perder o beneficio. 

ARTIGO 30 :- Os benefIcios fiscais ou exdusão tributária previstos nesta Lei 
não são extensivos aos prestadores de servicos terceirizados 
contratados pela empresa inserida no Programa, que deverá na 
fazer a retencäo do ISSQN. 

ARTXGO 40 :- Os dispositivos que trata a presente norma legal se aplicam tao 
somente as futuras empresas que vierem a se instalar no 
municIpic. 

ARTIGO 5°:- Fica revogado o artigo 2 0  e parágrafo tThico da Lei Municipal de 
n° 2.122/97. 

ARTIGO 60 :- A Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacâo, revogadas 
as disposiçOes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 13 de Abril de 2010. 

JOSE ANT 0NIt JACOMINI 
Prefeiko Municipal 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITUR.A MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP, EM 13 DE ABRIL DE 2010. 

J 9I DRIGUES 
retária da Prefeitura Municipal 
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E I 	 N.° 4400/16 
=DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016= 

"DISPOE SOBRE ALTERAcOES E ACRESCIMOS NO 
CODIGO TRJBUTARID MUNICIPAL NA FORMA QUE 

0 SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE sÃo 
PAULO, NO USO DAS ATRIBUicOES QUE WE SAO CONFERIDAS POR LB, 
FAZ SABER, quo a Cârnara Municipal do Jardinôpolls, deste Estado, aprovcu o Projeto do Lel n.° 048116-
Substutivo, de autoria do Executivo, eels sanciona a promulga a seguinte Lei: 

Art. 10.  Da nova redaçâo so artigo 59 do Código Tributario Municipal alterado pelas Lois 2.127/97 do 
23 do dezembro 1997, Lei 3.3550 de 06 tie marco tie 2008 e Lei 3.599 do 04 tie dezembro de 2009, 
quo passam a vigorar corn a seguinte redaçao: 

"Art. 59: 0 Imposto Sabre Sen,iços do Qualquer Natureza, do cornpeténcia do Municiplo, tern 
coma feW gerador a prestação do seivicos constantes da tabela do anexo I da Le! 2267103, 
ainda quo asses näo so constituam coma at!vidade preponderante do pros tador. 

It 0 imposto incide tembérn sabre o service pro voniente ou cuja prestaçäo tenha so iniciado 
no extedor do Pals. 

5 20, 	as hipOteses do constituiqao do fato gerador pare do tributo do competdncia 
do Estado ou da União, as serviços constantes na tabela do anexo I S Lel 2.86 7/03 não ticarn 
sujeitos ao Imposto Sobre Opera çöes Relatives a CirculagAo do Mercadorias e Prestaçoes do 
Serviços do Transporte Interestadual e Intennunicipal e do Comunicaqao - ICMS, ainda quo sue 
pro ste cáo envolva fornecimento do mercadorias. 

5 3°. 0 imposto inckfe ainda sabre as serviços prestados mediante a utilizaçao do bens 
seniicos pOblIcos explorados economicemente par autorizaçäo, permissäo ou concessäo, corn 
a pagarnento do tarife, pie cc on pedâgio polo usuãrio final do seiviço. 

§ 4°. A incidencia do irnposto independe da denorninaçao dada an serviço pros tado. 

§10  Pare efeito do incidéncia do IS 
outra nomenclature na lista anexa a 
services congeneres. 

§ 60. A incidencia do imposto e sue 
exercicia do atividade e do turnput 
relatives do exercicio da at! vidade, $o 

§ 
70• A base do cAlculo do Imposto 

ro do 2003 e alterada pole Lei Municipal do n° 2.127/97 do 23 do dezemi 
rn a Codigo Tributârio Municipal, é a preço do service, coma tel consider 
ole correspondente, deduzindo-se as encargos corn natureza do tare, e 
os ou abatimentos concedidos independentemente do qualquer condiçáo. 

toronto aos 
7, do 24 do 
•0 1997 quo 
Ia a receita 
-etuados as 

do quaisquer exigências legais as se 
ufto des penalidades cabivess 

ntados corn 
'ensiva para 

do efetivo 
damentares 
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S 80. 0 dole gatario de service pOblico quo presta as serviços descritos no artigo 10  deste 
Diploma Legal fica obrigada a emitir Note Fiscal Eletrônica, no forma da Lei Municipal do no 
3220 de 29 de novernbro de 2006, de SeMços - NF-e, independenternente do receita brute do 
services obtida no exercicio anterior. 

5 9°. Para os services de autenticaçao do docurnentos, reconhecimento de firmas e prestaçao 
do inforrnaçöes par qualquer farina ott mob quando o interessado dispenser a certidao 
correspondente, a dolegatãrio do service pdtilico deverb emitir urna NF.e par dia, corn a 
totalizaqao desses services. 

§ 10. Se necessânio, a Poder Executive expedirã as instnuçOes cornplernentares I 
implementaçIo do disposto nos parégrafos 70,  8°e 9° desta LoU' 

Art. 2°. 0 artigo 72 do COdigo Tributârio Municipal alterado pela Lei 2.127/97 de 23 de dezembro 1997 
e Lel 3.355108 do 06 do marco de 2008 pasta a vigorar corn a seguinte redagäo: 

'Art. 72. A falta do recolhirnento do imposto, no (ado cu em parte, no forma a nos prazos 
pro vistos, apurada atía yes de procedimento fiscal, sujeitarà o contribuinte a multa, ties 
sequinfes easos 

I- multa par competéncia (mes) e modalidade (prestador ou tomador) apurados, do 100% do 
AWAeWdo, quem: 

a),-  deixar de aptosentar 0 encen'arnenlo mannl obrigatonio de escnituraçäo eletrânica referente 
ao més do cornpeténcia declarado; 

b) sonegardaclos e documentos necessáfios a fixer o ,  valor estirnado do tributo. 

II-multa do R$ 1.000,00 (urn mU reels) per documento apurado, quem: 

a) - deixar do ornitir note fiscal de serviços quando obrigado, ott flier corn inobseniãncia dos 
norrnas estipuladas no CapItulo Ill deste Cô(figo; 

1,) - mediante utilizaçao do qualquer expediente embaraçar ou ihudir a acão fiscal ou so recusar a 
aprosentar Ifvms cv pave's exigidos pola legislacäo MunicipaL 

ill- multa P5 500,00 neferente ao mês de cornpeténcia doclarado, quem: 

a)- deixar do apresentar a encerrarnento mensal obrigatorio do escrituraçao elotrOnica urn 
movirnentaçJo. 

IV- rnulta R$ 500,00 (quinhentos reals) pot comunicacJo apurada, quern: 

a) - deixar de efetuar, dentro do praio, as comunicaçães pre vistas na legislaçao tributaria. 

V- mu Eta do AS 1400,00 (urn rnil teak) per cornpeténda (més) e modalidade (prestador ou 
tomador) apurados, quen?: 

a) - corneter infraqäo Palo a quat nib haja penalidado espoelflea neste Côdigo 
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VI- multa equivalente a percale mensal do iniposto, qualm 

a)- dentro do prazo estabelecido por esta lei, näo apresentar a sue Declare can de Receita Brutal  
se estiver enquadrado dentro do regime do estimative que ate então vinha sendo recoihido, ate 
a regu!arização da situação. 

Art. W. o artigo 77-B do Codigo Tributàrio Municipal alterado pelas Leis 2.127, de 23 de dezembro de 
1997, Lei 3.355108 de 06 do marco de 2008 e Lei 3.861 do 27 de setembro do 2011, passe a vigorar 
corn a seguinte redaçao: 

Wt. 77-8: A base do câlculo 6 a preço do serviço. 

§ f Quandu Os serviços descritos polo subitern 3.03 cIa tabela constante do Anexo I, do Lot 
2.861103, form prestados no territOrio de nials de urn município, a base do cëlculo seth 
proportional, con forme a caso, a extensão da ferrovia, rodovia, dittos a condutos do qualquer 
nalureza, cabos tie qualquer natureza ott an nUrnoro de pastes existentes em cede Municiplo. 

§ 2°. Na deterrninaçJo da base de cálculo do lrnposto Sobre Servicos de Quaiquer Natureza 
(ISSQN) dos prestadores de serviços enquadrados no serviço do piano do saUde, subitens 4.05, 
4.06 da lista do serviços descrita na tabela do anexo Ida Lei 2.867/03, não seré abrangido o valor 
tiruto entregue a empresa que intermedeia a transaçäo, rnas, sim,a comissäo, que compreende 
a receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido palo contratante e a quo assado 
para os terceiros efetivarnente pros tadores dos serviços. 

Paragrafo ünico. 0 Poder Executivo Municipal disciplinara POT decreto, so necessário, as 
deduçOes pro vistas neste artigo." 

Art. C. Esta Lei entra em vigor na data do sue publicaçäo, revogadas as disposigoes em conUärio, 

Prefeitura Municipal do JardinOpolis, 22 de novembro do 2016. 

JOSÉ ANT ONIOUACOMINI 
Prefeito Municipal 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2016. 	-.. -- 

MARCFA XPA1ECJDA RODRIGUES 
Secretaria do Prefeitura Municipal 


