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RESUMO 

SOUZA, D.A.D. COMPOSICAO DAS FONTES DE RECEITAS MUNICIPAlS COM 
ENFASE PARA 0 MUNICiPIO DE ARAUCARIA- A analise das fontes de receita 
de que trata o objeto do estudo deste trabalho, visa verificar todas as fontes de 
recursos que os municfpios tern a seu dispor, em especial ao municipio de Araucaria 
por se tratar da segunda maior arrecadac;ao do Estado em relac;ao ao ISSQN -
Impasto Sabre Servigos de Qualquer Natureza. Ressalta-se ainda que considerando 
os repasses Federais e Estaduais o Municipio de Araucaria destaca-se em relac;ao 
aos demais co-irmaos Paranaenses. Tambem para que o estudo hora realizado 
sirva de alguma forma para futuras politicas onde de alguma maneira possam 
melhorar a aplicac;ao dos recursos e consecutivas contrapartidas, ou seja, as 
redugoes das despesas e com que estas possam ser melhor dimensionadas a fim 
de se melhorar a aplicac;ao dos recursos, sendo assim conseguir-se-ia melhorar as 
condic;oes para a populac;ao, como infra-estrutura, saude, lazer, educac;ao e 
seguranc;a, que nos dias de hoje se tornam servic;os essenciais para a administrac;ao 
publica de qualquer esfera ate mesmo global. Alem do mencionada vale ressaltar, 
quando conseguimos fazer algo para melhorar a vida da coletividade esta 
informac;ao jamais deve ser omitida a grande maioria, desconhecedora da 
informac;ao seja por falta de oportunidades ou por falta de qualquer outra situac;ao 
nao mencionada. 

Palavras-chave: mudanc;as de politicas, educac;ao, seguranc;a, arrecadagao de 
tributes municipais. 
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1 INTRODU<;Ao 

Surge urn processo dinamico, evoluindo de acordo com a complexidade das atividades 

economicas desenvo1vidas no Pais, onde o Sistema Tributario Nacional- STN, tern sofrido 

importantes modificac;oes nas ultimas quatro decadas, principalmente, com a Constituic;ao de 

1988. Discussoes sobre seus objetivos, metodologia, conseqiiencias das reformas nos seus 

aspectos positivos e negativos, tern gerado debates e suscitado opinioes as mais variadas sobre 

o assunto. 

Num primeiro momenta, em meio aos desdobramentos da reforma de 66, assistiu-se 

ao enfraquecimento da receita tributaria propria dos estados e dos municipios, os quais 

passaram a depender crescentemente das transferencias federais. A distribuic;ao dos impastos, 

visando uma melhor eqiiitatividade dos recursos publicos entre os tres niveis de governo, de 

acordo com a divisao de func;oes e a divisao de receitas, tern sido dos assuntos mais discutidos 

na reforma tributaria de 1966, bern como na constituic;ao federal de 1988. A outorga de 

competencia de impastos aos tres niveis de governo tern suscitado urn sistema, ora mais 

centralizado, ora mais descentralizado, como foi a tonica das Cartas Magnas de 1946 e 1988, 

enquanto a reforma tributaria de 1966 provocou grande concentrac;ao de poder nas maos da 

Uniao, atraves da competencia de legislar e por ter ficado com os impastos mais produtivos. 

Nesse sentido foi instituido urn sistema de transferencias para as esferas inferiores, com 

vinculac;oes de despesas, visando com isto atenuar os desniveis regionais e locais e tambem 

servindo de instrumento de politica federal, tendo em vista os objetivos nacionais. 

A organizac;ao de urn pais de sistema federativo tern como caracteristica principal, a 

existencia de diferentes niveis de administrac;ao publica, (Uniao, Estado e Municipios), os 

quais possuem autonomia propria, ou seja, competencia para legislar sobre atividades que lhes 

dizem respeito. Na politica fiscal, cada nivel de governo dispoe de receita tributaria propria, 

utilizando os recursos de acordo com as necessidades dos setores que julgarem prioritarios. 

Neste sentido com o esforc;o proprio de arrecadac;ao e com poderes de aplicac;ao desses 

recursos, a Uniao fica sem controle direto nas decisoes, dos niveis inferiores de governo. 

Surgem dai as dificuldades adicionais do planejamento das atividades do setor publico 

num pais federativo, com a criac;ao de mecanismos de integrac;ao do sistema de planejamento 
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dos tres niveis de govemo, tendo em vista a compatibilizac;ao das medidas a serem adotadas 

com objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Desenvolvimento, para fortalecimento do 

Sistema Federativo. 

Os problemas fiscais caracteristicos de urn sistema federativo dependem do grau de 

equilibria entre a divisao de func;oes e a divisao de receitas. No estado contemporaneo, 

firmou-se opiniao geral entre os te6ricos das financ;as publicas, quanto a tres func;oes 

especificas para o govemo, relacionadas intimamente, com a finalidade precipua de justificar 

a intervenc;ao do estado no sistema s6cio-economico. 

Tratam-se de instrumentos para: 

(1) assegurar ajustamento na alocac;ao eficiente de recursos para possibilitar o bern 

estar social; 

(2) assegurar ajustamentos na distribuic;ao eqtiitativa da renda e da riqueza nacional, 

para atenuar as desigualdades sociais e; 

(3) garantir a estabilidade economica, para a promoc;ao do crescimento economico 

auto sustentado. 

A divisao de responsabilidades fiscais entre diferentes niveis de govemo podera 

considerar os efeitos do orc;amento publico no comportamento de seus contribuintes e 

beneficiarios dos servic;os publicos, levando em conta a incidencia do custo e do beneficia do 

orc;amento de cada jurisdic;ao. A atribuic;ao de func;oes fiscais nos tres niveis de govemo pode 

depender da eficiencia e da natureza dos servic;os prestados. Assim, urn modelo ideal de 

atribuic;oes fiscais entre govemos confinara estados e municipios a atividades essencialmente 

alocativas, por melhor avaliarem as necessidades basicas e as preferencias de seus cidadaos. 

Por outro lado, as atividades distributivas, bern como, atividades alocativas de caracter 

nacional, (ex.: defesa e seguranc;a nacional), poderao ser executadas pelo govemo central, 

(em bora as ac;oes dos govemos estaduais e locais, tenham urn substancial efeito distributivo ), 

devido a necessidade de se assegurar a eficiencia e a unidade da politica nacional. 

0 presente trabalho visa discorrer sobre as fontes de receita municipais identificar as 

ac;oes necessarias a implementac;ao e consecutivo melhoramento destas; a principal motivac;ao 

para a realizac;ao desta pesquisa e a contribuic;ao que ela ira proporcionar a comunidade como 

urn to do ( empresarios, gestores, pesquisadores, estudantes, administradores publicos ou 
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demais interessados ), uma vez que se uma pesquisa nao possa contribuir para a sociedade 

como urn todo creio que nao existe sentido em se declinar a fazer esfon;os para estudar 

qualquer problema que se tenha em mente, sendo assim esta pesquisa servini como urn 

importante instrumento de consulta, sobre possiveis ac;oes para a melhoria da eficacia 

tributaria em relac;ao ao ISSQN, nesse sentido, sera possivel ao usuario das informac;oes que 

iremos estudar para que este use-as para formulac;ao de conclusoes a respeito de que tematicas 

explorar em seus estudos, alem de estabelecer tendencias para a area. 

Alem disso, urn dos resultados do trabalho sera uma base de dados, que possibilitara 

ao usuario consultar que tipos de ac;oes podem ser tomadas para a melhoria da arrecadac;ao 

tributaria e em conseqiiencia uma melhora sensivel para a comunidade, uma vez que 

teoricamente teriamos mais recursos em poder dos entes publicos para que estes invistam em 

educac;ao, saude, saneamento basico entre outros, melhorando a vida de todos os cidadaos. 
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

A arrecadac;ao de tributos e a principal fonte de receita para os "govemos" sejarn eles 

da Uniao, Distrito Federal, Estado e Municipios, o "Estado" de urna rnaneira geral pode ser 

dito que sern o poder de tributar nao haveria urn "Estado Dernocratico" forrnado e corn todas 

as contraprestac;oes que se fazern jus a arrecadac;ao dos tributos. 

0 C6digo Tributario Nacional (legislac;ao ern anexo) rnenciona o seguinte: "Art. Y Os 

tributos sfio impastos, taxas e contribuic;oes de melhoria ". A nossa Carta Magma tam bern 

esclarece rnuito clararnente conforme podernos observar: 

Art. 145. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios poderao instituir 
os seguintes tributos: 

I - impostos; 
II - taxas, em razao do exercfcio do poder de policia ou pela utiliza<;ao, efetiva ou 

potencial, de servi<;os publicos especificos e divisfveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposi<;ao; 

III - contribui<;ao de melhoria, decorrente de obras publicas. 
§ 1 o - Sempre que possfvel, os impostos terao caniter pessoal e serao graduados 

segundo a capacidade econ6mica do contribuinte, facultado a administra<;ao 
tributaria, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrim6nio, os rendimentos e 
as atividades econ6micas do contribuinte. 

§ 2° - As taxas nao poderao ter base de calculo propria de impostos. 

Desta rnaneua podernos verificar que quando falarnos ern "tributos" nao falarnos 

sornente ern irnpostos o que e de uso geral pela populac;ao como urn todo que nao diferencOia 

as tres principais fontes de arrecadac;ao de qualquer esfera de govemo. Vale lernbrar o que o 

grande professor Nelson Godoy Bassil Dower (1999, pag. 83 e 84). nos traz a luz ern relac;ao 

a receitas publicas: 

0 Estado regulamenta a vida do homem em sociedade e presta servi<;os que este nao 
pode fazer por si mesmo. Necessita o Estado de meios financeiros para atingir seus 
fins. Esse meios sao a sua receita. Esta e toda e qualquer importancia recebida pelo 
Estado, provinda de quaisquer fontes para atender as despesas publicas. 

Na adrninistrac;ao Publica o fluxo econ6rnico e cornpreendido por dois conceitos 

distintos, porern integrados. 0 prirneiro e o conceito financeiro fundarnentado na filosofia do 

ingresso de disponibilidade, no qual se baseou o orc;arnento e estabeleceu o regime de caixa 

para a Receita Publica. 

0 segundo e o conceito patrimonial que por rnuito tempo nao foi observado tanto pela 

adrninistrac;ao publica quanto pela contabilidade publica aplicada ao setor publico e que, corn 
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o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fazer curnpri-lo e necessaria urna rnudans;a 

cultural. 

2.1 Classifica~ao das Receitas Publicas 

A Lei no 4.320/64 classificou a receita publica ors;arnentaria ern duas categorias 

econ6rnicas: 

2.1.1 Receitas Correntes 

Sao os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais, para 

aplicas;ao ern despesas correspondentes, tarnbem ern atividades operacionais, correntes ou de 

capital, visando o atingirnento dos objetivos constantes dos prograrnas e as;oes de govemo. 

Sao denorninados receitas correntes porque sao derivadas do poder de tributar ou da venda de 

produtos e servis;os, que contribuern para a finalidade fundamental do 6rgao ou entidade 

publica. 

De acordo corn a Lei n° 4.320/64, as receitas correntes serao classificadas nos 

seguintes niveis de subcategorias econ6rnicas: 

Receita Tribuhiria: Sao os ingressos provenientes da arrecadas;ao de irnpostos, taxas 

e contribuis;oes de rnelhoria. Dessa forma, e urna receita privativa das entidades 

investidas do poder de tributar: Uniao, Estados, Distrito Federal e os Municipios. 

Algumas peculiaridades do poder de tributar devern ser consideradas nesta 

classificas;ao. Destacarn-se as seguintes: 

a) 0 poder de tributar pertence a urn ente, mas a arrecadas;ao e aplicas;ao 

pertencern a outro ente - a classificas;ao como receita tributaria deve ocorrer no 

ente arrecadador e aplicador e nao devera haver registro no ente tributante; 

b) 0 poder de tributar, arrecadar e distribuir pertence a urn ente, mas a 

aplicas;ao dos recursos correspondentes pertence a outro ente - a classificas;ao 

como receita tributaria devera ocorrer no ente tributante, porem, observando os 

seguintes aspectos: 
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Y No ente tributante, a transferencia de: recursos arrecadados 

deveni ser registrada como dedw;ao de receita ou como despesa 

oryamentaria, de acordo com a legisla9ao em vigor; 

Y No ente beneficiario ou aplicador devera ser registrado o 

recebimento dos recursos como receita tributaria ou de 

transferencia, de acordo com a legisla9ao em vigor; 

Y No caso de recursos compartilhados entre entes da federa9ao, 

quando urn e beneficiado pelo tributo de outro, e necessaria a 

compatibilidade entre os registros dos respectivos entes; 

Y Qualquer que seja a forma de recebimento da receita, quando for 

anteriormente reconhecido urn direito, mesmo com valor 

estimado, devera haver registro do credito a receber precedido 

do recebimento. No momenta do recebimento devera haver 

registros simuWineos de baixa dos creditos areceber e do 

respectivo recebimento. 

Receita de Contribui~oes: E o mgresso proveniente de contribui96es soc1ms, de 

interven9ao no dominio economico e de interesse das categorias profissionais ou 

economicas, como instrumento de interven9ao nas respectivas areas. Apesar da 

controversia doutrinaria sobre o tema, suas especies podem ser definidas da seguinte 

forma: 

a) Contribui96es soc1a1s - destinadas ao custeio da seguridade social, 

compreendendo a previdencia social, a saude e a assistencia social; 

b) Contribuiy5es de Intervenyao no dominio econ6mico - deriva da 

contrapresta9ao a atua9ao estatal exercida em favor de determinado 

grupo ou coletividade. 

c) Contribui96es de Interesse das categorias profissionais ou econ6micas -

destinadas ao fomecimento de recursos aos 6rgaos representativos de 

categorias profissionais legalmente regulamentadas ou a 6rgaos de 

defesa de interesse dos empregadores ou empregados. 

Receita Patrimonial: E o ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos 

do ativo permanente, de aplica96es de disponibilidades em opyoes de mercado e outros 

rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes. 
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Receita Agropecmiria: E o mgresso proveniente da atividade ou da exploras;ao 

agropecmiria de origem vegetal ou animal. Incluem-se nesta classificas;ao as receitas 

advindas da exploras;ao da agricultura ( cultivo do solo), da pecmiria ( crias;ao, recrias;ao 

ou engorda de gado e de animais de pequeno porte) e das atividades de beneficiamento 

ou transformas;ao de produtos agropecmirios em instalas;oes existentes nos pr6prios 

estabelecimentos. 

Receita Industrial: E o mgresso proveniente da atividade industrial de extras;ao 

mineral, de transformas;ao, de construs;ao e outras, provenientes das atividades 

industriais definidas como tal pela Fundas;ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica- IBGE. 

Receita de Servi.;os: E o ingresso proveniente da prestas;ao de servis;os de transporte, 

saude, comunicas;ao, portmirio, armazenagem, de inspes;ao e fiscalizas;ao, judiciario, 

processamento de dados, vendas de mercadorias e produtos inerentes a atividade da 

entidade e outros servis;os. 

Transferencia Corrente: E o mgresso proveniente de outros entes ou entidades, 

referentes a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou 

entidade transferidora, efetivados mediante condis;oes preestabelecidas ou mesmo sem 

qualquer exigencia, desde que o objetivo seja a aplicas;ao em despesas correntes. 

Outras Receitas Correntes: Sao os ingressos provenientes de outras ongens nao 

classificaveis nas subcategorias economicas anteriores. (redas;ao alterada conforme 

retificas;ao publicada no Diario Oficial da Uniao- 29.06.2004) 

2.1.2 Receitas de Capital 

Sao os ingressos de recursos financeiros oriundos de atividades operacionais ou nao 

operacionais para aplicas;ao em despesas operacionais, correntes ou de capital, visando ao 

atingimento dos objetivos tras;ados nos programas e as;oes de govemo. Sao denominados 

receita de capital porque sao derivados da obtens;ao de recursos mediante a constituis;ao de 

dividas, amortizas;ao de emprestimos e financiamentos e/ou alienas;ao de componentes do 

ativo permanente, constituindo-se em meios para atingir a finalidade fundamental do 6rgao ou 
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entidade, ou rnesrno, atividades nao operacionais visando estirnulo as atividades operacionais 

do ente. 

De acordo corn a Lei n° 4.320/64 as receitas de capital serao classificadas nos 

seguintes niveis de subcategorias econ6rnicas: 

);> Opera~oes de Credito: E o ingresso proveniente da coloca9ilo de titulos publicos 

ou da contrata9ilo de ernprestirnos e financiarnentos obtidos junto a entidades 

estatais ou privadas. 

);> Aliena~ao de Bens: E o ingresso proveniente da alienayilo de cornponentes do 

ativo permanente. 

);> Amortiza~ao de Emprestimos: Eo ingresso proveniente da arnortizayilo, ou seja, 

parcela referente ao recebirnento de parcelas de ernprestirnos ou financiarnentos 

concedidos ern titulos ou contratos. 

);> Transferencias de Capital: E o ingresso proveniente de outros entes ou entidades 

referentes a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou 

entidade transferidora, efetivado mediante condi96es 

);> Outras Receitas de Capital: Sao os ingressos provenientes de outras origens nao 

classificaveis nas subcategorias econ6rnicas anteriores. 

2.2 Classifica~ao Economica da Receita Publica 

A classificayilo econ6rnica da receita or9arnentaria e estabelecida pela Lei n° 4.320/64 

para sustentar o conceito corn base no ingresso de recursos financeiros e nao pelo 

reconhecirnento do direito, conforme o principia contabil da cornpetencia de registro. 

Portanto, deve-se proceder ao registro da receita or9arnentaria, mas antes disto deve-se 

proceder ao registro do direito no rnornento ern que for reconhecido para refletir o real estado 

patrimonial da entidade. 

A classificayilo econ6rnica da receita oryarnentaria e sustentada por conceitos pr6prios, 

sern nenhurna liga9ilo corn os principios fundarnentais de contabilidade e qualquer utiliza9ilo 

de rnesrnas terminologias e rnera coincidencia. 0 fato de serern diferentes os conceitos e os 

principios or9arnentarios dos conceitos e principios contabeis nao elirnina a condi9ilo de 

serern refletidos harmonicarnente pela contabilidade. 
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2.3 Fontes Municipais 

Conforme se ve na legislac;ao os municipios tern suas pr6prias fontes de recursos ou 

arrecadac;ao sem que haja intermediac;ao ou repasse por parte deste ou algum outro ente da 

Federac;ao, por outro lado conseguimos perceber que ja os Estados bern como a Uniao devem 

sim "repartir" algumas de suas arrecadac;oes para que o municipio venha a desenvolver suas 

atividades com menor comprometimento de suas pr6prias receitas, isto fica explicito em nossa 

Lei Maxima: 

Art. 158. Pertencem aos Municipios: 
I - o produto da arrecadac;ao do imposto da Uniao sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por 
eles, suas autarquias e pelas fundac;oes que institufrem e mantiverem; 

II - cinqlienta por cento do produto da arrecadac;ao do imposto da Uniao sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos im6veis neles situados, cabendo a 
totalidade na hip6tese da opc;ao a que se refere o art. 153, § 4°, III; (Redacao dada 
pel a Emenda Constitucional n° 42. de 19.1 '"'.2003) 

III - cinqlienta por cento do produto da arrecadac;ao do imposto do Estado sobre a 
propriedade de vefculos automotores licenciados em seus territ6rios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadac;ao do imposto do Estado sobre 
operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias e sobre prestac;oes de servic;os de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicac;ao. 

Panigrafo unico. As parcelas de receita pertencentes aos Municfpios, mencionadas 
no inciso IV, serao creditadas conforme os seguintes criterios: 

I - tres quartos, no minimo, na proporc;ao do valor adicionado nas operac;oes 
relativas a circulac;ao de mercadorias e nas prestac;oes de servic;os, realizadas em seus 
territ6rios; 

II - ate urn quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 
Territ6rios, lei federal. 

Art. 159. A Uniao entregani: 
I - do produto da arrecadac;ao dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte 
forma: (Redas;ao dada pela Emenda Constitucional n° 55, de '"'007) 

a) vinte e urn inteiros e cinco decimos por cento ao Fundo de Participac;ao dos 
Estados e do Distrito Federal; 

b) vinte e do is inteiros e cinco decimos por cento ao Fun do de Participac;ao dos 
Municipios; 

c) tres por cento, para aplicac;ao em programas de financiamento ao setor produtivo 
das Regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, atraves de suas instituic;oes financeiras 
de caniter regional, de acordo com os pianos regionais de desenvolvimento, ficando 
assegurada ao semi-arido do Nordeste a metade dos recursos destinados a Regiao, na 
forma que a lei estabelecer; 

d) urn por cento ao Fundo de Participac;ao dos Municfpios, que sera entregue no 
primeiro decendio do mes de dezembro de cada ano; (lnclufdo pela Emenda 
Constitucional 11° 55, de 2007) 

II - do produto da arrecadac;ao do imposto sobre produtos industrializados, dez por 
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas 
exportac;oes de produtos industrializados. 

III - do produto da arrecadac;ao da contribuic;ao de intervenc;ao no dominio 
economico prevista no art. 177, § 4°, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados eo 
Distrito Federal, distribufdos na forma da lei, observada a destinac;ao a que se refere o 
inciso II, c, do referido panigrafo.(Redas;ao dada pela Emenda Constitucional 11° 44, 
de 2004) 

§ 1 o - Para efeito de calculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no 
inciso I, excluir-se-a a parcela da arrecadac;ao do imposto de renda e proventos de 
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qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, nos 
tennos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 

§ 2° - A nenhuma unidade federada podeni ser destinada parcela superior a vinte 
por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser 
distribufdo entre os demais participantes, mantido, em relac;ao a esses, o criterio de 
partilha nele estabelecido. 

§ 3° - Os Estados entregarao aos respectivos Municfpios vinte e cinco por cento 
dos recursos que receberem nos tennos do inciso II, observados os criterios 
estabelecidos no art. 158, panigrafo unico, I e II. 

§ 4° Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte 
e cinco por cento serao destinados aos seus Municipios, na forma da lei a que se 
refere o mencionado inciso. (lnclufdo pela Emenda Constitucional n° 42. de 
19.12.2003) 

Art. 160. E vedada a retenc;ao ou qualquer restric;ao a entrega e ao emprego dos 
recursos atribuidos, nesta sec;ao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, 
neles compreendidos adicionais e acrescimos relativos a impostos. 

Panigrafo unico. A vedac;ao prevista neste artigo nao impede a Uniao e OS Estados 
de condicionarem a entrega de recursos:(Redacilo dada pela Emen_Qil_Com;JjtuciQ.nal 
11° 29, de 2000_)_ 

I - ao pagamento de seus creditos, inclusive de suas autarquias; (lncluido pela 
Emenda Constitucional no 29, de 2000) 

II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2°, incisos II e Ill.( lncluido pela 
Emenda Constitucional 11° 7 9. de 2000) 

Art. 161. Cabe a lei complementar: 
I- definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, panigrafo (mico, I; 
II - estabelecer nonnas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, 

especialmente sobre os criterios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, 
objetivando promover o equilibria s6cio-econ6mico entre Estados e entre Municipios; 

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiarios, do calculo das quotas e 
da liberac;ao das participac;5es previstas nos arts. 157, 158 e 159. 

Paragrafo unico. 0 Tribunal de Contas da Uniao efetuara o calculo das quotas 
referentes aos fundos de participac;ao a que alude o inciso II. 

Art. 162. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios divulgarao, ate o 
ultimo dia do mes subseqliente ao da arrecadac;ao, os montantes de cada urn dos 
tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributaria entregues 
e a entregar e a expressao numerica dos criterios de rateio. 

Paragrafo unico. Os dados divulgados pela Uniao serao discriminados por Estado e 
por Municipio; os dos Estados, por Municipio. 

2.4 Receita Propria Dos Municipios 

No periodo anterior a Constituic;ao de 1988, a arrecadac;ao municipal estava restrita 

aos impastos sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU e sobre a prestac;ao de 

servic;os de qualquer natureza - ISSQN, alem de taxas e contribuic;ao de melhoria, pouco 

significativas em relac;ao ao total da receita propria. 

Na Constituic;ao de 1988, alem dos acima mencionados, expandiu-se a competencia 

impositiva propria, sendo transferida aos municipios, parte do ITBI, ou seja, a transmissao 

"inter-vivos". E criado o impasto sobre a venda a varejo de combustiveis liquidos e gasosos

IVV, que atualmente, ja esta extinto. Esses impastos sao de baixissima elasticidade-renda, 



20 

como tambem tern baixissima participa9ao relativa na receita total propria e grande parte das 

administra96es municipais locais sequer cobram tais tributos. 

Portanto, pouco ou quase nada representam em termos de impacto financeiro, a nao ser 

os municipios regionais e na capital que contam com uma estrutura de fiscalizavao e sistema 

de informa96es ( cadastro) mais adequados. Sen do assim, parece util analisar os impostos que 

representam a maior parcela da arrecada9ao municipal, tanto a nivel local, como a nivel 

regional. 

Conforme legisla9ao os municipios tern suas pr6prias fontes de recursos ou 

arrecada9ao sem que haja intermedia9ao ou repasse por parte deste a algum outro ente da 

Federavao, por outro lado conseguimos perceber que ja os Estados bern como a Uniao devem 

sim "repartir" algumas de suas arrecada96es para que o municipio venha a desenvolver suas 

atividades com menor comprometimento de suas pr6prias receitas, isto fica explicito em nossa 

Lei Maxima. 

As fontes de recursos principais de urn municipio, conforme previsto na Constitui9ao 

Federal: 

2.4.1 IPTU 

Art. 156. Compete aos Municfpios instituir impastos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II- transmissao "inter vivos", a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens im6veis, 

por natureza ou acessao fisica, e de direitos reais sobre im6veis, exceto os de garantia, 
bern como cessao de direitos a sua aquisic;ao; 

III - servic;os de qualquer natureza, nao compreendidos no art. 155, II, definidos 
em lei complementar.(Redacao dada pela Emenda Constitucional no 3. de 1993) 

0 IPTU e urn tributo cuja base de calculo depende do valor da propriedade imobiliaria 

urbana, localizada dentro do espa9o fisico do municipio. A imobilidade da base tributaria e a 

caracteristica determinante que garante a competencia local do imposto. 

0 valor real do tributo depende muito menos da aliquota de incidencia, definida em 

lei, do que de uma serie de fatores politico-administrativos, tais como: 

1) a corre9ao e a abrangencia do cadastro imobiliario municipal; 

2) a apura9ao dos valores de mercado das propriedades; 



21 

3) a modalidade de lan9amento e recolhimento do tributo, ou seJa, e lan9ado em 

janeiro e a data de vencimento ocorre ap6s transcorrer certo prazo, alem de o 

pagamento a vista possuir acentuado desconto. 

As ingerencias de ordem politica na isen9ao do tributo, principalmente em ano 

eleitoral, tern sido o principal obstaculo para urn melhor desempenho do IPTU, nas micro e 

pequenas administra9oes publicas municipais. 

Uma vez que depende somente da escolha da comunidade local, do nivel de servi9os 

publicos que deseja alcan9ar, atraves da fixa9ao do nivel de tributa9ao a que deseja sujeitar

se, do alargamento da base tributaria do imposto, do aumento do numero de im6veis e da 

valoriza9ao dos ja existentes, este tributo pode possibilitar aos govemos municipais atingirem 

urn alto grau de autonomia financeira. Ou seja, maior respaldo no imposto imobiliario a nivel 

local permite urn alto grau de autonomia fiscal e as administra9oes municipais nao estariam 

tao sujeitas aos recursos das transferencias de outros niveis de govemo. 

0 imposto sobre propriedades imobiliarias e extensamente aproveitado ha varios 

seculos para fazer contrapartida a necessidade de recursos para as atividades publicas 

mumc1pa1s. 

As vantagens da utiliza9ao desse imposto decorrem de: 

a) minimiza9ao de conflitos de competencia tributaria; 

b) o imposto nao pode ser evitado pel a popula9ao, desde que nao existam diferenciais 

muito grandes entre as cargas tributarias dos municipios pr6ximos; 

c) o valor das propriedades e relativamente estavel, sendo pouco sujeito a oscila9oes 

decorrentes de flutua9oes no nivel geral das atividades econ6micas do Pais. 

Se possuir o atributo de acompanhar a tendencia crescente das necessidades de 

recursos dos municipios, como consequencia do crescimento populacional e desenvolvimento 

econ6mico, esse imposto pode ser considerado uma fonte adequada de receita para suprir 

gastos publicos municipais. 0 crescimento urbano equilibrado requer que o imposto incorpore 

o aumento da base tributaria em virtude do crescimento urbano, possibilitando a contrapartida 

de atendimento a nova demanda. Entretanto, tal equilibrio somente e possivel, se tiver alguns 

mecanismos minimos de autonomia fiscal municipal. 
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Esse crescimento equilibrado do IPTU se refere a forma de administra<;ao do imposto, 

quanto a explora<;ao de seu potencial arrecadador, com criterios de atualiza<;ao de valores 

venais dos im6veis melhor definidos e padronizados, refletindo nas aliquotas, na base 

tributaria e no processo de urbaniza<;ao. 

De modo geral, os mmores centros urbanos do Pais utilizam o IPTU mms 

intensamente que os municipios pequenos. 

Pois, em qualquer pequena municipalidade, existe uma certa propon;ao de residencias 

com alto padrao de acabamento, bern como, predios que abrigam empresas. 

Alem disso, o valor do metro quadrado construido tern valor quase uniforme em todo 

o Estado, demonstrado pelo Custo Basico da Constru<;ao Civil- CUB. 

Apresenta-se agora urn grafico da arrecada<;ao do IPTU dos ultimos 4 anos no 

municipio de Araucaria - PR, por este ter a segunda maior arrecada<;ao do Estado do Parana. 

ARRECADACAO IPTU DOS UL TIMOS 4 ANOS NO 
MUNICiPIO DE ARAUCARIA- PR 

4.800.000,00 

3.300.000,00 

R$ 

1.800.000,00 

300.000,00 

ANOS 
2004 

Fonte: 0 Autor 

2.4.2 ISSQN 
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A Reforma Tributaria de 1965-67 veio alterar profundamente o sistema tributario dos 

municipios. Com ela, foi criado o imposto sobre servi<;os de qualquer natureza- ISSQN, para 

substituir ode "Industria e Profiss5es". 

E o imposto mais expressive no conjunto dos tributos arrecadados pelo municipio e 

devemos levar em conta principalmente sua magnitude nos grandes centros urbanos. 

Tambem pode-se afirmar que a capta<;ao da receita junto ao setor terciario, para fazer 

frente a demanda de bens publicos no processo de urbaniza<;ao, e outra justificativa 

economica evidente para a institui<;ao do ISS. E urn imposto parcial e direto sobre a presta<;ao 

de servi<;os, com aliquotas progressivas, baseadas na essencialidade da atividade. 

2.4.2.1 Aspectos Legais 

0 ISSQN tern previsao legal desde a publica<;ao do Decreto-Lei no 406 de 31 de 

Dezembro de 1968, onde estabelecia normas gerais de direito financeiro, aplicaveis aos 

impastos sobre opera<;5es relativas a circula<;ao de mercadorias e sobre servi<;os de qualquer 

natureza, como e natural as regras a epoca da publica<;ao do decreto-lei citado acima tiveram, 

de ser adaptadas ao longo do tempo, uma vez que surgiam novas atividades relacionadas a 

presta<;ao de servi<;os, alem tambem de uma "guerra" fiscal entre os municipios pois havia 

determinadas cidades se utilizavam de aliquotas injustas ou impraticaveis para outras cidades, 

por exemplo determinado servi<;o que em Araucaria tinha a sua aliquota fixada em 3% (tres 

por cento ), em Antonina este mesmo servi<;o tinha uma aliquota de 0,5% (meio por cento ), 

gerava-se assim uma "migra<;ao de empresas" mas nao de maneira efetiva e sim somente por 

quest5es tributarias. 

Desta maneira as empresas migravam somente para recolher o tributo em determinado 

municipio mas nao trazia beneficios a comunidade de onde se recolheria o tributo por uma 

simples razao, as empresas nao geravam postos de trabalho, nao participava efetivamente da 

economia local, nao fazia "girar" o comercio do municipio ora ilusoriamente beneficiado, 

neste tocante o govemo federal percebendo estas situa<;5es, fez vigorar no artigo 88 ao Ato 

das Disposi<;5es Constitucionais Transit6rias (ADCT), inclufdo pela Emenda Constitucional 

n° 3 7/2002, no senti do de que, enquanto nao editada lei complementar para disciplinar a 

aliquota minima do ISSQN, esta devera ser fixada em 2% (dois por cento), salvo nos casos de 
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servi<;os relacionados a constru<;ao civil. 0 mesmo artigo 88 do ADCT estabelece que, ate o 

advento da regulamenta<;ao, por lei complementar, da forma e condi<;ao como os beneficios e 

incentivos fiscais do ISSQN serao concedidos ou revogados, nao havera concessao de 

qualquer incentivo ou beneficio fiscal que resulte na redu<;ao da aliquota inferior a 2% ( dois 

por cento) para o ISSQN. Assim, nao podeni ser fixada aliquota inferior a 2% (dois por cento) 

pelo municipio como forma de incentivo fiscal. 

Assim o objetivo da norma constitucional e evitar a guerra fiscal entre os municipios, 

de forma que cada urn estabele<;a inferior a de outro. Para isso, preve o estabelecimento de 

aliquota minima, com isso evita-se a concorrencia desleal entre os municipios. 

No entanto surgia-se outro problema: Qual a aliquota maxima entao a ser cobrada? 

Nesse sentido o govemo tambem editou em 31 de Julho de 2003 a Lei Complementar n° 116, 

on de estabeleceu a ali quota maxima de 5% (cinco por cento) em seu artigo go da citada lei 

complementar. Apresentamos em anexo toda legisla<;ao mencionado pertinente ao ISS. 

0 imposto sobre servi<;os e urn tributo de dificil administra<;ao. Ele incide sobre uma 

lista delimitada de servi<;os, fixada pela legisla<;ao federal, obedecendo a urn regime de 

lan<;amentos mistos: lan<;amento de oficio, para alguns servi<;os de presta<;ao pessoal, e auto

lan<;amento, para as demais situa<;oes. A inexistencia de uma base material con creta (ex.: 

mercadorias) a ser fiscalizada, bern como a prolifera<;ao de interminaveis controversias 

juridicas (a respeito de servi<;os tributaveis, periodo de competencia, etc ... ), principalmente 

nos municipios regionais, tomam a fiscaliza<;ao e a cobran<;a urn processo complexo. 

As municipalidades, quando definem as aliquotas, buscam estabelece-las de acordo 

com as praticadas nos municipios vizinhos, objetivando restringir a fuga de contribuintes. 

0 ISSQN teve sua origem a 40 anos atras a partir da publica<;ao de urn Decreto-Lei no 

final da decada de 60 (Sessenta) mais precisamente no ano de 1968, e desde entao passou a 

ser uma fonte de receita para os govemos municipais de suma importancia, pois a arrecada<;ao 

vai diretamente aos cofres de cada municipio. 

A seguir e apresentado urn breve hist6rico sobre a evolu<;ao da legisla<;ao do ISSQN 

em nosso pais onde esta especie de tributo, como apontado logo acima surge a partir do final 
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dos anos 60 (Sessenta), e desde entao passou por varias altera<;oes de legisla<;ao pertinente 

onde cada uma apontava, limites maximos, limites minimos no tocante a aliquotas, tentativa 

de se acabar com guerra fiscal entre entes municipais (urn municipio contra outro ), e entao o 

que vamos expor para aprecia<;ao bern como conhecimento para aqueles que ainda nao tern. 

A legisla<;ao federal sobre o ISSQN come<;a com a publica<;ao do Decreto-Lei n°: 406 

de 31/12/1968 e depois de muito tempo completou-se com a Lei Complementar n°: 116 de 

31/07/2003, ambas as legisla<;5es descritas encontra-se em anexo. 

2.4.3 A importancia da receita propria para os municipios 

A arrecada<;ao propria esta baseada na atividade economica e no patrimonio 

imobiliario de cada municipio, proporcionando fonte de recursos publicos para fazer face ao 

nivel de servi<;os exigidos pela comunidade. Assim, nas administra<;oes municipais, as 

receitas proprias tern garantido maior quantidade de recursos, em rela<;ao as municipalidades 

pequenas. Os dados deste trabalho demonstram que a grande maioria dos municipios dedicam 

pouca aten<;ao a competencia exclusiva de tributa<;ao propria, ou seja, arrecadam 

inadequadamente o IPTU e o ISS, indicando que este processo, seja talvez, uma das fontes 

menos exploradas de receita fiscal a nivel municipal. A inexistencia de planejamento oficial 

previo e o crescimento desordenado das comunidades, tambem tern ocasionado graves 

problemas para as administra<;oes locais. 

2.5 Recursos recebidos atraves de Transferencias 

Nas finan<;as publicas nacionais alguns tributos, pela sua natureza, pelos interesses 

envolvidos, pela adequa<;ao do tributo a entidade tributante, pela pertinencia a uma pessoa de 

direito publico da politica relativa a variavel tributada deve em principia ter sua competencia 

atribuida a determinado ente publico. 

Entretanto, isso nao significa que parte de sua receita nao possa pertencer a outros 

niveis de govemo como, por exemplo, o Imposto de Renda - IR, o Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, o Imposto sobre a Circula<;ao de Mercadorias e Servi<;os - ICMS, etc., 

que devem ser partilhados entre os tres niveis de govemo. 
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Basicamente, as transferencias surgem atraves de duas formas: 

a) divisao da receita tributaria - urn determinado nivel de govemo coleta urn ou 

mais impostos e 0 distribui as unidades federadas; 

b) ajuda - urn dado nivel de govemo fixa o montante de recursos a ser transferido 

durante o ano fiscal. Ambas as formas de distribuic;ao de recursos se fazem em func;ao 

de certas variaveis, tais como: renda per capita, valor adicionado, densidade 

populacional, esforc;o fiscal, etc., as quais estao ligadas aos objetivos da unidade 

doadora dos recursos. 

As transferencias podem ser classificadas, de modo geral em: 

a) transferencia geral ou nao-condicional- utilizada em qualquer especie de func;ao, 

tendo como principal objetivo, complementar os recursos pr6prios das unidades 

govemamentais, visando atenuar as disparidades regionais, em termos de estrutura 

tributaria vigente num sistema federativo. Tambem pode ser empregada para atingir 

uma melhor "justic;a fiscal" num sistema federativo, quando se considera o orc;amento 

quanto as Receitas e Despesas dos varios niveis de govemo. Para exemplificar, pode

se citar o ITR, o IOF do ouro, a titulo de transferencia geral da Uniao aos municipios. 

Ja os estados transferem 50% do IPVA, 25% do ICMS eo fundo de exportac;ao; 

b) transferencia especifica sem contrapartida de recursos - a unidade recebedora e 

obrigada a aplicar os recursos no financiamento de determinado servic;o publico. 

2.5.1 Transferencias do Governo Federal 

Instituidas a partir da Constituic;ao de 1946, as transferencias federais ganharam 

destaque na Reforma Tributaria de 1965/67, fruto do reconhecimento por parte da Uniao, de 

que os govemos locais perderam boa parte da capacidade propria de gerac;ao de receitas. Cabe 

as transferencias uma func;ao de compensac;ao as unidades locais e tambem deve em principia, 

de certa forma redistribuir regionalmente a receita publica, consideradas as grandes 

disparidades de renda do pais. 

FUNDO DE PARTICIPA<::AO DOS MUNICIPIOS 

Calculo e Distribui-rao 



27 

A Constituivao Federal, segundo o artigo 159, estabelece que parcelas de recursos 

arrecadados pelo Governo Federal, pertencentes aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municipios, sejam transferidas segundo criterios definidos na propria Constituivao ou em leis 

complementares. Elas caracterizam as denominadas transferencias constitucionais que, entre 

outros, forma o Fundo de Participayao dos Municipios (FPM). 

0 FPM e constituido pela aplicavao do percentual de 22,5 % sobre a arrecadavao 

liquida do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR - e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI, ou seja: 

R BRUT A= Arrecadacao ( IR + IPI) 

R Liquida = R BRUTA - RESTITUH;f>ES - INCENTIVOS FISCAIS 
FPM 10TAL = 22,5% da R Liquida 

R BRUTA eo valor da arrecadacao de IRe IPI; 
R Liquida eo valor da arrecadacao bruta deduzidas as restituicoes e incentives fi scais; 
FPM roTAL eo valor a ser distribufdo para os munidpios 

Entre os incentivos fiscais encontram-se os Fundos de Investimento na Amazonia 

(FINAM), o Fundo de Investimento no Nordeste (FINOR) e Fundo de Investimento para a 

recuperavao economica do Espirito Santo (FUNRES). Tambem afetam a Receita liquida as 

politicas de incentivos setoriais, praticadas atraves da reduvao de aliquota e isenv5es do IPI. 

Do montante total do FPM tambem sao deduzidos 15% para constituivao do Fundo de 

Manutenvao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizavao do Magisterio -

FUNDEF, de acordo com a Emenda Constitucional 14/96. 

Criterios de distribui~ao 

A distribuivao do total do Fundo obedece a dois criterios: 

Distribuivao entre as classes de municipios: do montante total do Fundo, 1 Oo/o 

pertencem as Capitais; 86,4o/o aos municipios classe-interior e o restante, 3,6o/o, constituem o 

FPM-Reserva, distribuidos entre os municipios do Interior com populavao acima de 156.216 

habitantes, na forma do Decreto-lei no 1881 , de 27 de agosto de 1981. A Lei Complementar 

n° 91 , de 22 de dezembro de 1997 definiu que os municipios de indice 3,8 tambem participam 

do FPM-Reserva, na forma do Decreto Lei no 1881. 



28 

I FPM TOTAL I 
I 100% I 

I 
FPM CAPITAlS FPM INTERIOR FPM RESERVA 

10% 86,4% 3,6% 

Criterio Regional: A distribuic;ao do Fundo tambem obedece a urn criterio regional, 

conforme mostra o gnifico abaixo: 

NORDESTE 

SUL6,52% 

Defini~ao dos coeficientes 

0 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, faz o levantamento do 

numero de habitantes de cada municipio e informa o Tribunal de Contas da Uniao (TCU). 

Ap6s analise das informac;oes o TCU estabelece o coeficiente individual de 

participac;ao de cada municipio, com base no disposto no Decreto-Lei no 1881/81. As faixas 

de coeficientes para os municipios Classe-Interior variam de 0.6 a 4.0, definidos com base 

exclusivamente na populac;ao residente no municipio. 

Calculo do valor das costas dos municipios 
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0 Banco do Brasil, de acordo com os coeficientes estabelecidos pelo Tribunal de 

Contas da Uniao eo valor total do FPM fomecido pela Secretaria do Tesouro Nacional , 

calcula o valor da cota a ser transferida a cada municipio, levando em conta a participa<;ao de 

cada classe de municipio no montante total. 

CALCULO DA COTA-PARTE DOS MUNICiPIOS CLASSE-INTERIOR: 

FPMk = 0,86.FPMTOTAl.• P~ ( 1) 

FPMk1= FPMk 1~1• (2) 
s 

FPMk e o valor da cota do FPM a ser distribufda com os municfpios do Estado k; 
FPMrotAL e o valor total a ser transferidoJ fornecido pela STN; 
~k e o percentual de participa~ao do Estado k; 
FPMki e o valor da cota do Municipio JJ do Estado k; 
J,.ki eo coeficiente individual do Municipio j do Estado k; 
s e o somat6rio dos coeficientes dos municfpios do Estado k. 

CALCULO OA COTA PARTE- MUNICIPIOS OAS CAPITAlS: 

FPM1 e o Valor da cota da Capital j; 

FPM) =jtO.lO. FPM TOTAL. 

s 

FPMroTAL eo valor tDtal a ser transferidoJ fornecida pela STN; 
v1 = Coeficiente da Capital j 
S e o somatorio dos OJeficientes das Capitais. 

,..-,-~ 

CALCULO OA COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-RESERVA: 

FPM} = !!!0.036.FPMrouu. 
s 

FPM1 eo valor da cota do Munidpio i; 
FPMrort.L eo valor tDtal a ser transferidoJ fornecida pela STN 
~ e o coeficiente individual do munidpio i 
s e o somatorio dos OJeficientes dos munidpios da Reserva. 
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A Secretaria do Tesouro Nacional disponibiliza uma planilha atraves da qual se pode 

calcular diretamente o valor dos fundos. 

2.5.2 Transferencias do Governo Estadual 

Na partilha de tributos estaduais com os respectivos municipios, as criticas sao em 

men or numero do que as dirigidas ao Governo Federal. Nao ha qualquer vinculac;ao e o 

calculo das quotas e determinado por Lei. Os pontos controversos resumem-se ao criterio 

alocativo da formula de partilha ( o panlmetro basi co para rateio do ICMS - o valor adicionado 

- e anti-redistributivo, favorecendo municipios de forte base industrial e grandes centros 

comerciais urbanos) e, ao comentado poder da Uniao de interferir na tributac;ao do ICMS, via 

isenc;oes de circulac;ao de mercadorias destinadas a exportac;ao. 

No tocante a estas repartic;oes da arrecadac;ao existe urn movimento muito grande 

atraves das Associac;oes dos Municipios conjunto com a Confederac;ao Nacional dos 

Municipios (CNM) com sede em Brasilia para que seja revisto os criterios para o repasse da 

arrecadac;ao para os municipios bern como a do estado tambem. 

Vale ressaltar neste momento, trazendo-se para uma realidade mms proxima aos 

habitantes da regiao sui em especial ao do Estado do Parana o volume de arrecadac;ao eo que 

cada municipio recebe, destacando os dez maiores em volume de arrecadac;ao para o estado, 

durante os ultimos 5 (cinco) anos. Neste sentido estudando a nivel de Parana conseguimos 

verificar quais sao os 20 municipios que mais arrecadam para o Estado atraves de informac;ao 

obtida junto ao site da Secretaria de Estado da Fazenda do Parana, conforme segue: 

EXERCiCIO DE 2007 
.1.'-'rl;::) 

"" 
runuo oe ·-- ·-·-·-- J.t"YA I OlAJI . 

Municipio Uquido Exporta~ao Petro leo Liquido 

Total em 2007 2.108.914.447,03 67.411A14,35 1.174.173L06 464.324.956,32 2.641.824.990,76 

Curitiba 278.126.936,02 8.829.508,11 154.877,12 165.388.269,10 452.499.590,35 

Araucaria 173.120.567,38 5.545.433,78 96.394,15 4.539.122,47 183.301.517,78 

Sao Jose dos Pinhais 101.710.668,84 3.243.851,85 56.640,10 12.704.961,85 117.716.122,64 

Londrina 65.220.908,95 2.089.390,03 36.312,88 31.197.198,33 98.543.810,19 

Foz do lguac;:u 68.941.839,53 2.264.561,12 38.377,23 10.090.608,65 81.335.386,53 
1 otal aos ::> 

Municfpios 687.120.920,72 21.972.744,89 382.601,48 223.920.160,40 933.396.427,49 
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EXERCiCIO DE 2006 
1\,;M:, -,. Funao-ue- Koyarttes .l.t"YA. IOtal 

Municipio Liquido Exporta~ao Petro leo Liquido 

Total em 2006 1.970.496.369,45 61.278.395,07 1.603.147,28 373.243.903,44 2.406.621.815,24 

Curitiba 247.757.813,29 7.478.741,09 198.344,51 135.140.246,96 390.575.145,85 

Araucaria 160 .22 9.2 35,91 5.028.182,07 129.349,33 3.479 .591,42 168.866.358,73 

Sao Jose dos Pinhais 88.741.300,83 2.774.394,10 71.329,56 9 .602.373,04 101.189.397,53 

Londrina 62.712.116,20 1. 930.668,04 50.172,52 25.881.502,85 90.574.459,61 

Foz do lguac;u 70 .063.408,08 2.415.00:2,23 57.750,77 8.141.526,34 80.677.687,42 
1 otal dos ~ 
Munidpios 629.503.874,31 19.626.987,53 506.946,69 182.245.240,61 831.883.049,14 

EXERCiCIO DE 2005 
.u .. M:, ·r r-unao ae · KOYillll;l~ .I. I"' VA IOtal 

Municipio Liquido Exporta~ao Petro leo Liquido 

Total em 2005 1. 793.538.554,23 57.216.641,94 2.150.268,28 316.810.554,87 2.169. 716.019,32 

Curitiba 221.773 .7 52,28 6.831.559,77 256.279,08 112.899.782,48 341.761.373,61 

Araucaria 153 .621.546,75 4.837 .284,08 181.480,11 2.817.551,40 161.457.862,34 

Sao Jose dos Pinhais 85.60 2.696, 77 2.674.305,27 100.229,90 7. 785.842,68 96.163.074,62 

Foz do lguac;u 80.251.264,72 2.597 .804,33 97.191,42 7.069.610, 73 90.015.871,20 

Londrina 59.285.580,37 1.824.219,61 68 .522,28 22.058.183,03 83.236.505,29 
Total dos 5 
Mun idpios 600.534.840,89 18.765.173,06 703.702,79 152.630.970,32 772.634.687,06 

EXERCiCIO DE 2004 
1\,;M:, -.- r-unao ae "'"'J" ...... _ It" VA IOtal -.-

Municipio Liquido Exporta~ao Petro leo Liquido 

Total em 2004 1.568.223.273,11 48.420.594;87 1.856.882,46 265.374.760,42 1.937.964.034,11 

Curitiba 201.316.417,95 6.008.827,48 229.843,79 93.683.354,60 307.930.631,39 

Araucaria 141.937.121,31 4 .236.927,49 162.499,16 2 .190.477' 18 153.276.120,24 

Sao Jose dos Pinhais 80 .844.553,77 2.386.350,08 91.632,58 6.351.121,58 92.341.621,44 

Foz do lguac;u 77.504.209, 7J 2.396.205,44 92.025,07 5.959.512,38 88.631.294,34 

Londrina 53.055.174,79 1. 561.226,50 59.813,76 18.414.724,21 74.832.495,45 
Total dos 5 
Munidpios 554.657.477,55 16.589.536,99 635.814,36 126.599.189,95 717.012.162,86 
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EXERCJCIO DE 2003 
.U .. I"''::t -.- r-unao ae II J.t"VA I Otill 

Municipio Liquido Exportac;ao Petro leo Liquido 

Total em 2003 1.438.394.131,73 42.296.385,92 746.650,29 230.703.786,50 1. 791.598.247,69 

Curitiba 197.181.403,00 5. 797.749,68 102.348,30 83 .645.571,48 297.980.851,79 

Araucaria 125.899.052,06 3. 702.456,99 65.359,87 1.830 .200,43 138.121.621,38 

Sao Jose dos Pinhais 67.103.369,29 1.973.760,80 34.843,00 5.658.553,70 78.252.061,07 

Foz do lguayu 66 .960.162,16 1.968.734,01 34.754,26 5.361.012,66 78.040.855,63 

Londrina 48.209.427,73 1.417.468,61 25.022,71 15.931.236,59 68.234.690,72 
Total dos 5 
Municipios 505.353.414,24 14.860.170,09 262.328,14 112.426.574,86 660.630.080,59 

0 gnifico a seguir demonstra os val ores recebidos pelos 5 (cinco) pnnc1pa1s 

municipios do estado do Parana durante urn periodo de 5 (cinco) anos, referente a repasses 

efetuados pelo Estado. 

5 MAIORES REPASSES DO EST ADO DO PARANA 

500.000.000,00 

~ 450.000.000,00 
400.000.000,00 02007 

:E 350.000.000,00 112006 w 300.000.000,00 
U) 
w 250.000.000,00 02005 
a! 200.000.000,00 02004 0 150.000.000,00 ...J • 2003 1 
~ 100.000.000,00 

50.000.000,00 

MUNICiPIO$ 

Fonte: 0 Autor I Dados SEFA-PR 

2.5.2.1 A quota parte municipal do ICMS 
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Alem dos recursos do FPM, cabe aos municipios parte do produto da arrecada<;ao do 

ICMS e nao ha qualquer tipo de restri<;ao quanto a sua aplica<;ao. 

A divisao de receita entre estado e municipios e uma transferencia do tipo geral. 

Porem, o objetivo e compensar os municipios pela perda da possibilidade de arrecadar 

o ICM, como era originalmente previsto pela Reforma Tributaria de 1965-67. 

Atualmente, os estados arrecadam o ICMS e destinam 25% ao fundo da quota-parte 

dos municipios - QPM, conforme determinou a Constitui<;ao de 1988. 0 volume de 

transferencias depende diretamente do nivel do valor adicionado, gerado em cada municipio e 

conseqiientemente do nivel de atividade economica. Essa forma e parcialmente consistente do 

ponto de vista de compensa<;ao, visto que, os municipios cuja parte das atividades e isenta, 

teriam pouca receita de ICMS. Mas, como as suas atividades geram valor adicionado, 

recebem transferencias do Estado. 

Assim, nao se devia esperar uma contribui<;ao significativa da quota-parte municipal 

do ICMS para diminuir as conseqiiencias das disparidades regionais da base tributaria dentro 

dos estados e ou da estrutura de aliquotas diferenciadas dos impostos municipais. Mas, antes 

da Constitui<;ao de 1988, houve altera<;ao do fator de determina<;ao do indice, ou seja, o valor 

adicionado gerado no municipio que correspondia a 100% do in dice, passou a participar com 

80%, e os outros 20% foram utilizados outros criterios de acordo com a vontade politica de 

cada estado e, por vezes, alguns desses criterios podem ser considerados redistributivos, como 

e o caso do percentual fixo, distribuido igualitariamente a todas as unidades locais do estado. 

Atualmente, o valor adicionado corresponde a 75% do indice de cada municipio e os restantes 

25% sao rateados conforme as variaveis de popula<;ao (7,0%), area territorial (7,0%), numeros 

de propriedades rurais (5,0%), produtividade primaria (3,5%), inverso da taxa de evasao 

escolar (1,0%), inverso do coeficiente de mortalidade infantil (1,0%) e pontua<;ao no projeto 

parceria (0,5%). 

2.5.3 A importancia relativa das transferencias em rela«yao a receita propria dos 

municipios. 
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A receita total dos municipios nao se resume a Contribui<;ao de Melhoria, ao Impasto 

Sobre Servi<;os -ISS, ao Impasto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, a 
quota-parte do ICMS e ao Fundo de Participa<;ao do Municipios - FPM. Porem, estes sao os 

mais significativos, tanto a nivel de receita propria, como a nivel de transferencias estadual e 

federal. 

Desta maneira observa-se claramente que houve urn aumento na arrecada<;ao durante 

os ultimos 5 anos, e que podemos constatar que em apenas 3 municipios concentra-se 

praticamente 1/3 da arrecada<;ao de todo o Estado, sao eles: A Capital Curitiba, Araucaria e 

Sao Jose dos Pinhais. 
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3 ESTUDO DE CASO 

Como observado que em apenas 3 (tres) municipios do Estado do Parana concentra-se 

praticamente 1/3 de toda a arrecadac;ao do estado, prioriza-se entao o estudo no municipio de 

Araucaria por ser o segundo maior em arrecadac;ao, pretende-se passar urn relato sobre o 

municipio buscando a hist6ria do mesmo, para que aqueles que porventura nao o conhec;am 

possam com os dados a seguir ter uma noc;ao de como foi o surgimento do mesmo, aspectos 

economicos, socials ate os dias atuais. Segue descritivo em relac;ao ao municipio. 

3.1 DESCRITIVO DO MUNICIPIO 

Na epoca do descobrimento do Brasil, a regiao onde esta localizado Araucaria, 

ja era conhecida como Tindiquera. Viajantes que aqui estiveram nos seculos XVI e XVII, 

bern como os mapas da epoca, localizavam as grandes aldeias indigenas, aparecendo entre 

estas a de Tindiquera. 

Em 1668, o Capitao Mor Gabriel de Lara doou uma sesmaria a Domingos Rodrigues 

da Cunha e seus filhos na regiao de Tindiquera. 

No final do seculo VXII, eram proprietarios de terras na regiao o Alferes Gaspar 

Carrasco do Reis, Luis da Cunha, Garcia Rodrigues V elho, o Capitao Manoel Ricam de 

Carvalho eo medico pratico Phascoal Fernandes Leite, entre outros. 

Os habitantes de Tindiquera, bern como os do Parana, viviam em extrema pobreza. 

Em 183 7, a Capel a de nos sa Senhora da Luz de Tindiquera foi elevada a Capel a 

Curada, urn ano depois foram estabelecidas as primeiras divisas do bairro. 

Gradativamente, a populac;ao foi transferindo-se para as margens do rio Iguac;u, e a 

sede do Curato de Tindiquera passa para o local em que estava a capela de "Nossa Senhora 

dos Remedios do Y guassu". 

Atraves da Lei Provincial N° 021, de 28 de fevereiro de 1855 foi criada a Freguezia do 

Iguassu. 
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Em 1868, a Freguesia do lguassu foi desligada de Curitiba e anexada como distrito de 

Sao Jose dos Pinhais ate 1888, quando volta a ser administrada por Curitiba. 

A partir de 1876, comec;ou a corrente imigrat6ria, isto no tempo do Imperio, 

principalmente por poloneses seguidos por alemaes, italianos, ucranianos, que notavelmente 

deram a regiao urn surto de progresso. Na decada de 1950, iniciou a imigrac;ao japonesa. 

A criac;ao do municipio deve-se ao encaminhamento feito pelo Major Sezino Pereira 

de Souza (chefe politico da regiao), redigido pelo medico Dr. Victor Ferreira do Amaral, de 

uma petic;ao em forma de abaixo assinado ao entao Govemador do Estado, o contra almirante 

Jose Marques Guimaraes, solicitando que a Freguezia do lguac;u fosse elevada a Vila e logo 

em seguida, fosse criado o Municipio. 

Assim, pelo Decreta Estadual N° 40 (ANEXO II), de 11 de fevereiro de 1890, foi 

criado o Municipio de Araucaria, que teve seu nome sugerido pelo Dr. Victor Ferreira do 

Amaral. 

0 primeiro administrador de Araucaria, como intendente, foi o Major Sezino Pereira 

de Souza. 

A primeira eleic;ao municipal, realizou-se no dia 22 de setembro de 1892, sendo o 

primeiro prefeito eleito de Araucaria o Sr. Manoel Gonc;alves Ferreira. 

Em 1911, foi criado o Termo J udiciario e em 1919, o municipio foi elevado a 

categoria de Comarca. 

0 Distrito de Guajuvira foi criado em 194 7, e o municipio perde temporariamente sua 

categoria de Comarca, ficando subordinada a Sao Jose dos Pinhais por quatro meses. Em 

1949, Araucaria recuperou definitivamente sua categoria de Comarca. 

3.2 EVOLU(:AO ECONOMICA 
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A regiao de Tindiquera, mesmo nao possuindo Ouro, atraiu alguns elementos 

interessados pela pequena regiao de campos, incrustadas e cercadas por matas onde 

predominava a Araucaria e a imbuia. 0 trabalho consistia em cultivar a terrae criar gado em 

pequena escala, produzindo apenas o suficiente para o sustento das familias. 0 isolamento em 

que viviam e a ausencia do mercado consumidor impossibilitavam qualquer tipo de comercio. 

Surgiu entao, na regiao de Tindiquera, urn pequeno porto para canoas conhecido como 

Passo das Laranjeiras. A partir daf, ergueu-se o aglomerado de pessoas que, formariam a Vila 

de Araucaria. 

Tindiquera era tambem passagem obrigat6ria entre Curitiba e Lapa. 

No final do seculo XVIII, a regiao produzia feijao, milho, fumo, toucinho, erva-mate e 

trigo. 

Quanto a erva-mate, no infcio atendia apenas o consumo local. Mais tarde o produto 

passa a ser exportado. 

Araucaria era ponto de parada obrigat6ria para quem transportava erva-mate da Lapa 

para Curitiba. 

Em 1886 a Freguezia do Iguassu contava com 2565 habitantes, dos quais 125 eram 

escravos que trabalhavam na agricultura e nos engenhos de soque. 

Os moradores de Araucaria se dedicavam a exporta<;ao da erva-mate ate a decada de 

1940, quando houve o declfnio das exporta<;oes para a Argentina, que se torna auto-suficiente. 

Esse trabalho era uma atividade exclusivamente masculina. 

A presen<;a dos imigrantes estrangeiros, a partir de 1876, modificou a paisagem da 

regiao, com grande desenvolvimento na agricultura. 

A explora<;ao comercial da madeira inicio-se na Freguesia do Iguassu, a partir do 

seculo XIX, com a mao de obra exclusivamente masculina. Na decada de 1970, a economia 

madeireira entra em crise com a devasta<;ao das reservas locais. 
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0 crescimento economico da regiao proporcionou a abertura de mercado para outras 

atividades geradoras de emprego para a popula<;ao como olarias, ceramicas, moinhos, fabricas 

de palhoes, de massa de tomate, caixas de madeira, linho, de f6sforo, de balas, de bolachas e 

torrefa<;ao de cafe. 

Em 1972, com a instala<;ao da Refinaria Presidente Getulio Vargas, e em 1973 com a 

cria<;ao do CIAR, ocorreu urn crescimento bastante acentuado e uma inversao no quadro 

populacional, economico e social do municipio, onde a popula<;ao urbana passa a superar a 

rural com a vinda de urn contingente populacional de varios pontos do pais, e a economia que 

se baseava em agricultura e pecuaria, passa a ser predominantemente industrial/urbana. 

3.3 ASPECTOS POLITICOS 

Araucaria como podemos verificar em sua evolu<;ao hist6rica sempre teve notoriedade 

dentro do cenario paranaense, desta maneira apresenta-se a funda<;ao politica deste que e 0 

segundo maior arrecadador de tributos do grandioso estado do Parana. 

0 Contra Almirante Jose Marques Guimaraes, Govemador do Estado do Parana, 

atendendo ao que lhe requerem os moradores da Freguesia do lguassu e localidade vizinha 

decreta: 

Art. 1°. 0 povoado da Freguesia do Iguassu e elevado a categoria de vila, com a 

denomina<;ao de "Araucaria". 

Art. 2°. A Villa de Araucaria sera sede de urn Municipio que tera por divisas: a leste, 

os rios das antas, Mauricio, Iguassu e Barigliy ate a estrada daVilla do Rio Negro; ao norte, 

em rumo do oeste, pelos limites da Colonia Thomaz Coelho ate o Rio Verde; a oeste por este 

Rio ate o Iguassu, na foz do Ribeirao Izabel Alves ate sua nascente; d'ahi em procura dos 

Rios Turvo que corta a estrada da Areia Branca ate o Rio da V arzea; ao sui por este Rio ate a 

Foz das Antas. 

Art. 3°. E nomeada uma intendencia Municipal para a Villa de Araucaria, composta 

dos seguintes cidadaos: Presidente - Major Sezino Pereira de Souza; Vice-Presidente -
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Capitao Verissimo de Souza Marques; Vogaes - Padre Francisco Soja, Major Joaquim 

Gonc;alves Palhano, Antonio Arlinda Pereira, Francisco Ramiro Assis Franc;a e Valter Joslin. 

Art. 4°. Ficam revogadas as disposic;oes em contrario. 

Palacio do Govemo do Estado do Parana, em 11 de fevereiro de 1890. 

Jose Marques Guimaraes 

3.3.1 MUNICIPIO 

Integrado a Regiao Metropolitana de Curitiba - RMC, no primeiro planalto 

paranaense, ocupa uma area de 460,85 km2
, situa-se a 857 m do nivel do mar. 0 Municipio de 

Araucaria faz parte do centro mais ativo e desenvolvido do Estado, com area de influencia em 

crescente expansao e destaque na Regiao Sul do Pais. 

Estrategicamente localizado em relac;ao ao Mercosul, o Centro Industrial de Araucaria 

- CIAR, com 46.137.500,00 m2 de area destinada ao polo industrial, sediando as industrias ja 

instaladas e reservada as novas implantac;oes, conta com materia prima-local disponivel para 

atender, principalmente a Agro-industria e a petroquimica, com infra-estrutura, acesso rodo

ferroviario e facil conexao com aeroportos e portos maritimos. 

3.3.2 CIDADE 

Situada as margens do Rio Iguac;u, e cortada pela BR-476- Rodovia do Xisto, 

via de integrac;ao da Regiao Sudoeste do Pais. Esta a 27 km do centro de Curitiba. 

Nasceu de uma concentrac;ao de imigrantes eslavos, voltados inicialmente para a 

agricultura pelas condic;oes propicias de clima e solo, com o cultivo de culturas como o trigo, 

milho, batata, hortalic;as, fruticultura a avicultura. Com a implantac;ao da Refinaria Presidente 

Getulio Vargas - REP AR, na decada de 1970, a cidade comec;ou a sofrer influencias do 

desenvolvimento industrial, servindo de sede a novas industrias, com gerac;ao de empregos e o 

deslocamento de trabalhadores da area rural para a urbana. 



40 

Adapta-se ao processo de industrializac;ao, mantendo suas caracteristicas agricolas, o 

que a torna urn importante polo industrial. 

3.3.3 POVO 

A populac;ao atual e formada por descendentes dos primeiros habitantes da regiao 

(Luso brasileiros, indios e negros) por descendentes de imigrantes poloneses, italianos, 

ucranianos, sirios, alemaes, japoneses e por migrantes vindos de outras regioes, atraidos pela 

industrializac;ao, a partir da decada de 1970. 

3.3.4 POPULA(:AO 

Atualmente a populac;ao do municipio de Araucaria e composta da seguinte maneira 

(conforme senso realizado em 2000): 

Popula~ao estimada 2005 em 01.07.2005 

Area da unidade territorial 

Fonte: Site do IBGE 

114.648 

469 (km2
) 

3.3.4.1 POPULA(:AO RURAL E URBANA OCUPA(:AO NO MUNICIPIO I GRAFICO 

• Rural 

11 Urbana 

3.3.4.2 DISTRIBUI(:AO DAS AREAS TERRITORIAIS DO MUNICIPIO I GRAFICO 

Distribui~ao de areas no Municipio 
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3.4 ARRECADA<;AO GERAL DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA DOS ULTIMOS 4 

ANOS 

RECEITA TOTAlS TOTAlS TOTAlS TOTAlS 
2007 2006 2005 2004 

IPTU 4.472.612,13 3.084.980,32 2.931.334,90 2.569.239,65 
ISS 14.942.204,99 8.479.191,24 6.190.018,97 7.568.294,99 
IRRF 10.587.162,57 11.185.705,45 10.411 .587,52 9.650.460,76 
ITBI 1.125.076,32 1.129.529,29 991 .647,51 819.584,98 
COSIP 2.216.740,76 898.545,39 - -
PREVIDENCIA 392.685,44 105.484,52 94.870,88 508.365,02 
TAXAS 1.494. 780,80 1.612.661,33 1.479.710,58 1.408.863,47 
PATRIMONIAL 3.989.239,19 5.062.902,18 4.593.766,82 2.277.570,31 
R. SERVICOS 15.539,77 226.035,94 15.732,50 8.209,70 
FPM 22.840.432,39 18.260.892,14 16.481 .584,53 13.717.009,39 
ITR 32.660,79 35.090,35 25.844,70 30.577,08 
LC 87/96 4.035.129,34 3.965.794,09 7.233.046,30 7.521.240,52 
CIDE 302.165,02 291.498,16 291 .334,91 176.304,11 
CEX 3.651.785,58 4.498. 709,67 2.555. 761,01 1. 711 .654,80 
SUS/PAB 4.877.585,29 5.008.131,30 3.875.063,76 3.029.086,32 
DIV. UNIAO 300.339,77 282.219,41 252.557,03 5.839,70 
FNAS 639.510,40 557.335,77 418.728,48 404.755,60 
FNDE 3.291 .537,54 2.986.788,70 2. 799.662,41 2.088.990,40 
ICMS 206.184.897,92 191.505.851,71 186.195.536,76 172.322.445,69 
IPVA 4.540.044,83 3.504.714,63 2.817.551 ,40 2.190.477,18 
IPI EXP. 7.054.745,01 5.915.508,37 5.690.922,51 4.997.147,38 
OUTROS EST. 96.394,15 129.349,33 181.480,11 110.826,87 
FUNDEF 23.906.716,88 21.130.333,57 19.512.728,14 16.373.767,26 
CONVENIOS 106.643,18 383.782,52 238.139,92 167.337,62 
DIVIDAATIVA 2.233.678,49 826.655,59 1.296. 729,50 1.066.784,18 
OUTROS EST. 1.200.308,30 1.123.401,65 5.291 .898,56 5.361 .590,45 
CAPITAL 17.984.591,00 8.950.797,05 1.289.806,94 1.152.352,37 
TOTALGERAL 342.515.207,85 301.141.889,67 283.157.046,65 257.238.775,80 
FONTE: 0 AUTOR I SEFI 

Como se verifica a principal fonte de recursos do municipio e o repasse do ICMS por 

parte do estado aos entes a ele ligado, por sua vez observa-se tambem que o ISSQN e urn dos 
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5 (cinco) maiores fontes de recursos para o Municipio de Araucaria o que leva-se a dar urn a 

importancia a este presente estudo. 

No proximo topico apresentar-se-a o estudo da arrecadac;ao do ISSQN dos ultimos 4 

( quatro) anos. 

3.4.1 GRAFICO DAS SEIS MAIORES FONTES DE ARRECADA(:AO DE 

ARAUCARIA 

Fonte: o Autor 

6 MAIORES FONT 
MUNICiP 

~--------l/' 1 D 2005 

02004 

DE 'RECURSOS 

3.5 ARRECADA(:AO ISS TRIMESTRALMENTE DOS ULTIMOS 4 ANOS 

Como descrito anteriormente, leva-se aoestudo mais aprofundado do ISSQN por este 

ser a quinta maior fonte de recurso arrecado pela administrac;ao municipal e tambem ser a 

receita de origem propria com maior relevancia, tanto que ocupa a primeira posic;ao de 

arrecadac;ao de receita de origem propria, e como visto no grafico a quinta de forma geral. 



43 

Abaixo segue os dados da arrecada9ao do ISSQN dos anos de 2007 a 2004, con1 este 

periodo pode-se observar algumas situa96es que explicar-se-ao logo ap6s os dados 

apresentados. 

ANOS TRIMESTRES 
2007 1 o Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre TOTAL Receita Total Percentual 

2.517.952,45 2.809.469,86 3.365.667 ,92 6.249.114,76 14.942.204,99 342.515.207,85 4,36% 

2006 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre TOTAL Receita Total Percentual 
1.854.216,66 2.006.587,48 2.360.876,43 2.257.510,67 8.479.191,24 301 .141 .889,67 2,82% 

2005 1 o Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre TOTAL Receita Total Percentual 
1.368.152,23 1.381 .357,41 1.676.428,40 1.764.080,93 6.190.018,97 283.157.046,65 2,19% 

2004 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre TOTAL Receita Total Percentual 
1.808.069,73 1.767.102,93 2.469.982,27 1.523.140,06 7.568.294,99 257.238.775 ,80 2,94% 

FONTE. 0 AUTOR I SMFI 

Apresenta-se agora o gnifico onde consegue-se observar mais claramente os dados 

apresentados logo acima referente a arrecada9ao do ISSQN dos ultimos 4 anos: 

ARRECADACAO DO ISS TRIMESTRALMENTE UL TIMOS 4 ANOS DE 
ARAUCARIA - PR 

7.000.000,00 

6.000.000,00 

5.000.000,00 

Constata-se que no decorrer dos ultimos 4 ( quatro) anos houve urn aumento 

significativo da arrecada9ao do mencionado tributo, principalmente no ultimo Trimestre de 

2007, constatou-se atraves dos estudos realizados e informa96es obtidas junto a Secretaria 

Municipal de Finan9as que o quarto trimestre de 2007 foi bern atipico em virtude do inicio 
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das obras na Refinaria Getulio Vargas ( Petrobnis) juntamente a este fato houve urn aumento 

das receitas das empresas prestadoras de servi<;os que por consequencia eleva-se o 

recolhimento de receitas derivadas de servi<;os as quais sao recolhidas ao tesouro municipal. 

Ve-se tambem que em 2007 o ISSQN representou quase 5% (cinco por cento) de toda 

a arrecada<;ao do municipio. Vale lembrar tambem que este aumento significativo em 2007 se 

deve a investimentos que o Govemo Federal esta realizando na Petrobras S/A, investimentos 

estes que estao previstos para mais de 20 (vinte) anos, desta maneira percebe-se claramente o 

motivo deter tido uma eleva<;ao de 54,61%, sendo que a perspectiva e de se melhorar e muito 

a arrecada<;ao nos pr6ximos periodos. 

Vale lembrar que apesar deste aumento de grande importancia se nao forem adotadas 

politicas que objetivem controles mais apurados, fiscaliza<;ao mais rigorosa, implementa<;ao 

de notas eletronicas, convenios com grandes empresas, entre outros, nao surtini o efeito 

desejado pois caso nao adote-se os controles acima mencionados, podeni se ter uma grande 

perda apesar, de urn primeiro momento pode parecer que s6 teve aumento, mas com os 

estudos realizados verifica-se que certamente a eleva<;ao deveria ter sido muito maior. 

A constata<;ao de que o municipio de Araucaria tern a segunda maior arrecada<;ao do 

Estado, inferior somente em rela<;ao a Capital Curitiba, nos levou a desenvolver esta pesquisa, 

especialmente em rela<;ao ao ISSQN (Imposto Sobre Servi<;os de Qualquer Natureza- o qual 

e de competencia dos municipios ), para que de alguma forma se aumente a eficacia no 

sistema de arrecada<;ao do municipio e consecutivamente se tenha urn ganho para a popula<;ao 

em investimentos na saude, educa<;ao, saneamento basico, entre outros. Sendo assim, quando 

os govemantes ou pesquisadores se inclinam a realizar uma pesquisa sobre este assunto, se 

deparam com os seguintes problemas: Quais as a<;5es necessarias para garantir a eficacia da 

arrecada<;ao tributaria no municipio de Araucaria? Sera que com possiveis incentivos fiscais 

haveria aumento na arrecada<;ao? Quais mecanismos necessarios para atrair novos 

contribuintes para o municipio? Como fazer para diminuir a sonega<;ao do ISSQN? 

Todas essas quest5es resultam em uma (mica, a qual se refere ao tema do Trabalho e 

que sera urn processo resultante do presente projeto. A pergunta, ou problema da pesquisa, e a 

seguinte: 
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Qual a composi<;iio das fontes de receitas municipais com enfase para o municipio 

de Arauctiria? 
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4 CONSIDERACOES FINAlS 

Poucos municipios brasileiros dispoem de urn aparato administrativo a altura das 

complexidades envolvidas na arrecada<;ao tributaria, em especial no que se refere aos 

contribuintes sujeitos ao regime de auto-lan<;amento. Os municipios por suas dimensoes e 

suas caracteristicas, de sede e prestadores de servi<;os, tern procurado converter o ISS em uma 

fonte importante de recursos. Os resultados sao promissores, embora muito aquem das 

possibilidades reais do tributo, tendo em vista, o crescimento explosivo no setor de servi<;os, 

como e o caso dos servi<;os profissionais medicos e de informatica. 

Por outro lado, segundo se sabe, as pequenas municipalidades tern faltado desde o 

come<;o material humano e tecnico para cobrar com efetividade razoavel urn impasto que, 

afinal, incide sobre vendas de servi<;os imateriais, dados seus ressentimentos cronicos de 

limita<;5es administrativas, de reaparelhamento da maquina arrecadadora e fiscalizadora, bern 

como falta de formula<;ao e aperfei<;oamento de uma sistematica cadastral que possa atender 

as peculiaridades do impasto. 

Em inlimeras municipalidades, nao ha preocupa<;ao com o impasto sobre servi<;os, 

tanto a nivel de sistematica de cadastramento, de aperfei<;oamento da fiscaliza<;ao, quanta da 

cria<;ao e amplia<;ao do quadro de fiscais e melhoria de procedimentos administrativos. 

0 desempenho do ISS esta limitado, primeiramente, pelo nivel de atividade 

econ6mica. Reflete urn comportamento ciclico, ou seja, no periodo recessivo entre 2004 e 

2005, seu comportamento e fraco, enquanto que a partir do programa de estabiliza<;ao de 

2006, apresenta crescimento importante ate 2007. 

Com rela<;ao ao IPTU, deve-se implantar uma aliquota progressiva, alem de se 

aperfei<;oar os cadastros imobiliarios, realizar melhores avalia<;oes dos valores venais dos 

im6veis e buscar, em outros niveis de govemo, a assistencia tecnica, capacita<;ao de recursos 

humanos e financeiros, para viabilizar melhor aproveitamento do potencial tributario deste 

impasto alem de se implantar maquina fisco-arrecadadora mais eficiente. 

Para haver aliquotas diferenciadas, em escala crescente, como determinado na 

legisla<;ao basta vontade politica as administra<;5es municipais. Atualmente, a aliquota 
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maxima permitida pela Lei e nao a minima praticada, se justifica em fun<;:ao de que o 

contribuinte esta exigindo servi<;:os publicos de melhor qualidade e os pr6prios servi<;:os estao 

mais complexos, principalmente nas zonas centrais das cidades. 

Tambem o ISS deve melhorar seus quadros de recursos humanos e tecnicos para 

arrecadar, com efetividade razoavel, urn imposto que oferece expectativa de crescimento, 

dada a expansao maci<;:a da presta<;:ao de servi<;:os nos ultimos anos. 

E recomendavel uma concentra<;:ao de esfor<;:os para urn aumento constante e maci<;:o 

da produtividade do tributo, via convenios com os niveis superiores de governo, no sentido de 

buscar recursos financeiros e tecnicos para a implanta<;:ao de cadastro adequado, bern como 

para que outros instrurnentos do elenco municipal possam utilizar melhor a sua capacidade 

fiscal. 

Quanto aos criterios de fixa<;:ao do indice de participa<;:ao dos municipios, no produto 

da arrecada<;:ao do ICMS, nota-se que a variavel mais importante eo valor adicionado (75%). 

Sendo assim, a ado<;:ao de mecamsmos de controle da atividade produtiva e a 

fiscaliza<;:ao do valor adicionado pelas administra<;:oes municipais sao condi<;:oes imperiosas, 

com participa<;:ao conjunta do Estado, na corre<;:ao das Declara<;:oes do Movimento 

Economico, que se traduzem do movimento economico municipal, bern como atacando os 

problemas na sua origem, criando mecanismos para que o produtor nao venda seu produto 

sem o respectivo documento fiscal, no caso da atividade agropecuaria. Tambem, atualmente, 

as municipalidades podem adotar o sistema de fiscaliza<;:ao rodoviaria, dentro de seu territ6rio, 

exigindo a documenta<;:ao fiscal regulamentar para as mercadorias em transito e oriundos de 

sua produ<;:ao, tanto agropecuaria como das outras atividades produtivas. 

Ja o Estado, no final da decada de 80, determinou o fechamento das unidades 

arrecadadoras na maioria dos micro e pequenos municipios. Isto vern provocando queda na 

regulariza<;:ao da produ<;:ao e consequentemente no indice de participa<;:ao. 

Somente foi revertida esta tendencia, a partir da ado<;:ao dos criterios alternativos de 

rateio na composi<;:ao do indice da quota-parte dos municipios e na amplia<;:ao do percentual 
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de transferencia da QPM-ICMS, passando de 20% para 25% do total da receita arrecadada 

corn o ICMS. 

Para que exista possibilidade de aplicac;ao do "Esforc;o Fiscal Proprio", e necessaria 

que existarn rnecanisrnos padronizados para que as rnunicipalidades corn o rnesrno perfil 

populacional, econornico, habitacional, area territorial, etc ... , arrecadern seus respectivos 

tributos na rnesrna proporc;ao. 0 que nao ocorreu durante o periodo pesquisado, onde os 

rnunicipios corn o rnesrno contingente populacional (pressupondo o rnesrno nurnero de 

econornias irnobiliarias), arrecadararn valores bastante diferenciados de IPTU, bern como de 

ISS. 

Ap6s levantarnento dos dados fomecidos pela prefeitura os quais constarn nos anexos, 

considera-se que para urn rnelhora sensivel na arrecadac;ao teria que ser adotadas as 

recornenda<;oes acirna para que a adrninistrac;ao municipal obtenha sucesso na rnaxirnizac;ao 

das receitas podendo desta rnaneira proporcionar aos cidadaos servic;os de qualidade e de 

extrema irnportancia para a vida de todos, sendo que desta rnaneira pudesse haver rnais 

investirnentos ern todas as areas que o municipio necessita. 
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DECRETO-LEI N° 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968. 

Vide texto compilado 

Estabelece normas gerais de direito financeiro, 
aplicaveis aos impastos s6bre operac;6es relativas a 
circulac;ao de mercadorias e s6bre servic;os de 
qualquer natureza, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA , usando das atribuic;6es que I he confere o § 1 o do artigo 2° 
do Ato lnstitucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Decreta-lei: 

Art 1 o 0 impasto sabre operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias tem como fato gerador: 

I - a safda de mercadorias de estabelecimento comercial, industrial ou produtor; 

II- a entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, de mercadoria importada do 
exterior pelo titular do estabelecimento; 

Ill - o fornecimento de alimentac;ao, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, bares, cafes 
e estabelecimentos similares. 

§ 1° Equipara-se a safda a transmissao da propriedade de mercadoria quando esta nao transitar 
pelo estabelecimento do transmitente. 

§ 2° Quando a mercadoria f6r remetida para armazem geral ou para deposito fechado do proprio 
contribuinte, no mesmo Estado a safda considera-se ocorrida no Iugar do estabelecimento remetente: 

I - no momenta da safda da mercadoria do armazem geral ou do deposito fechado, salvo se para 
retornar ao estabelecimento de origem; 

II - no momenta da transmissao de propriedade da mercadoria depositada em armazem geral ou 
em deposito fechado. 

§ 3° 0 impasto nao incide: 

I - Sabre a safda de produtos industrializados destinados ao exterior; 

II- Sabre a alienac;ao fiduciaria em garantia; (Vide lei no 5.589, de 1970) 

Ill Sabre a safda, de estabelecimento prestador dos servigos a que se refere o artigo 8°, de 
mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestagao de tais servigos; 

1111 - Sabre a safda, de estabelecimento prestador dos servic;os a que se refere o artigo 8°, de 
mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestac;ao de tais servic;os, ressalvados os 
casas de incidencia previstos na lista de servic;os tributados. (Redacao dada pelo decreta Lei no 834, 
de8.9.1969) 

IV - A safda de estabelecimento de empresa de transporte ou de deposito por conta e ordem 
desta, de mercadorias de terceiros. 
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§ 4° Sao isentas do impasto: 

I -As safdas de vasilhame, recipientes e embalagens, inclusive sacaria quando nao cobrados do 
destinatario ou nao computados no valor das mercadorias que acondicionem e desde que devam 
retornar ao estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular; 

II - As safdas do vasilhame, recipientes e embalagens, inclusive sacaria, em retorno ao 
estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular ou a deposito em seu nome; 

Ill -A safda de mercadorias destinadas ao mercado interne e produzidas em estabelecimentos 
industriais como resultado de concorrencia internacional, com participagao de industrias do pars 
contra pagamento com recursos oriundos de divisas conversfveis provenientes de financiamento a 
Iongo prazo de instituig6es financeiras internacionais ou entidades governamentais estrangeiras; 

IV - As entradas de mercadorias em estabelecimento do importador, quando importadas do 
exterior e destinadas a fabricagao de pegas, maquinas e equipamentos para o mercado interne como 
resultado de concorrencia internacional com participagao da industria do pafs, contra pagamento com 
recursos provenientes de divisas conversfveis provenientes de financiamento a Iongo prazo de 
instituig6es financeiras internacionais ou entidades governamentais estrangeiras; 

V - A entrada de mercadorias importadas do exterior quando destinadas a utilizagao como 
materia-prima em processes de industrializagao, em estabelecimento do importador, desde que a 
safda dos produtos industrializados resultantes fique efetivamente sujeita ao pagamento do impasto; 

VI - A entrada de mercadorias cuja importagao estiver isenta do impasto, de competencia da 
Uniao, sabre a importagao de produtos estrangeiros; 

VII A entrada, em estabelecimento do importador, de mercadorias importadas do exterior sob o 
regime de " drav.' back"; 

VIII -A safda, de estabelecimento de empreiteiro de construgao civil, obras hidraulicas e outras 
obras semelhantes, inclusive servigos auxiliares ou complementares, de mercadorias adquiridas de 
terceiras e destinadas as construg6es, obras ou servigos referidos a cargo do remetente. (Redacao 
dada pelo decreta Lei n° 834, de 8. 9.1969) 

VIII -A safda, de estabelecimento de empreiteiro de obras hidraulicas ou de construgao civil, de 
mercadorias adquiridas de terceiros e destinadas a obra a cargo do remetente; 

IX - As safdas de mercadorias de estabelecimento de produtor para estabelecimento de 
cooperativa de que faga parte, situado no mesmo Estados; 

X - As safdas de mercadorias de estabelecimento de cooperativas de produtores para 
estabelecimentos no mesmo Estado de federagao de cooperativas de que a cooperativa remetente 
faga parte. 

§5° 0 disposto no§ 3°, incise I, aplica-se tambem a safda de mercadorias de estabelecimentos 
industriais ou de seus depositos com destine: 

I - A empresas comerciais que operem exclusivamente no comercio de exportagao; 

II- A armazens alfandegados e entrepostos aduaneiros. 

§ 6° No caso do paragrafo 5°, a reintrodugao da mercadoria no mercado interne tornara exigfvel 
o impasto devido pela safda com destine aos estabelecimentos ali referidos. 
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§ 7° Os Estados isentan3o do impasto de circulac;ao de mercadorias a venda a varejo, 
diretamente ao consumidor, dos generos de primeira necessidade que especificarem nao podendo 
estabelecer diferenc;a em func;ao dos que participam da operac;ao tributada 

Art 2° A base de calculo do impasto e: 

I - 0 valor da operac;ao de que decorrer a safda da mercadoria; 

II - Na falta do valor a que se refere o inciso anterior o prec;o corrente da mercadoria, ou sua 
similar, no mercado atacadista da prac;a do remetente; 

Ill- Na falta do valor e na impossibilidade de determinar o prec;o aludido no inciso anterior: 

a) se o remetente for industrial, o prec;o FOB estabelecimento industrial, a vista; 

b) se o remetente for comerciante, o prec;o FOB estabelecimento comercial, a vista, em vendas a 
outros comerciantes ou industriais. 

IV - No caso do inciso II do artigo 1°, a base de calculo e o valor constante dos documentos de 
importac;ao, convertido em cruzeiros a taxa cambial efetivamente aplicada em cada caso e acrescido 
do valor dos impastos de importac;ao e sabre produtos industrializados e demais despesas 
aduaneiras efetivamente pagos. 

§ 1 o Nas safdas de mercadorias para estabelecimento em outro Estado, pertencente ao mesmo 
titular ou seu representante quando as mercadorias nao devam sofrer, no estabelecimento de 
destine, alterac;ao de qualquer especie, salvo reacondicionamento e quando a remessa for feita por 
prec;o de venda a nao contribuinte, uniforme em todo o pafs, a base de calculo sera equivalente a 
75% deste prec;o. 

§ 2° Na hip6tese do inciso Ill, " b ", deste artigo, se o estabelecimento comercial remetente nao 
efetuar vendas a outros comerciantes ou a industriais, a base de calculo sera equivalente a 75% do 
prec;o de venda no estabelecimento remetente, observado o disposto no§ 3°. 

§ 3° Para aplicac;ao do inciso Ill do " caput " deste artigo, adotar-se-a a media ponderada dos 
prec;os efetivamente cobrados pelo estabelecimento remetente, no segundo mes anterior ao da 
remessa. 

§ 4° Nas operac;oes interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes guando 
houver reajuste do valor da operac;ao depois da remessa a diferenc;a ficara sujeita ao impasto no 
estabelecimento de origem. 

§ 5° 0 montante do impasto sabre produtos industrializados nao integra a base de calculo 
definida neste artigo: 

1 - Quando a operac;ao constitua fato gerador de ambos os tributes; 

II - Em relac;ao a mercadorias sujeitas ao impasto sabre produtos industrializados com base de 
calculo relacionada com o prec;o maximo de venda no varejo marcado pelo fabricante. 

§ 6° Nas safdas de mercadorias decorrentes de operac;oes de venda aos encarregados da 
execuc;ao da polftica de prec;os mfnimos, a base de calculo e o prec;o mfnimo fixado pela autoridade 
federal competente. 

§ 7° 0 montante do impasto de circulac;ao de mercadorias integra a base de calculo a que se 
refere este artigo, constituindo o respective destaque mera indicac;ao para fins de controle. 
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§ 8° Na saida de mercadorias para o exterior ou para os estabelecimentos a que se refere o § 5° 
do artigo 1° a base de calculo sera o valor liquido faturado, a ele nao se adicionando frete auferido 
por terceira seguro ou despesas decorrentes do servic;o de embarque par via aerea ou maritima. 

§ go - Quando for atribuida a condic;ao de responsavel ao industrial, ao comerciante atacadista 
ou ao pradutor, relativamente ao impasto devido pelo comerciante varejista, a base de calculo do 
impasto sera: (Paragrafo incluido pela Lei Comp!ementar n° 44, de 7.12.1983) 

a) o valor da operac;ao pramovida pelo responsavel, acrescido da margem estimada de Iuera do 
comerciante varejista obtida mediante aplicac;ao de percentual fixado em lei sabre aquele valor; 
(lncluido pela Lei Complementar no 44, de 7.12.1983) 

b) o valor da operac;ao pramovida pelo responsavel, acrescido da margem de Iuera atribuida ao 
revendedor, no caso de mercadorias com prec;o de venda, maximo ou unico, marcado pelo fabricante 
ou fixado pel a autoridade competente. (lncluido pel a Lei Complementar n° 44, de 7 .12.1983) 

§ 10 - Caso a margem de Iuera efetiva seja normalmente superior a estimada na forma da a linea 
a do paragrafo anterior, o percentual ali estabelecido sera substituido pelo que for determinado em 
convenio celebrado na forma do disposto no § 6° do art. 23 da Constituic;ao federal. (Paragrafo 
incluido pela Lei Comp!ementar n° 44, de 7.12.1983) 

Art 3° 0 impasto sabre circulac;ao de mercadorias e nao cumulative, abatendo-se, em cada 
operac;ao o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outra Estado. 

§ 1 o A lei estadual dispora de forma que o montante devido resulte da diferenc;a a maior, em 
determinado periodo, entre o impasto referente as mercadorias saidas do estabelecimento e o pago 
relativamente as mercadorias nele entradas. 0 saldo verificado em determinado periodo a favor do 
contribuinte transfere-se para o periodo ou periodos seguintes. 

§ 2° Os Estados poderao facultar aos produtores a opc;ao pelo abatimento de uma percentagem 
fixa a titulo do montante do impasto pago relativamente as mercadorias entradas no respective 
estabelecimento. 

§ 3° Nao se exigira o est6rno do impasto relative as mercadorias entradas para utilizac;ao, como 
materia-prima ou material secundario, na fabricac;ao e embalagem dos pradutos de que tratam o § 3°, 
inciso 1 eo§ 4°, eo inciso Ill, do artigo 1°. 0 disposto neste paragrafo nao se aplica, salvo disposic;ao 
da lei estadual em contrario, as materias-primas de origem animal ou vegetal que representem, 
individualmente, mais de 50% do valor do produto resultante de sua industrializac;ao. 

§ 4° As empresas produtoras de discos fonograficos e de outros materiais de gravac;ao de sam 
poderao abater do montante do impasto de circulac;ao de mercadorias, o valor dos direitos autorais 
artisticos e conexo, compravadamente pagos pela empresa, no mesmo periodo, aos autores e 
artistas, nacionais ou domiciliados no pais assim com dos seus herdeiros e sucessores, mesmo 
atraves de entidades que os representem. 

§ 5° Para efeito de calculo a que se refere o § 1 a deste artigo, os Estados podem determinar a 
exclusao de impasto referente a mercadorias entradas no estabelecimento quando este impasto tiver 
sido devolvido, no todo ou em parte, ao proprio ou a outras contribuintes, por qualquer entidade 
tributante mesmo sob forma de premia ou estimulo. 

§ 6° 0 disposto no paragrafo anterior nao se aplica a mercadorias cuja industrializac;ao for objeto 
de incentive fiscal, premia ou estimulo, resultante de reconhecimento ou concessao por ato 
administrative anterior a 31 de dezembra de 1968 e baseada em Lei Estadual pramulgada ate a 
mesma data. (Paragrafo inc!uido pel a deere to Lei n° 834, de 8. 9.1969) (Vide Lei comp!ementar no 24, 
de 7.01.1975 
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§ 7° - A lei estadual podera estabelecer que o montante devido pelo contribuinte, em 
determinado perfodo, seja calculado com base em valor fixado par estimativa, garantida, ao final do 
perfodo, a complementac;ao ou a restituic;ao em moeda ou sob a forma de utilizac;ao como credito 
fiscal, em relac;ao, respectivamente, as quantias pagas com insuficiencia ou em excesso. (Paragrafo 
inclufdo pela Lei Comp!ementar n° 44, de 7.12.1983} 

Art 4° Em substituic;ao ao sistema de que trata o artigo anterior, os Estados poderao dispor que o 
impasto devido resulte da diferenc;a a maior entre o montante do impasto relative a operac;ao a 
tributar eo pago na incidencia anterior sabre a mesma mercadoria, nas seguintes hip6teses: 

I - Saida, de estabe!ecimentos comerciais atacadistas ou de cooperativas de beneficiamento e 
venda em comum, de produtos agrfcolas" in natura" ou simplesmente beneficiados; 

II- Operac;oes de vendedores ambulantes e de estabelecimentos de existencia transit6ria. 

Art 5° A alfquota do impasto de circulac;ao de mercadorias sera uniforme para t6das as 
mercadorias nas operac;oes internas e interestaduais, e nao excedera, naquelas que se destinem a 
outro Estado e ao exterior, os limites fixados em resoluc;ao do Senado. 

§ 1 o A resoluc;ao sera tomada pelo Senado, par iniciativa propria ou do Presidente da Republica. 

§ 2° 0 limite a que se refere este artigo substituira a aliquota fixada em lei estadual, quando lhe 
for superior. 

Art 6° Contribuinte do impasto e o comerciante, industrial ou produtor que promove a safda da 
mercadoria, o que a importa do exterior ou o que arremata em leilao ou adquire, em concorrencia 
promovida pelo Poder Publico, mercadoria importada e aprendida. 

§ 1 o Consideram-se tambem contribuintes: 

I - As sociedades civis de fins econ6micos, inclusive cooperativas que pratiquem com 
habitualidade operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias; 

II - As sociedades civis de fins nao econ6micos que explorem estabelecimentos industriais ou 
que pratiquem, com habitualidade, venda de mercadorias que para esse fim adquirirem; 

Ill - Os 6rgaos da administrac;ao publica direta, as autarquias e empresas publicas, federais, 
estaduais ou municipais, que vendam, ainda que apenas a compradores de determinada categoria 
profissional ou funcional, mercadorias que, para esse fim, adquirirem ou produzirem. 

§ 2° Os Estados poderao considerar como contribuinte aut6nomo cada estabelecimento 
comercial, industrial ou produtor, permanente ou temporario do contribuinte, inclusive vefculos 
utilizados par este no comercio ambulante. 

§ 3° 0 disposto no§ 1°, inciso Ill nao se aplica a Superintendencia Nacional do Abastecimento. 
(Paragrafo revogado pelo decreta Lei n° 834, de 8.9.1969) 

§ 3° - A lei estadual podera atribuir a condic;ao de responsavel: (Paragrafo inclufdo pela Lei 
Complementar n° 44, de 7.12.1983) 

a) ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanta ao impasto devido na 
operac;ao ou operac;oes anteriores promovidas com a mercadoria ou seus insumos; (Aifnea incluida 
pela Lei Complementar n° 44, de 7.12.1983) 

b) ao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanta ao impasto devido pelo comerciante 
varejista; (Aifnea incluida pela Lei Complementar n° 44, de 7.12.1983) 
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c) ao produtor ou industrial, quanta ao impasto devido pelo comerciante atacadista e pelo 
comerciante varejista; (Aifnea incluida pela Lei Complementar n° 44, de 7.12.1983) 

d) aos transportadores, depositaries e demais encarregados da guarda ou comercializac;ao de 
mercadorias.(Aifnea inclufda pela Lei Complementar n° 44, de 7.12.1983) 

§ 4°- Caso o responsavel eo contribuinte substitufdo estejam estabelecidos em Estados diversos, a 
substituic;ao dependera de convenio entre os Estados interessados. (Paragrafo inclufdo pela Lei 
Complementar no 44, de 7.12.1983) 

Art 7° Nas remessas de mercadoria para fora do Estado sera obrigatoria a emissao de 
documento fiscal segundo, madelo estabelecido em decreta do Poder Executivo federal. 

Art go 0 impasto, de competencia dos Municfpios, sabre servigos de qualquer natureza, tem 
como fato gerador a prestagao, por empresa ou profissional autanomo, com ou sem estabelecimento 
fixo, de servigo constante da lista anexa. 

§ 1 o Os servigos incluidos na lista ficam slJ:ieitos apenas ao impasto previsto neste artigo, ainda 
que sua prestagao envolva fornecimento de mercadoria. 

§ 2° Os servigos nao especificados na lista e cuja prestagao envolva o fornecimento de 
mercadorias ficam sujeitos ao impasto de circulagao de mercadorias. 

§ 2° 0 fornecimento de mercadoria com prestagao de servigos nao especificados na lista fica 
sujeito ao impasto sabre circulagao de mercadorias. (Redacao dada pelo decreta Lei n° 834, de 
8.9.1969) (Revogado pela Lei Complementar n° 116, de 31.7.2003) 

Art go A base de calculo do impasto e o prec;o do servic;o. 

§ 1 o Quando se tratar de prestac;ao de servic;os sob a forma de trabalho pessoal do proprio 
contribuinte, o impasto sera calculado, par meio de aliquotas fixas ou variaveis, em func;ao da 
natureza do servic;o ou de outros fatores pertinentes, nestes nao compreendida a importancia paga a 
titulo de remunerac;ao do proprio trabalho. 

§ 2° Na execugao de obras hidraulicas ou de construgao civil o impasto sera calculado sabre o 
prego deduzido das parcelas correspondentes: 

a) ao valor dos materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador de servigos; 
b) ao valor das subempreitadas ja tributadas pelo impasto. 

§ 2° Na prestac;ao dos servic;os a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o impasto sera 
calculado sabre o prec;o deduzido das parcelas correspondentes: (Redacao dada pelo decreta Lei n° 
834, de 8.9.1969) 

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos servic;os; (Redacao dada pelo decreta Lei 
n° 834, de 8.9.1969) 

b) ao valor das subempreitadas ja tributadas pelo impasto. (Redacao dada pelo decreta Lei n° 
834, de 8.9.1969) 

§ 3° Quando os servigos a que se referem o itens I, Ill, V (exceto os servigos de construgao de 
qualquer tipo par administragao au empreitada) e VII da lista anexa, forem prestados par sociedades, 
estas ficarao sujeitas ao impasto na forma do § 1°, calculado em relagao a cada profissional 
habilitado, s6cio, empregado ou nao, que presto servigos em nome da sociedade, embora 
assumindo, responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicavel. 

§ 3° Quando os servigos a que se referem os itens 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 17 da lista anexa forem 
prestados por sociedades, estas ficarao slJ:ieitas ao impasto na forma do§ 1°, calculado em relagao a 
cada profissional habilitado, s6cio, empregado ou nao, que preste servigo em nome da sociedade, 
embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicavel. (Redacao dada pelo 
decreta Lei n° 834, de 8.9.1 969) 
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§ 3° Quando os servigos a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista 
anexa forem prestados par sociedades, estas ficarao sujeitas ao impasto na forma do § 1 o, calculado 
em relagao a cada profissional habilitado, s6cio, empregado ou nao, que preste servigos em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicavel. (Redacao dada 
pela lei complementar n° 56, de 15.12.1987) 

§-4" Na presta9ao do servi90 a que se refere o item 101 da Lista Anexa, o impasto e calculado 
sabre a parcela do pre9o correspondents a propor9ao direta daela da extensao da rodovia explorada, 
no territ6rio do Municipio, ou da metade da extensao de ponte que una dais Municfpios. (Paragrafo 
inclufdo pela lei complementar n° 100, de 22.12.1999 que foi Revogada pela lei complementar n° 
116, de 31.7.2003) 

~" A base de calculo apurado nos termos do paragrafo anterior:(Pan3grafo incluldo pela lei 
complementar n° 100, de 22.12.1999 que foi Revogada pela lei complementar n° 116, de 31.7.2003) 

I e reduzida, nos Municipios onde nao haja posto de cobran9a de pedagio, para sessenta per 
cento de seu valor; (inciso inclufdo pela lei complementar n° 100, de 22.12.1999 que foi Revogada 
pela lei complementar n° 116, de 31.7.2003) 

II e acrescida, nos Municipios onde haja posto de cobran9a de pedagio, do complemento 
necessaria a sua integralidade em rela9ao a rodovia explorada.(inciso inclufdo pela lei complementar 
n° 100, de 22.12.1999 que foi Revogada pela lei complementar n° 116, de 31.7.2003) 

§--9~ Para efeitos do disposto nos §§ 4~~", considera se rodovia explorada o trecho limitado 
pelos pontes equidistantes entre cada posto de cobranga de pedagio ou entre o mais proximo deles e 
o ponte inicial ou terminal da rodovia.(Paragrafo incluido pela Lei complementar n° 100. de 
22.12.1999 que foi Revogada pela lei complementar n° 116, de 31.7.2003) 

Art 10. Contribuinte e o prestador do servigo. 
Paragrafo unico. Nao sao contribuintes os que prestem servigos em relagao de emprego, os 

trabalhadores avulsos, os diretores e membros de conselhos consultive ou fiscal de sociedades. 
{Revogado pel a lei Complementar n° 116, de 31.7 2003) 

Art 11. Fica isento do impasto a execugao, por administragao ou empreitada, de obras 
hidraulicas ou de construgao civil contratadas com a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, 
autarquias e empresas concessionarias de servigos publicos, assim como as respectivas 
subempreitadas. 
Art. 11 A execugao, por administragao, empreitada e subempreitada, de obras hidraulicas ou de 
construgao civil e os respectivos servigos de engenharia consultiva, quando contratados com a Uniao, 
Estados, Distrito Federal, Municipios, Autarquias e empresas concessionarias de servigos publicos, 
ficam isentos do impasto a que se refere o art. go (Redacao dada pela Lei Complementar n° 22, de 
11.12.1974) 
Paragrafo unico Os servigos de engenharia consultiva a que se refere este artigo sao os seguintes: 
fParagrafo --lA-Gk!1do pela ---Lei Comp!ementar n° --- - 22, de -i-1,12-J-9141 

1 elaboragao de pianos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e servigos de engenharia; (IAciso incluido pela Lei Complementar---n£-2.2,-tl-e 
1-l,:J-2A-g:M} 
11 elaboragao de anteprojetos, projetos basicos e projetos executives para trabalhos de engenharia; 
(lncfso- -i-ncMdo- pela ------kei--- Comp+ementar no -- ---22, -Ge-----------1-1,12.1-9-74) 
Ill fiscalizagao e supervisao de obras e servigos de engenharia. (lnciso incluido pela Lei 
Complementar n° 22, de 11.12.1974) (Revogado pela Lei Complementar n° 116, de 31.7.2003) 

Art 12. Considera se local da prestagao do servigo: 
a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicilio do prestador; 

b) no case de construgao civil o local onde se efetuar a prestagao. 
c) no caso do servigo a que se refere o item 101 da Lista Anexa, o Municipio em cujo territ6rio 

haja parcela da estrada explorada.(Afnea inclufda pela Lei complementar n° 100, de 22.12.1999) 
(Revogado pela Lei Complementar n° 116, de 31.7.2003) 
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Art 13. Revogam-se os artigos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Z1. 72 e 73 da Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, com suas modificac;:oes posteriores, bem como t6das as demais disposic;:oes em 
contra rio. 

Art 14. Este Decreta-lei entrara em vigor em 1 o de janeiro de 1969. 

Brasilia, 31 de dezembro de 1968; 147° da lndependencia e 80° da Republica. 

ACOSTA E SILVA 
Antonio Delfin Netto 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.1968 

Lista de Servigos 
I Medicos, dentistas, veterinarios, enfermeiros, proteticos, ortopedistas, fisioterapeutas e 

congeneres; laborat6rios de analises, de radiografia ou radoscopia, de eletricidade medica e 
congeneres; 

II Hospitais, sanat6rios, ambulat6rios, pronto socorros, casas de saude, recuperagao ou 
repouso, asilos e congeneres; 

Ill Advogados, solicitadores e provisionados; 
IV /\gentes da propriedade industrial, despachantes, peritos e avaliadores particulares, 

tradutores e interpretes juramentados e congeneres; 
V Engenheiros, arquitetos, urbanistas, projetistas, calculistas, desenhistas tecnicos, 

construtores, empreiteiros, decoradores, paisagistas e congeneres; 
VI Servigos de terraplenagem, demoligao, conservagao e reparagao de ediffcios, estradas, 

pontes e outras obras de engenharia, e suas congeneres; 
VII Contadores, auditores economistas, guarda livros, tecnicos em contabilidades; 

VIII Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures e congeneres; institutos de beleza e 
congeneres; estabelecimentos de duchas, massagens, ginastica, banhos e seus congeneres; 

IX Servigos de transporte urbana ou rural, de carga ou de passageiros, estritamente de 
natureza municipal; 

X Servigos de diversoes publicas: 
a) teatros, cinemas, parques de diversoes, exposigoes com cobranga de ingressos, e, 

congeneres de natureza permanente ou temporaria; 
b) bilhares, boliches e outros jogos permitidos; o fornecimento, no recinto, de bebidas, alimentos 

e outras mercadorias, que fica sujeito ao impasto de circulagao de mercadorias; 
c) cabares, clubes noturnos, dancings , boites e congeneres; o fornecimento, no recinto, de 

bebidas, alimentos e outras mercadorias, que fica sujeito ao impasto de circulagao de mercadorias; 
d) bailes e outras reunioes publicas, com ou sem cobranga de ingresso; 

e) competigoes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem cobranga de ingresso 
ou participagao do espectador, inclusive as realizadas em audit6rios de estagoes radiof6nicas, ou de 
televisao e congeneres; 

f) execugao de musica, por executantes individuais ou em conjunto, ou transmitida por processo 
mecanico, eletrico ou eletranico; 

XI Agencias de turismo, passeios e excursoes; guias turisticos e interpretes. 
XII Agenciamento, corretagem ou intermedia9ao de seguros, da compra e venda de bens 

m6veis ou im6veis, e quaisquer atividades congeneres ou semelhantes, exceto o agenciamento, 
corretagem ou intermediagao de tftulos ou valores mobiliarios praticados por institui9ao que dependa 
de autorizagao federal. 

XIII Organizagao, programagao, planejamento e consultoria tecnica, financeira ou 
administrativa; avaliagoes de bens, mercadorias, riscos ou danos; laborat6rios de analises tecnicas; 
atividades congeneres ou similares. 

XIV Organizagao de feiras de amostras, de congressos e reunioes similares. 
XV Propaganda e publicidade, inclusive planejamento de campanhas ou sistemas regulares de 

publicidade, a elaboragao de desenhos, textos e demais material publicitario (exceto sua impressao, 
reprodugao ou fabricagao) e a divulgagao de tais desenhos, textos ou outros materiais publicitarios 
por qualquer meio apto a torna los acessiveis ao publico, inclusive por meio de transmissao 
telefanica, radiofanica ou televisionada, e sua insergao em jornais, peri6dicos ou livros; 

XVI Dactilografia, estenografia, secretaria e congeneres; 
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XVII Elaborac;ao, c6pia ou reproduc;ao de plantas, desenhos e documentos; 
XVIII Locac;ao de bens m6veis; 

XIX Locac;ao de espac;o em bens im6veis, a titulo de hospedagem; 
XX Armazens gerais, armazens frigorfficos, silos, depositos de qualquer natureza, guarda 

m6veis e servic;os correlatos; servic;os de carga, descarga, arrumac;ao e guarda dos bens 
depositados. 

XXI Hospedagem em hoteis, pens6es e congeneres, exceto o fornecimento de alimentac;ao, 
bebidas e outras mercadorias quando nao inclufdas no prec;o da diaria ou mensalidade. 

XXII Administrac;ao de bens. 
XXIII Lubrificac;ao, conservac;ao e manutenc;ao. 

XXIV Empresas limpadoras. 
XXV Ensino de qualquer grau ou natureza. 

XXVI Alfaiates, costureiras ou congeneres, quando o material, salvo aviamentos, seja fornecido 
pelo usuario do servic;o. 

XXVII Tinturarias e lavanderias; 
XXVIII EshJdios fotograficos e cinematograficos, inclusive revelac;ao, ampliac;ao e capias 

fotograficas. 
XXIX Venda de bilhetes de loteria. 

LISTAS DE SERVI(::OS (Redayao dada pelo decffito Lei no 834, ~9.1-9W) 

2. Enfermeiros, proteticos (pr6tese dentaria), obstetras, ort6pticos, fonoaudi61ogos, psic61ogos. 
3. Laborat6rios de analises clfnicas e eletricidade medica. 

4. Hospitais, sanat6rios, ambulat6rios, prontos socorros, bancos de sangue, casas de saude, 
casas de recuperac;ao ou repouso sob orientac;ao medica. 

5. Advogados ou provisionados. 
6. Agentes da propriedade industrial. 

7. Agentes da propriedade artfstica ou literaria. 
8. Peritos e avaliadores. 

9. Tradutores e interpretes. 
10. Despachantes. 
11. Economistas. 

12. Contadores, auditores, guarda livros e tecnicos em contabilidade. 
13. Organizac;ao, programac;ao, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultaria 

tecnica, financeira ou administrativa (exceto os servic;os de assistencia tecnica prestados a terceiros e 
concernentes a ramo de industria ou comercio explorados pelo prestador do servic;o). 

14. Datilografia, estenografia, secreta ria e expediente. 
15. Administrac;ao de bens ou neg6cios, inclusive cons6rcios ou fundos mutuos para aquisic;ao 

de bens (nao abrangidos os servic;os executados par instituic;oes financeiras). 
16. Recrutamento, colocac;ao ou fornecimento de mao de obra, inclusive par empregados do 

prestador de servic;os ou par trabalhadores avulsos par ele contratados. 
17. Engenheiros, arquitetos, urbanistas. 

18. Projetistas, calculistas, desenhistas tecnicos. 
19. Execuc;ao, par administrac;ao, empreitada ou subempreitada, de construc;ao civil, de obras 

hidraulicas e outras obras semelhantes, inclusive servic;os auxiliares ou complementares (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servic;os, fora do local da prestac;ao dos 
servic;os, que ficam sujeitas ao ICM). 

20. Demolic;ao; conservac;ao e reparac;ao de ediffcios (inclusive elevadores neles instalados), 
estradas, pontes e congeneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 
servic;os, fora do local da prestac;ao dos servic;os, que ficam sujeitas ao ICM). 

21. Limpeza de im6veis. 
22. Raspagem e lustrac;ao de assoalhos. 

23. Desinfecc;ao e higienizac;ao. 
24. Lustrac;ao de bens m6veis (quando o servic;o for prestado usuario final do objeto lustrado). 
25. Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de pele e outros servic;os de 

sal6es de beleza. 
26. Banhos, duchas, massagens, ginastica e congeneres. 

27. Transporte e comunicac;6es, de natureza estritamente municipal. 
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28. Diversoes publicas: 
a) teatros, cinemas, circos, auditorios, parques de diversoes, taxi dancings e congeneres; 

b) exposi96es com cobran9a de ingressos; 
c) bilhares, boliches e outros jogos permitidos; 

d) bailes, shows , festivais, recitais e congeneres; 
e) competi96es esportivas ou de destreza ffsica ou intelectual, com ou sem participayao do 

espectador, inclusive as realizadas em auditorios de esta96es de radio ou de televisao; 
f) execuyao de mus1ca, individualmente ou par conjuntos; 

g) fornecimento de mus1ca mediante transmissao, par qualquer processo. 
29. Organizayao de festas; " buffet " (exceto o fornecimento de alimentos e bebidas, que ficam 

sujeitos ao ICM). 
30. 1\gencias de turismo, passeios e excursoes, guias de turismo. 

31. lntermediayao, inclusive corretagem, de bens moveis e imoveis, exceto os servi9os 
mencionados nos itens 58 e 59. 

32. 1\genciamento e representa9ao de qualquer natureza, nao inclufdos no item anterior e nos 

33. 1\nalises tecnicas. 
34. Organ izayao de feiras de amostras, congressos e congeneres. 

35. Propaganda e publicidade, inclusive panejamento de campanhas ou sistemas de 
publicidade; elaborayao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios; divulgaQao de textos, 
desenhos e outros materiais de publicidade, par qualquer meio. 

36. 1\rmazens gerais, armazens frigorfficos e silos; carga, descarga, arrumayao e guarda de 
bens, inclusive guarda moveis e servi9os correlatos. 

37. Depositos de qualquer natureza (exceto depositos feitos em bancos ou outras institui96es 
financeiras). 

38. Guarda e estacionamento de vefculos. 
39. Hospedagem em hoteis, pensoes e congeneres (o valor da alimentayao, quando inclufdo no 

pre9o da diaria ou mensalidade, fica sujeito ao impasto sabre servi9os). 
40. Lubrificayao, limpeza e revisao de maquinas, aparelhos e equipamentos (quando a revisao 

implicar em conserto ou substitui9ao de pe9as, a plica se o disposto no item 41 ). 
41. Conserto e restaurayao de quaisquer objetos (exclusive, em qualquer caso, o fornecimento 

de peyas e partes de maquinas e aparelhos, cujo valor fica sujeito ao impasto de circula9ao de 
mercadorias). 

42. Recondicionamento de motores (o valor das peyas fornecidas pelo prestador do servi9o fica 
sujeito ao impasto de circulayao de mercadorias). 

43. Pintura (exceto os servi9os relacionados com imoveis) de objetos nao destinados a 
comercializayao ou industrializa9ao. 

44. Ensino de qualquer grau ou natureza. 
45. Alfaiates, modistas, costureiros, prestados ao usuario final, quando o material, salvo o de 

aviamento, seja fornecido pelo usuario. 
46. Tinturaria e lavanderia. 

47. Beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, acondicionamento e 
opera96es similares, de objetos nao destinados a comercializayao ou industrializayao. 

48. lnstalaQao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos prestados ao usuario final 
do servi9o, exclusivamente com material par, ele fornecido (executa se a presta9ao do servi9o ao 
poder publico, a autarquias, a empresas concessionarias de produyao de energia eletrica). 

49. Colocagao de tapetes e cortinas com material fornecido pelo usuario final do servigo. 
50. Estudios fotograficos e cinema tograficos, inclusive revelagao, ampliagao, copia e 

reprodugao; estudios de gravagao de "video tapes" para televisao; estudios fonograficos e de 
gravaQao de sons ou rufdos, inclusive dublagem e "mixagem" sonora. 

51. Copia de documentos e outros papeis, plantas e desenhos, par qualquer processo nao 
inclufdo no item anterior. 

52. Locayao de bens moveis. 
53. Composiyao grafica, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia. 

54. Guarda, tratamento e amestramento de animais. 
55. Florestamento e reflorestamento. 

56. Paisagismo e decoragao (exceto o material fornecido para execuyao, que fica sujeito ao 

57. Recauchutagem ou regeneragao de pneumaticos. 
58. 1\genciamento, corretagem ou intermediagao de cambia e de seguros. 
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59. Agenciamento, corretagem ou intermediac;:ao de tftulos quaisquer (exceto os servic;:os 
executados por instituic;:oes financeiras, sociedades distribuidoras de titulos e valores e sociedades de 
corretores, regularmente autorizadas a funcionar). 

60. Encadernac;:ao de livros e revistas. 
61. Aerofotogrametria. 

62. Cobranc;:as, inclusive de direito autorais. 
63. Distribuic;:ao de filmes cinematograficos e de "video tapes". 

64. Distribuic;:ao e venda de bilhetes de loteria. 
65. Empresas funerarias. 

66. Taxidermista. 
67 Profissionais de Relac;:oes Publicas. (incluido pela Lei n° 7.192, de 5.6.1984) 

Ll STJ\S DE SERVI(::OS (Redacao dada pel a Lei Complementar no 56, de 15.12.1 987) 
(Revogado pela Lei Complementar no 116, de 31.7.2003) 

1. Medicos, inclusive analises clinicas, eletricidade medica, radioterapia, ultra sonografia, 
radiologia, tomografia e congeneres; 

2. Hospitals, clinicas, sanatorios, laboratorios de analise, ambulatorios, prontos socorros, 
manic6mios, casas de saude, de repouso, de recuperac;:ao e congeneres; 

3. Bancos de sangue, Ieite, pele, olhos, semen e congeneres; 

4. Enfermeiros, obstetras, ortopticos, fonoaudi61ogos, proteticos (protese dentaria); 

5. Assistencia medica e congeneres, previstos nos incisos I, II e Ill desta lista, prestados atraves 
de pianos de medicina de grupo e convenios, inclusive com empresas, para assistencia a 
empregados; 

6. Pianos de saude, prestados por empresa que nao esteja incluida no inciso V desta lista e que 
se cumpram atraves de servic;:os prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos 
por esta, mediante indicac;:ao do beneficiario do plano; 

7. VETADO; 

8. Medicos veterinarios; 

9. Hospitals veterinarios, clinicas veterinarias e congeneres; 

10. Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e 
congeneres, relativos a animais; 

11. Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilac;:ao e congeneres; 
12. Banhos, duchas, sauna, massagens, ginasticas e congeneres; 

13. Varric;:ao, coleta, remoc;:ao e incinerac;:ao de lixo; 

14. Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; 

15. Limpeza, manutenc;:ao e conservac;:ao de imoveis, inclusive vias publicas, parques e jardins; 
16. Desinfecc;:ao, imunizac;:ao, higienizac;:ao, desratizac;:ao e congeneres; 

17. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza, e de agentes fisicos e biol6gicos; 

18. lncinerac;:ao de residuos quaisquer; 
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19. Limpeza de chamines; 

20. Saneamento ambiental e congeneres; 

21. Assistencia tecnica (VETADO); 

22. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros incises desta lista, 
organizac;ao, programac;ao, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria tecnica, 
financeira ou administrativa (VETADO); 

23. Planejamento, coordenac;ao, programac;ao ou organizac;ao tecnica, financeira ou 
administrativa (VETADO); 

24. Analises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informac;oes, coleta e processamento 
de dados de qualquer natureza; 

25. Contabilidade, auditoria, guarda livros, tecnicos em contabilidade e congeneres; 

26. Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas; 

27. Traduc;oes e interpretac;oes; 

28. Avaliac;ao de bens; 

29. Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congeneres; 

30. Projetos, calculos e desenhos tecnicos de qualquer natureza; 

31. Aerofotogrametria (inclusive interpretac;ao), mapeamento e topografia; 

32. Execuc;ao por administrac;ao, empreitada ou subempreitada, de construc;ao civil, de obras 
hidraulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive servic;os 
auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
servic;os, fora do local da prestac;ao dos servic;os, que fica sujeito ao ICM); 

33. Demolic;ao; 

34. Reparac;ao, conservac;ao e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congeneres 
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servic;os fora do local da 
prestac;ao dos servic;os, que fica sujeito ao ICM); 

35. Pesquisa, perfurac;ao, cimentac;ao, perfilagem, (VETADO), estimulac;ao e outros servic;os 
relacionados com a explorac;ao e explotac;ao de petr61eo e gas natural; 

36. Florestamento e reflorestamento; 

37. Escoramento e contenc;ao de encostas e servic;os congeneres; 

38. Paisagismo, jardinagem e decorac;ao (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito 
ao ICM); 

39. Raspagem, calafetac;ao, polimento, lustrac;ao de pisos, paredes e divis6rias; 

40. Ensino, instruc;ao, treinamento, avaliac;ao de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza; 
41. Planejamento, organizac;ao e administrac;ao de feiras, exposic;oes, congresses e congeneres; 
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42. Organizayao de festas e recepyoes: "buffet" (exceto o fornecimento de alimentayao e 
bebidas, que fica sujeito ao ICM); 

43. Administrayao de bens e negocios de terceiros e de consorcio (VETADO); 

44. Administrayao de fundos mutuos (exceto a realizada por instituiyoes autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central); 

45. Agenciamento, corretagem ou intermediayao de cambia, de seguros e de pianos de 
previdencia privada; 

46. l\genciamento, corretagem ou intermediayao de tftulos quaisquer (exceto os serviyos 
executados por instituiyoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 

47. Agenciamento, corretagem ou intermediayao de direitos da propriedade industrial, artistica 
ou literaria; 

48. Agenciamento, corretagem ou intermediayao de contratos de franquia (franchise) e de 
faturayao (factoring)(excetuam se os serviyos prestados por instituiyoes autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central); 

49. Agenciamento, organizayao, promoyao e execuyao de programas de turismo, passeios, 
excursoes, guias de turismo e congeneres; 

50. l\genciamento, corretagem, ou intermediayao de bens moveis e imoveis nao abrangidos nos 
itens 45, 46, 47 e 48; 

51. Despachantes; 

52. Agentes da propriedade industrial; 

53. Agentes da propriedade artistica ou literaria; 

54. Leilao; 

55. Regulayao de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspegao e avaliagao de riscos 
para cobertura de contratos de seguros; prevengao e gerencia de riscos seguraveis, prestados por 
quem nao seja o proprio segurado ou companhia de seguro; 

56. Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumayao e guarda de bens de qualquer 
especie (exceto depositos feitos em instituigoes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central); 

57. Guarda e estacionamento de veiculos automotores terrestres; 

58. Vigilancia ou seguranga de pessoas e bens; 

59. Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do territorio do municipio; 

60. Diversoes publicas: 

a) (VETADO), cinemas, (VETADO), taxi dancings e congeneres; 

b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 

c) exposigoes, com cobranya de ingresso; 
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d) bailes, shows, festivais, recitais e congeneres, inclusive espetaculos que s9iam tambem 
transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisao ou pelo radio; 

e) jogos eletronicos; 

f) competigoes esportivas ou de destreza ffsica ou intelectual com ou sem a participagao do 
espectador, inclusive a venda de direitos a transmissao pelo radio ou pela televisao; 

g) execugao de musica, individualmente ou par conjuntos (VETADO); 

61. Distribuigao e venda de bilhete de loteria, cartoes, pules ou cupoes de apostas, sorteios ou 
premios; 

62. Fornecimento de musica, mediante transmissao par qualquer processo, para vias publicas ou 
ambientes fechados (exceto transmissoes radiof6nicas ou de televisao); 

63. Gravagao e distribuigao de filmes e "video tapes"; 

64. Fonografia ou gravagao de sons ou rufdos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora; 

65. Fotografia e cinematografia, inclusive revelagao, ampliagao, c6pia, reprodugao e trucagem; 

66. Produgao, para terceiros, mediante ou sem encomenda previa, de espetaculos, entrevistas e 
congeneres; 

67. Colocagao de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuario final do servigo; 

68. Lubrificagao, limpeza e revisao de maquinas, vefculos, aparelhos e equipamentos (exceto o 
fornecimento de pegas e partes, que fica sujeito ao ICM); 

69. Conserto, restauragao, manutengao e conservagao de maquinas, velculos, motores, elevadores 
ou de quaisquer objetos (exceto fornecimento de pegas e partes, que fica sujeito ao ICM); 

70. Recondicionamento de motores (o valor das pec;as fornecidas pelo prestador do servic;o fica 
sujeito ao ICM); 

71. Recauchutagem ou regeneragao de pneus para o usuario final; 

72. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, 
tingimento, galvanoplastia, anodizagao, corte, recorte, polimento, plastificagao e congeneres, de 
objetos nao destinados a industrializagao ou comercializagao; 

73. Lustragao de bens m6veis quando o servigo for prestado para usuario final do objeto 
lustrado; 

74. lnstalagao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, prestados ao usuario final 
do servigo, exclusivamente com material par ele fornecido; 

75. Montagem industrial, prestado ao usuario final do servigo, exclusivamente com material par 
ele fornecido; 

76. C6pia ou reproduc;ao, par quaisquer processos, de documentos e outros papeis, plantas ou 
desenhos; 

77. Composigao grafica, fotocomposic;ao, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia; 
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78. Colocac;ao de molduras e afins, encadernac;ao, gravac;ao e dourac;ao de livros, revistas e 
congeneres; 

79. Locac;ao de bens m6veis, inclusive arrendamento mercantil; 

80. Funerais; 

81. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuario final, exceto aviamento; 

82. Tinturaria e lavanderia; 

83. Taxidermia; 

84. Recrutamento, agenciamento, selec;ao, colocac;ao ou fornecimento de mao de obra, mesmo 
em carater temporario, inclusive par empregados do prestador do servic;o ou par trabalhadores 
avulsos par ele contratados; 

85. Propaganda e publicidade, inclusive promoc;ao de vendas, planejamento de campanhas ou 
sistemas de publicidade, elaborac;ao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios (exceto sua 
impressao, reproduc;ao ou fabricac;ao); 

86. Veiculac;ao e divulgac;ao de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, par qualquer 
meio (exceto em jornais, peri6dicos, radio, e televisao); 

87. Servic;os portuarios e aeroportuarios; utilizac;ao de porto ou aeroporto; atracac;ao; capatazia; 
armazenagem interna, externa e especial; suprimento de agua, servic;os acess6rios; movimentac;ao 
de mercadorias fora do cais; 

88. Advogados; 

89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agr6nomos; 

90. Dentistas; 

91. Economistas; 

92. Psic61ogos; 

93. Assistentes sociais; 

94. Relac;oes publicas; 

95. Cobranc;as e recebimentos par conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de 
titulos, sustac;ao de protestos, devoluc;ao de titulos nao pagos, manutenc;ao de titulos vencidos, 
fornecimentos de posic;ao de cobranc;a ou recebimento e outros servic;os correlatos da cobranc;a ou 
recebimento (este item abrange tambem os servic;os prestados par instituic;oes autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central); 

96. lnstituic;oes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talao de 
cheques; emissao de cheques administrativos; transferencia de fundos; devoluc;ao de cheques; 
sustac;ao de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de credito, par qualquer meio; emissao 
e renovac;ao de cartoes magneticos; consultas em terminais eletr6nicos; pagamentos par conta de 
terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaborac;ao de ficha cadastral; aluguel de cofres; 
fornecimento de segunda via de avisos de lanc;amento de extrato de contas; emissao de carnes 
(neste item nao esta abrangido o ressarcimento, a instituic;oes financeiras, de gastos com partes do 
Correia, telegramas, telex e teleprocessamento, necessarios a prestac;ao dos servic;os); 
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97. Transporte de natureza estritamente municipal; 

98. Gomunica96es telef6nicas de um para outro aparelho dentro do mesm · · · 0 mUniCipiO; 

99. Hospedagem em hoteis m t · · - • 
inclufdo no PF890 d;cMFi; ftm suJe;::~s~:::s~:es~:rec~:~~i~:~~~ (o valor da alimentaQaO, quando 

100. Distribui9ao de bens de terceiros em representa9ao de qualquer natureza; 

101. Explora9ao de rodo"ia mediante cob d 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N° 37, DE 12 DE JUNHO DE 2002 

Altera os arts. 100 e 156 da Constituic;ao 
Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 
87 e 88 ao Ato das Disposic;6es 
Constitucionais Transit6rias. 

As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da 

Constituic;ao Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1 o 0 art. 100 da Constitui9ao Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 4°, 

renumerando-se os subseqoentes: 

"Art. 100 .............................................. . 

~Sao vedados a expedi9ao de precat6rio complementar ou suplementar de 

valor pago, bem como fracionamento, repartic;ao ou quebra do valor da execuc;ao, 

a fim de que seu pagamento nao se fac;a, em parte, na forma estabelecida no § 3° 

deste artigo e, em parte, mediante expedic;ao de precat6rio . 

...................................................... "(NR) 

Art. 2° 0 § 3° do art. 156 da Constituic;ao Federal passa a vigorar com a 

seguinte reda9ao: 

"Art. 156 ............................................ . 

~ Em relac;ao ao impasto previsto no inciso Ill do caput deste artigo, cabe a lei 

complementar: 

I - fixar as suas aliquotas maximas e minimas; 

Ill- regular a forma e as condi96es como isenc;oes, incentives e beneficios fiscais 

serao concedidos e revogados . 

..................................................... "(NR) 

Art. 3° 0 Ato das Oisposic;oes Constitucionais Transit6rias passa a vigorar 

acrescido dos seguintes arts. 84, 85, 86, 87 e 88: 

"Art. 84. A contribuic;ao provis6ria sabre movimenta9ao ou transmissao de valores 

e de creditos e direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, 

deste Ato das Disposi96es Constitucionais Transit6rias, sera cobrada ate 31 de 

dezembro de 2004. 



§ 1 o Fica prorrogada, ate a data referida no caput deste artigo, a vigencia da Lei 

n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas alterac;oes. 

§ 2° Do produto da arrecadac;ao da contribuic;ao social de que trata este artigo 

sera destinada a parcela correspondente a alfquota de: 

I - vinte centesimos par cento ao Fundo Nacional de Saude, para financiamento 

das ac;oes e servic;os de saude; 

II- dez centesimos par cento ao custeio da previdencia social; 

Ill- oito centesimos par cento ao Fundo de Combate e Erradicac;ao da Pobreza, 

de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposic;oes Constitucionais 

Transitorias. 

§ 3° A alfquota da contribuic;ao de que trata este artigo sera de: 

I - trinta e oito centesimos par cento, nos exercfcios financeiros de 2002 e 2003; 

II - oito centesimos par cento, no exercfcio financeiro de 2004, quando sera 

integralmente destinada ao Fundo de Combate e Erradicac;ao da Pobreza, de que 

tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposic;oes Constitucionais Transitorias. 

Art. 85. A contribuic;ao a que se refere o art. 84 deste Ato das Disposic;oes 

Constitucionais Transitorias nao incidira, a partir do trigesimo dia da data de 

publicac;ao desta Emenda Constitucional, nos lanc;amentos: 

I - em contas correntes de deposito especialmente abertas e exclusivamente 

utilizadas para operac;oes de: 

a) camaras e prestadoras de servic;os de compensac;ao e de liquidac;ao de que 

trata o paragrafo unico do art. 2° da Lei n° 10.214, de 27 de marc;o de 2001; 

b) companhias securitizadoras de que trata a Lei n° 9.514, de 20 de novembro 

de 1997; 

c) sociedades an6nimas que ten ham par objeto exclusivo a aquisic;ao de creditos 

oriundos de operac;oes praticadas no mercado financeiro; 

II -em contas correntes de deposito, relativos a: 

a) operac;oes de compra e venda de ac;oes, realizadas em recintos ou sistemas de 

negociac;ao de balsas de valores e no mercado de balcao organizado; 

b) contratos referenciados em ac;oes ou Indices de ac;oes, em suas diversas 

modalidades, negociados em balsas de valores, de mercadorias e de futuros; 

Ill- em contas de investidores estrangeiros, relatives a entradas no Pafs e a 

remessas para o exterior de recursos financeiros empregados, exclusivamente, 

em operac;oes e contratos referidos no inciso II deste artigo. 

§ 1° 0 Poder Executivo disciplinara o disposto neste artigo no prazo de trinta 

dias da data de publicac;ao desta Emenda Constitucional. 

§ 2° 0 disposto no inciso I deste artigo aplica-se somente as operac;oes 

relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto 

social das referidas entidades. 
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§ 3° 0 disposto no incise II deste artigo aplica-se somente a operar;oes e 

contratos efetuados por intermedio de instituir;oes financeiras, sociedades 

corretoras de tftulos e valores mobiliarios, sociedades distribuidoras de tftulos e 

valores mobiliarios e sociedades corretoras de mercadorias. 

Art. 86. Serao pages conforme disposto no art. 100 da Constituir;ao Federal, nao 

se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do art. 78 deste 

Ato das Disposir;oes Constitucionais Transit6rias, os debitos da Fazenda Federal, 

Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenr;as transitadas em julgado, que 

preencham, cumulativamente, as seguintes condir;oes: 

I - ter sido objeto de emissao de precat6rios judiciaries; 

II - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3° do art. 100 

da Constituir;ao Federal ou pelo art. 87 deste Ato das Disposir;oes Constitucionais 

Transit6rias; 

Ill - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicar;ao 

desta Emenda Constitucional. 

§ 1° Os debitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, 

serao pages na ordem cronol6gica de apresentar;ao dos respectivos precat6rios, 

com precedencia sobre os de maier valor. 

§ 2° Os debitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda nao tiverem sido 

objeto de pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste Ato das Disposir;oes 

Constitucionais Transit6rias, poderao ser pages em duas parcelas anuais, se 

assim dispuser a lei. 

§ 3° Observada a ordem cronol6gica de sua apresentar;ao, os debitos de natureza 

alimenticia previstos neste artigo terao precedencia para pagamento sobre todos 

os demais. 

Art. 87. Para efeito do que dispoem o § 3° do art. 100 da Constituir;ao Federal eo 

art. 78 deste Ato das Disposir;oes Constitucionais Transit6rias serao considerados 

de pequeno valor, ate que se de a publicar;ao oficial das respectivas leis 

definidoras pelos entes da Federar;ao, observado o disposto no§ 4° do art. 100 da 

Constituir;ao Federal, os debitos ou obrigar;oes consignados em precat6rio 

judiciario, que ten ham valor igual ou inferior a: 

1- quarenta salarios-mfnimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito 

Federal; 

II - trinta salarios-mfnimos, perante a Fazenda dos Municfpios. 

Paragrafo unico. Se o valor da execur;ao ultrapassar o estabelecido neste artigo, o 

pagamento far-se-a, sempre, por meio de precat6rio, sendo facultada a parte 

exequente a renuncia ao credito do valor excedente, para que possa optar pelo 

pagamento do saldo sem o precat6rio, da forma prevista no§ 3° do art. 100. 

69 



Art. 88. Enquanto lei complementar nao disciplinar o disposto nos incisos I e Ill 

do§ 3° do art. 156 da Constitui<;ao Federal, o impasto a que se refere o inciso Ill 

do caput do mesmo artigo: 

I - tera alfquota mfnima de dois por cento, exceto para os servi<;os a que se 

referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Servi<;os anexa ao Decreta-Lei n° 406, de 

31 de dezembro de 1968; 

II - nao sera objeto de concessao de isen<;oes, incentives e beneffcios fiscais, 

que resulte, direta ou indiretamente, na redu<;ao da alfquota mfnima estabelecida 

no inciso 1." 

Art. 4° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Brasilia, em 12 de junho de 2002 

Mesa da Camara dos Deputados 

Deputado AECIO NEVES 
Presidente 

Deputado BARBOSA NETO 
2° Vice-Presidente 

Deputado NIL TON CAPIXABA 
2° Secretario 

Deputado PAULO ROCHA 
3° Secretario 

Deputado GIRO NOGUEIRA 
4° Secretario 

Mesa do Senado Federal 

Senador RAMEZ TEBET 
Presidente 

Senador EDISON LOBAO 
1 o Vice-Presidente 

Senador CARLOS WILSON 
1 a Secreta rio 

Senador ANTERO PAES DE BARROS 
2° Secretario 

Senador RONALDO CUNHA LIMA 
3° Secretario 

Senador MOZARI LDO CAVALCANTI 
4° Secretario 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U 13.6.2002 
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LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 

Dispoe sabre o Impasto Sabre Servigos de Qualquer Natureza, de compet€:mcia dos 

Munidpios e do Distrito Federal, e da outras provid€mcias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1Q 0 Impasto Sabre Servigos de Qualquer Natureza, de compet€mcia dos 

Municipios e do Distrito Federal, tern como fato gerador a prestagao de servigos 

constantes da lista anexa, ainda que esses nao se constituam como atividade 

preponderante do prestador. 

§ 1Q 0 impasto incide tambem sabre o servigo proveniente do exterior do Pars ou 

cuja prestagao se tenha iniciado no exterior do Pars. 

§ 2Q Ressalvadas as excegoes expressas na lista anexa, os servrgos nela 

mencionados nao ficam sujeitos ao Impasto Sabre Operagoes Relativas a Circulagao 

de Mercadorias e Prestagoes de Servigos de Transporte lnterestadual e 

lntermunicipal e de Comunicagao ICMS, ainda que sua prestagao envolva 

fornecimento de mercadorias. 

§ 3Q 0 impasto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sabre os servigos 

prestados mediante a utilizagao de bens e servigos publicos explorados 

economicamente mediante autorizagao, permissao ou concessao, com o pagamento 

de tarifa, prego ou pedagio pelo usuario final do servigo. 

§ 4Q A incid€mcia do impasto nao depende da denominagao dada ao servigo 

prestado. 

Art. 2Q 0 impasto nao incide sabre: 

I - as exportagoes de servigos para o exterior do Pars; 

II- a prestagao de servigos em relagao de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 

diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 

fundagoes, bem como dos s6cios-gerentes e dos gerentes-delegados; 

Ill - o valor intermediado no mercado de trtulos e valores mobiliarios, o valor dos 

depositos bancarios, o principal, juros e acrescimos morat6rios relativos a operagoes 

de credito realizadas por instituigoes financeiras. 
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Paragrafo unico. Nao se enquadram no disposto no inciso 1 os servic;os 

desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento 

seja feito par residente no exterior. 

Art. 3Q 0 servic;o considera-se prestado e o impasto devido no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicflio do 

prestador, exceto nas hip6teses previstas nos incisos I a XXII, quando o impasto 

sera devido no local: 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediario do servic;o ou, na falta de 

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hip6tese do § 1Q do art. 1Q desta 

Lei Complementar; 

II - da instalac;ao dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 

servic;os descritos no subitem 3.05 da lista anexa; 

Ill- da execuc;ao da obra, no caso dos servic;os descritos no subitem 7.02 e 7.19 da 

lista anexa; 

IV- da demolic;ao, no caso dos servic;os descritos no subitem 7.04 da lista anexa; 

V- das edificac;oes em geral, estradas, pontes, portos e congeneres, no caso dos 

servic;os descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 

VI-da execuc;ao da varric;ao, coleta, remoc;ao, incinerac;ao, tratamento, reciclagem, 

separac;ao e destinac;ao final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer, no caso 

dos servic;os descritos no subitem 7.09 da lista anexa; 

VII - da execuc;ao da limpeza, manutenc;ao e conservac;ao de vias e logradouros 

publicos, im6veis, chamines, piscinas, parques, jardins e congeneres, no caso dos 

servic;os descritos no subitem 7.10 da lista anexa; 

VIII- da execuc;ao da decorac;ao e jardinagem, do corte e poda de arvores, no caso 

dos servic;os descritos no sub item 7.11 da lista anexa; 

IX- do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes fisicos, 

quimicos e biol6gicos, no caso dos servic;os descritos no subitem 7.12 da lista 

anexa; 

X- (VETADO) 

XI- (VETADO) 

XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubac;ao e congeneres, no 

caso dos servic;os descritos no subitem 7.16 da lista anexa; 

XIII - da execuc;ao dos servic;os de escoramento, contenc;ao de encostas e 

congeneres, no caso dos servic;os descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 
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XIV- da limpeza e dragagem, no caso dos servigos descritos no subitem 7.18 da 

lista anexa; 

XV - onde o bern estiver guardado ou estacionado, no caso dos servigos descritos 

no subitem 11.01 da lista anexa; 

XVI - dos bens ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no 

caso dos servigos descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

XVII -do armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumagao e guarda do bern, 

no caso dos servigos descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 

XVIII - da execugao dos servigos de diversao, lazer, entretenimento e congeneres, 

no caso dos servigos descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista 

anexa; 

XIX - do Municipio onde esta sendo executado o transporte, no caso dos servigos 

descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa; 

XX - do estabelecimento do tomador da mao-de-obra ou, na falta de 

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos servigos descritos pelo 

subitem 17.05 da lista anexa; 

XXI - da feira, exposigao, congresso ou congenere a que se referir o planejamento, 

organizagao e administragao, no caso dos servigos descritos pelo sub item 17.10 da 

lista anexa; 

XXII -do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviario, ferroviario ou metroviario, 

no caso dos servigos descritos pelo item 20 da lista anexa. 

§ 1Q No caso dos servigos a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera

se ocorrido o fato gerador e devido o impasto em cada Municipio em cujo territ6rio 

haja extensao de ferrovia, rodovia, pastes, cabos, dutos e condutos de qualquer 

natureza, objetos de locagao, sublocagao, arrendamento, direito de passagem ou 

permissao de uso, compartilhado ou nao. 

§ 2Q No caso dos servigos a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera

se ocorrido o fato gerador e devido o impasto em cada Municipio em cujo territ6rio 

haja extensao de rodovia explorada. 

§ 3Q Considera-se ocorrido o fato gerador do impasto no local do estabelecimento 

prestador nos servigos executados em aguas maritimas, excetuados os servigos 

descritos no subitem 20.01. 

Art. 4Q Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 

desenvolva a atividade de prestar servigos, de modo permanente ou temporario, e 
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que configure unidade econ6mica ou profissional, sendo irrelevantes para 

caracteriza-lo as denominagoes de sede, filial, ag€mcia, posto de atendimento, 

sucursal, escrit6rio de representagao ou cantata ou quaisquer outras que venham a 

ser utilizadas. 

Art. 5Q Contribuinte e o prestador do servigo. 

Art. 6Q Os Municipios e o Distrito Federal, mediante lei, poderao atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo credito tributario a terceira pessoa, vinculada ao 

fato gerador da respectiva obrigagao, excluindo a responsabilidade do contribuinte 

ou atribuindo-a a este em carater supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigagao, inclusive no que se refere a multa e aos acrescimos legais. 

§ 1Q Os responsaveis a que se refere este artigo estao obrigados ao recolhimento 

integral do impasto devido, multa e acrescimos legais, independentemente de ter 

sido efetuada sua retengao na fonte. 

§ 2Q Sem prejuizo do disposto no caput e no§ 1Q deste artigo, sao responsaveis: 

I - o tomador ou intermediario de servigo proveniente do exterior do Pais ou cuja 

prestagao se tenha iniciado no exterior do Pais; 

II - a pessoa juridica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediaria dos 

servigos descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 

7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa. 

Art. 7Q A base de calculo do impasto e o prego do servigo. 

§ 1Q Quando os servigos descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados 

no territ6rio de mais de urn Municipio, a base de calculo sera proporcional, conforme 

o caso, a extensao da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, 

cabos de qualquer natureza, ou ao numero de pastes, existentes em cada Municipio. 

§ 2Q Nao se incluem na base de calculo do Impasto Sabre Servigos de Qualquer 

Natureza: 

1 - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos previstos nos itens 

7.02 e 7.05 da lista de servigos anexa a esta Lei Complementar; 

II- (VETADO) 

§ 3Q (VETADO) 

Art. 8Q As aliquotas maximas do Impasto Sabre Servigos de Qualquer Natureza sao 

as seguintes: 

1- (VETADO) 

II- demais servigos, 5% (cinco por cento). 
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Art. 9Q Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Art. 10. Ficam revogados os arts. 8°, 10, 11 e 12 do Decreta-Lei n° 406, de 31 de 

dezembro de 1968; os incisos ill, IV, V e VII do art. 3° do Decreta-Lei n° 834, de 8 de 

setembro de 1969; a Lei Complementar n° 22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei n° 

7 .192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar n° 56, de 15 de dezembro de 

1987; e a Lei Complementar n° 100, de 22 de dezembro de 1999. 

Brasilia, 31 de julho de 2003; 182Q da lndepend€mcia e 115Q da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

texto nao substitui o publicado no U. 1°.8.2003 

Lista de servi~os anexa a Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003. 

1 - Servi<;os de informatica e cong€meres. 

1.01 -Analise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02- Programa<;ao. 

1.03- Processamento de dados e cong€meres. 

1.04- Elabora<_;ao de programas de computadores, inclusive de jogos eletronicos. 

1.05- Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computa<;ao. 

1.06- Assessoria e consultoria em informatica. 

1.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instala<;ao, configura<;ao e 

manuten<_;ao de programas de computa<;ao e bancos de dados. 

1.08- Planejamento, confec<;ao, manuten<;ao e atualiza<;ao de paginas eletronicas. 

2 - Servi<;os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

2.01 - Servi<;os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 - Servi<;os prestados mediante loca<;ao, cessao de direito de uso e congemeres. 

3.01 - (VETADO) 

3.02- Cessao de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 

3.03 - Explora<;ao de saloes de festas, centro de conven<;oes, escrit6rios virtuais, 

stands, quadras esportivas, estadios, ginasios, audit6rios, casas de espetaculos, 

parques de diversoes, canchas e congeneres, para realiza<_;ao de eventos ou 

neg6cios de qualquer natureza. 

3.04- Loca<_;ao, subloca<_;ao, arrendamento, direito de passagem ou permissao de 

uso, compartilhado ou nao, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de 

qualquer natureza. 
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3.05 - Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de usa 

temporario. 

4 - Servi<;os de saude, assistencia medica e congeneres. 

4.01 - Medicina e biomedicina. 

4.02- Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, 

ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres. 

4.03 - Hospitais, clinicas, laboratories, sanatorios, manic6mios, casas de saude, 

prontos-socorros, ambulatories e congeneres. 

4.04- lnstrumenta<;ao cirurgica. 

4.05- Acupuntura. 

4.06- Enfermagem, inclusive servi<;os auxiliares. 

4.07- Servi<;os farmaceuticos. 

4.08- Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

4.09 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e 

mental. 

4.10- Nutri<;ao. 

4.11 - Obstetricia. 

4.12- Odontologia. 

4.13- Ortoptica. 

4.14 - Proteses sob encomenda. 

4.15- Psicanalise. 

4.16- Psicologia. 

4.17- Casas de repouso e de recupera<;ao, creches, asilos e congeneres. 

4.18 - lnsemina<;ao artificial, fertiliza<;ao in vitro e congeneres. 

4.19- Bancos de sangue, Ieite, pele, olhos, ovules, semen e congeneres. 

4.20 - Coleta de sangue, Ieite, tecidos, semen, orgaos e materiais biologicos de 

qualquer especie. 

4.21 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e congeneres. 

4.22 - Pianos de medicina de grupo ou individual e convenios para presta<;ao de 

assistencia medica, hospitalar, odontologica e congeneres. 

4.23 - Outros pianos de saude que se cumpram atraves de servi<;os de terceiros 

contratados, credenciados, cooperados ou apenas pages pelo operador do plano 

mediante indica<;ao do beneficiario. 

5 - Servi<;os de medicina e assistencia veterinaria e congeneres. 
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5.01 - Medicina veterinaria e zootecnia. 

5.02 - Hospitais, clinicas, ambulat6rios, prontos-socorros e cong€meres, na area 

veterinaria. 

5.03- Laborat6rios de analise na area veterinaria. 

5.04- lnseminagao artificial, fertilizagao in vitro e congeneres. 

5.05- Bancos de sangue e de 6rgaos e congeneres. 

5.06 - Coleta de sangue, Ieite, tecidos, semen, 6rgaos e materiais biol6gicos de 

qualquer especie. 

5.07- Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres. 

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e 

congeneres. 

5.09- Pianos de atendimento e assistencia medico-veterinaria. 

6 - Servigos de cuidados pessoais, estetica, atividades ffsicas e congeneres. 

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congeneres. 

6.02- Esteticistas, tratamento de pele, depilagao e congeneres. 

6.03- Banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres. 

6.04 - Ginastica, danga, esportes, natagao, artes marciais e demais atividades 

ffsicas. 

6.05- Centros de emagrecimento, spa e congeneres. 

7 - Servigos relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construgao 

civil, manutengao, limpeza, meio ambiente, saneamento e congeneres. 

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, 

paisagismo e congeneres. 

7.02 - Execugao, par administragao, empreitada ou subempreitada, de obras de 

construgao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive 

sondagem, perfuragao de pogos, escavagao, drenagem e irrigagao, terraplanagem, 

pavimentagao, concretagem e a instalagao e montagem de produtos, pegas e 

equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 

servigos fora do local da prestagao dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 

7.03 - Elaboragao de pianos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

organizacionais e outros, relacionados com obras e servigos de engenharia; 

elaboragao de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para trabalhos de 

engenharia. 

7.04- Demoligao. 
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7.05 - Repara<;ao, conserva<;ao e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e 

cong€meres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 

servi<;os, fora do local da presta<;ao dos servi<;os, que fica sujeito ao ICMS). 

7.06 - Coloca<;ao e instala<;ao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 

revestimentos de parede, vidros, divis6rias, placas de gesso e cong€meres, com 

material fornecido pelo tomador do servi<;o. 

7.07- Recupera<;ao, raspagem, polimento e lustra<;ao de pisos e congeneres. 

7.08- Calafeta<;ao. 

7.09 - Varri<;ao, coleta, remo<;ao, incinera<;ao, tratamento, reciclagem, separa<;ao e 

destina<;ao final de lixo, rejeitos e outros residues quaisquer. 

7.10 - Limpeza, manuten<;ao e conserva<;ao de vias e logradouros publicos, im6veis, 

chamines, piscinas, parques, jardins e congeneres. 

7.11 - Decora<;ao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores. 

7.12- Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos, 

quimicos e biol6gicos. 

7.13 - Dedetiza<;ao, desinfec<;ao, desinsetiza<;ao, imuniza<;ao, higieniza<;ao, 

desratiza<;ao, pulveriza<;ao e congeneres. 

7.14- (VETADO) 

7.15- (VETADO) 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, aduba<;ao e congeneres. 

7.17- Escoramento, conten<;ao de encostas e servi<;os congeneres. 

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, 

a<;udes e congeneres. 

7.19 - Acompanhamento e fiscaliza<;ao da execu<;ao de obras de engenharia, 

arquitetura e urbanismo. 

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpreta<;ao), cartografia, mapeamento, 

levantamentos topograficos, batimetricos, geograficos, geodesicos, geol6gicos, 

geofisicos e congeneres. 

7.21 - Pesquisa, perfura<;ao, cimenta<;ao, mergulho, perfilagem, concreta<;ao, 

testemunhagem, pescaria, estimula<;ao e outros servi<;os relacionados com a 

explora<;ao e explota<;ao de petr61eo, gas natural e de outros recursos minerais. 

7.22- Nuclea<;ao e bombardeamento de nuvens e congeneres. 

8 - Servi<;os de educa<;ao, ensino, orienta<;ao pedag6gica e educacional, instru<;ao, 

treinamento e avalia<;ao pessoal de qualquer grau ou natureza. 



79 

8.01 - Ensino regular pn3-escolar, fundamental, mediae superior. 

8.02 - lnstruc;ao, treinamento, orientac;ao pedag6gica e educacional, avaliac;ao de 

conhecimentos de qualquer natureza. 

9- Servic;os relativos a hospedagem, turismo, viagens e congeneres. 

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-service condominiais, 

flat, apart-hoteis, hoteis residencia, residence-service, suite service, hotelaria 

maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupac;ao por temporada com 

fornecimento de servic;o (o valor da alimentac;ao e gorjeta, quando incluldo no prec;o 

da diaria, fica sujeito ao Impasto Sabre Servic;os). 

9.02 - Agenciamento, organizac;ao, promoc;ao, intermediac;ao e execuc;ao de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres. 

9.03- Guias de turismo. 

1 0 - Servic;os de intermediac;ao e congeneres. 

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de cambia, de seguros, de 

cartoes de credito, de pianos de saude e de pianos de previdencia privada. 

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de tltulos em geral, valores 

mobiliarios e contratos quaisquer. 

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de direitos de propriedade 

industrial, artlstica ou literaria. 

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de contratos de arrendamento 

mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturizac;ao (factoring). 

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de bens m6veis ou im6veis, 

nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito 

de Balsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

10.06- Agenciamento maritima. 

10.07- Agenciamento de notlcias. 

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 

veiculac;ao por quaisquer meios. 

10.09- Representac;ao de qualquer natureza, inclusive comercial. 

10.10 - Distribuic;ao de bens de terceiros. 

11 - Servic;os de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilancia e congeneres. 

11.01 - Guarda e estacionamento de velculos terrestres automotores, de aeronaves 

e de embarcac;oes. 

11.02- Vigilancia, seguranc;a ou monitoramento de bens e pessoas. 
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7.05 - Reparagao, conservagao e reforma de ediflcios, estradas, pontes, portos e 

congeneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 

servigos, fora do local da prestagao dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 

7.06 - Colocagao e instalagao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 

revestimentos de parede, vidros, divis6rias, placas de gesso e congeneres, com 

material fornecido pelo tomador do servigo. 

7.07- Recuperagao, raspagem, polimento e lustragao de pisos e congeneres. 

7.08- Calafetagao. 

7.09- Varrigao, coleta, remogao, incineragao, tratamento, reciclagem, separagao e 

destinagao final de lixo, rejeitos e outros reslduos quaisquer. 

7.10 - Limpeza, manutengao e conservagao de vias e logradouros publicos, im6veis, 

chamines, piscinas, parques, jardins e congeneres. 

7.11 - Decoragao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores. 

7.12- Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes ffsicos, 

qufmicos e biol6gicos. 

7.13 - Dedetizagao, desinfecgao, desinsetizagao, imunizagao, higienizagao, 

desratizagao, pulverizagao e congeneres. 

7.14- (VETADO) 

7.15- (VETADO) 

7.16- Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubagao e congeneres. 

7.17- Escoramento, contengao de en costas e servi<;os congeneres. 

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, bafas, lagos, lagoas, represas, 

agudes e congeneres. 

7.19 - Acompanhamento e fiscalizagao da execugao de obras de engenharia, 

arquitetura e urbanismo. 

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretagao), cartografia, mapeamento, 

levantamentos topograficos, batimetricos, geograficos, geodesicos, geol6gicos, 

geoffsicos e congeneres. 

7.21 - Pesquisa, perfuragao, cimentagao, mergulho, perfilagem, concretagao, 

testemunhagem, pescaria, estimulagao e outros servigos relacionados com a 

exploragao e explotagao de petr61eo, gas natural e de outros recursos minerais. 

7.22 - Nucleagao e bombardeamento de nuvens e congeneres. 

8 - Servigos de educagao, ensino, orientagao pedag6gica e educacional, instrugao, 

treinamento e avaliagao pessoal de qualquer grau ou natureza. 
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11.03 - Escolta, inclusive de veiculos e cargas. 

11.04 - Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumac;ao e guarda de bens 

de qualquer especie. 

12 - Servic;os de diversoes, lazer, entretenimento e congeneres. 

12.01 - Espetaculos teatrais. 

12.02- Exibic;oes cinematograficas. 

12.03- Espetaculos circenses. 

12.04- Programas de auditorio. 

12.05- Parques de diversoes, centros de lazer e congeneres. 

12.06- Boates, taxi-dancing e congeneres. 

12.07- Shows, ballet, danc;as, desfiles, bailes, operas, concertos, recitais, festivais 

e congeneres. 

12.08- Feiras, exposic;oes, congresses e congeneres. 

12.09- Bilhares, boliches e diversoes eletr6nicas ou nao. 

12.10 - Corridas e competic;oes de animais. 

12.11 - Competic;oes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a 

participac;ao do espectador. 

12.12- Execuc;ao de musica. 

12.13 - Produc;ao, mediante ou sem encomenda previa, de eventos, espetaculos, 

entrevistas, shows, ballet, danc;as, desfiles, bailes, teatros, operas, concertos, 

recitais, festivais e congeneres. 

12.14 - Fornecimento de musica para ambientes fechados ou nao, mediante 

transmissao por qualquer processo. 

12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folcloricos, trios eletricos e congeneres. 

12.16 - Exibic;ao de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, shows, concertos, 

desfiles, operas, competic;oes esportivas, de destreza intelectual ou congeneres. 

12.17- Recreac;ao e animac;ao, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

13- Servic;os relatives a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 

13.01- (VETADO) 

13.02- Fonografia ou gravac;ao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 

congeneres. 

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelac;ao, ampliac;ao, copia, 

reproduc;ao, trucagem e congeneres. 

13.04- Reprografia, microfilmagem e digitalizac;ao. 
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13.05 - Composic;ao grafica, fotocomposic;ao, clicheria, zincografia, litografia, 

fotolitografia. 

14- Servic;os relatives a bens de terceiros. 

14.01 - Lubrificac;ao, limpeza, lustrac;ao, revisao, carga e recarga, conserto, 

restaurac;ao, blindagem, manutenc;ao e conservac;ao de maquinas, veiculos, 

aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pec;as 

e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02- Assistencia tecnica. 

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto pec;as e partes empregadas, que 

ficam sujeitas ao ICMS). 

14.04- Recauchutagem ou regenerac;ao de pneus. 

14.05 Restaurac;ao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizac;ao, corte, 

recorte, polimento, plastificac;ao e congeneres, de objetos quaisquer. 

14.06 - lnstalac;ao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive 

montagem industrial, prestados ao usuario final, exclusivamente com material por ele 

fornecido. 

14.07- Colocac;ao de molduras e congeneres. 

14.08 - Encadernac;ao, gravac;ao e dourac;ao de livros, revistas e congeneres. 

14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuario final, 

exceto aviamento. 

14.10 - Tinturaria e lavanderia. 

14.11 - Tapec;aria e reforma de estofamentos em geral. 

14.12- Funilaria e lanternagem. 

14.13 - Carpintaria e serralheria. 

15 - Servic;os relacionados ao setor bancario ou financeiro, inclusive aqueles 

prestados por instituic;oes financeiras autorizadas a funcionar pela Uniao ou par 

quem de direito. 

15.01 - Administrac;ao de fundos quaisquer, de cons6rcio, de cartao de credito ou 

debito e congeneres, de carteira de clientes, de cheques pre-datados e congeneres. 

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicac;ao e caderneta de poupanc;a, no Pais e no exterior, bern 

como a manutenc;ao das referidas contas ativas e inativas. 
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15.03 - Locac;ao e manutenc;ao de cofres particulares, de terminais eletr6nicos, de 

terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15.04 - Fornecimento ou emissao de atestados em geral, inclusive atestado de 

idoneidade, atestado de capacidade financeira e cong€meres. 

15.05- Cadastro, elaborac;ao de ficha cadastral, renovac;ao cadastral e congeneres, 

inclusao ou exclusao no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos- CCF ou 

em quaisquer outros bancos cadastrais. 

15.06- Emissao, reemissao e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos 

em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; 

comunicac;ao com outra agencia ou com a administrac;ao central; licenciamento 

eletr6nico de vefculos; transferencia de vefculos; agenciamento fiduciario ou 

depositario; devoluc;ao de bens em custodia. 

15.07 - Acesso, movimentac;ao, atendimento e consulta a contas em geral, por 

qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-simile, internet e telex, acesso 

a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a 

rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informac;oes relativas a 

contas em geral, por qualquer meio ou processo. 

15.08 - Emissao, reemissao, alterac;ao, cessao, substituic;ao, cancelamento e 

registro de contrato de credito; estudo, analise e avaliac;ao de operac;oes de credito; 

emissao, concessao, alterac;ao ou contratac;ao de aval, fianc;a, anuencia e 

congeneres; servic;os relativos a abertura de credito, para quaisquer fins. 

15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessao de 

direitos e obrigac;oes, substituic;ao de garantia, alterac;ao, cancelamento e registro de 

contrato, e demais servic;os relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

15.10 - Servic;os relacionados a cobranc;as, recebimentos ou pagamentos em geral, 

de tltulos quaisquer, de contas ou carnes, de cambia, de tributos e por conta de 

terceiros, inclusive os efetuados por meio eletr6nico, automatico ou por maquinas de 

atendimento; fornecimento de posic;ao de cobranc;a, recebimento ou pagamento; 

emissao de carnes, fichas de compensac;ao, impressos e documentos em geral. 

15.11 - Devoluc;ao de titulos, protesto de titulos, sustac;ao de protesto, manutenc;ao 

de tftulos, reapresentac;ao de tftulos, e demais servic;os a eles relacionados. 

15.12- Custodia em geral, inclusive de tftulos e valores mobiliarios. 

15.13 - Servic;os relacionados a operac;oes de cambia em geral, edic;ao, alterac;ao, 

prorrogac;ao, cancelamento e baixa de contrato de cambia; emissao de registro de 
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exportagao ou de cn§dito; cobranga ou deposito no exterior; emissao, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transfer€mcia, cancelamento e 

demais servigos relatives a carta de cn§dito de importagao, exportagao e garantias 

recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operagoes 

de cambia. 

15.14 - Fornecimento, emissao, reemissao, renovagao e manutengao de cartao 

magnetico, cartao de credito, cartao de debito, cartao salario e congeneres. 

15.15 - Compensagao de cheques e tltulos quaisquer; servigos relacionados a 

deposito, inclusive deposito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer 

meio ou processo, inclusive em terminais eletr6nicos e de atendimento. 

15.16 - Emissao, reemissao, liquidagao, alteragao, cancelamento e baixa de ordens 

de pagamento, ordens de credito e similares, por qualquer meio ou processo; 

servigos relacionados a transferencia de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral. 

15.17 - Emissao, fornecimento, devolugao, sustagao, cancelamento e oposigao de 

cheques quaisquer, avulso ou por talao. 

15.18 - Servigos relacionados a credito imobiliario, avaliagao e vistoria de imovel ou 

obra, analise tecnica e juridica, emissao, reemissao, alteragao, transferencia e 

renegociagao de contrato, emissao e reemissao do termo de quitagao e demais 

servigos relacionados a credito imobiliario. 

16 - Servigos de transporte de natureza municipal. 

16.01 - Servigos de transporte de natureza municipal. 

17 - Servigos de apoio tecnico, administrative, juridico, contabil, comercial e 

cong€meres. 

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 

desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilagao e fornecimento de dados e 

informagoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

17.02 - Datilografia, digitagao, estenografia, expediente, secretaria em geral, 

resposta audivel, redagao, edigao, interpretagao, revisao, tradugao, apoio e infra

estrutura administrativa e cong€meres. 

17.03 - Planejamento, coordenagao, programagao ou organizagao tecnica, 

financeira ou administrativa. 

17.04- Recrutamento, agenciamento, selegao e colocagao de mao-de-obra. 
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17.05- Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater temporario, inclusive de 

empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporaries, contratados pelo prestador 

de servigo. 

17.06- Propaganda e publicidade, inclusive promogao de vendas, planejamento de 

campanhas ou sistemas de publicidade, elaboragao de desenhos, textos e demais 

materiais publicitarios. 

17.07- (VETADO) 

17.08- Franquia (franchising). 

17.09- Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas. 

17.10 - Planejamento, organizagao e administragao de feiras, exposigoes, 

congresses e cong€meres. 

17.11 - Organizagao de festas e recepgoes; bufe ( exceto o fornecimento de 

alimentagao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

17.12- Administragao em geral, inclusive de bens e neg6cios de terceiros. 

17.13 - Lei lao e congeneres. 

17.14 -Advocacia. 

17.15 - Arbitragem de qualquer especie, inclusive juridica. 

17.16 -Auditoria. 

17.17 -Analise de Organizagao e Metodos. 

17.18- Atuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza. 

17.19 - Contabilidade, inclusive servigos tecnicos e auxiliares. 

17.20- Consultoria e assessoria economica ou financeira. 

17.21 - Estatistica. 

17.22 - Cobranga em geral. 

17.23 - Assessoria, analise, avaliagao, atendimento, consulta, cadastre, selegao, 

gerenciamento de informagoes, administragao de contas a receber ou a pagar e em 

geral, relacionados a operagoes de faturizagao (factoring). 

17.24 - Apresentagao de palestras, conferencias, seminaries e congeneres. 

18 - Servigos de regulagao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspegao 

e avaliagao de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevengao e gerencia 

de riscos seguraveis e congeneres. 

18.01 - Servigos de regulagao de sinistros vinculados a contratos de seguros; 

inspegao e avaliagao de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevengao e 

gerencia de riscos seguraveis e congeneres. 



85 

19 - Servigos de distribuigao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 

bingos, cartoes, pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os 

decorrentes de titulos de capitalizagao e congeneres. 

19.01 - Servigos de distribuigao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 

bingos, cartoes, pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os 

decorrentes de titulos de capitalizagao e congeneres. 

20 - Servigos portuarios, aeroportuarios, ferroportuarios, de terminais rodoviarios, 

ferroviarios e metroviarios. 

20.01 - Servigos portuarios, ferroportuarios, utilizagao de porto, movimentagao de 

passageiros, reboque de embarcagoes, rebocador escoteiro, atracagao, 

desatracagao, servigos de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer 

natureza, servigos acess6rios, movimentagao de mercadorias, servigos de apoio 

maritima, de movimentagao ao largo, servigos de armadores, estiva, conferencia, 

logistica e congeneres. 

20.02 - Servigos aeroportuarios, utilizagao de aeroporto, movimentagao de 

passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentagao de 

aeronaves, servigos de apoio aeroportuarios, servigos acess6rios, movimentagao de 

mercadorias, logistica e congeneres. 

20.03- Servigos de terminais rodoviarios, ferroviarios, metroviarios, movimentagao 

de passageiros, mercadorias, inclusive suas operagoes, logistica e congeneres. 

21 - Servigos de registros publicos, cartorarios e notariais. 

21.01 - Servigos de registros publicos, cartorarios e notariais. 

22 - Servigos de exploragao de rodovia. 

22.01 - Servigos de exploragao de rodovia mediante cobranga de prego ou pedagio 

dos usuarios, envolvendo execugao de servigos de conservagao, manutengao, 

melhoramentos para adequagao de capacidade e seguranga de transito, operagao, 

monitoragao, assistencia aos usuarios e outros servigos definidos em contratos, atos 

de concessao ou de permissao ou em normas oficiais. 

23 - Servigos de programagao e comunicagao visual, desenho industrial e 

congeneres. 

23.01 - Servigos de programagao e comunicagao visual, desenho industrial e 

congeneres. 

24 - Servigos de chaveiros, confecgao de carimbos, placas, sinalizagao visual, 

banners, adesivos e congeneres. 
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24.01 - Servigos de chaveiros, confecgao de carimbos, placas, sinalizagao visual, 

banners, adesivos e congeneres. 

25 - Servigos funerarios. 

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixao, urna ou esquifes; aluguel de 

capela; transporte do corpo cadaverico; fornecimento de flares, coroas e outros 

paramentos; desembarago de certidao de 6bito; fornecimento de veu, essa e outros 

adornos; embalsamento, embelezamento, conservagao ou restauragao de 

cadaveres. 

25.02- Cremagao de corpos e partes de corpos cadavericos. 

25.03- Pianos ou convenio funerarios. 

25.04- Manutengao e conservagao de jazigos e cemiterios. 

26 - Servigos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, 

objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; 

courrier e congeneres. 

26.01 - Servigos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, 

objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; 

courrier e congeneres. 

27 - Servigos de assistencia social. 

27.01 - Servigos de assistencia social. 

28 - Servigos de avaliagao de bens e servigos de qualquer natureza. 

28.01 - Servigos de avaliagao de bens e servigos de qualquer natureza. 

29 - Servigos de biblioteconomia. 

29.01 - Servigos de biblioteconomia. 

30- Servigos de biologia, biotecnologia e qufmica. 

30.01 - Servigos de biologia, biotecnologia e qufmica. 

31 - Servigos tecnicos em edificagoes, eletr6nica, eletrotecnica, med3nica, 

telecomunicagoes e congeneres. 

31.01 - Servigos tecnicos em edificagoes, eletr6nica, eletrotecnica, mecanica, 

telecomunicagoes e congeneres. 

32 - Servigos de desenhos tecnicos. 

32.01 - Servigos de desenhos tecnicos. 

33 - Servigos de desembarago aduaneiro, comissarios, despachantes e congeneres. 

33.01 - Servigos de desembara<;o aduaneiro, comissarios, despachantes e 

congeneres. 



34 - Servigos de investigagoes particulares, detetives e cong€meres. 

34.01 - Servigos de investigagoes particulares, detetives e congeneres. 
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35 - Servigos de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relagoes 

publicas. 

35.01 - Servigos de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relagoes 

publicas. 

36 - Servigos de meteorologia. 

36.01 - Servigos de meteorologia. 

37 - Servigos de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Servigos de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 - Servigos de museologia. 

38.01 - Servigos de museologia. 

39 - Servigos de ourivesaria e lapidagao. 

39.01 - Servigos de ourivesaria e lapidagao (quando o material for fornecido pelo 

tomador do servigo). 

40 - Servigos relativos a obras de arte sob encomenda. 

40.01 - Obras de arte sob encomenda. 



LEI COMPLEMENTAR N° 001, DE 29/12/97 

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL 

Dispoe sabre os tributos municipais e da providencias correlatas. 

A CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA, Estado do Parana, aprovou e eu, sanciono 
apresente Lei: 

DISPOSic;;:AO PRELIMINAR 

Art. 1 o - Esta Lei disp6e sabre o Sistema Tributario do Municipio de Araucaria. 

CAPITULO I- DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS 

SE«;AO I - DISPOSI«;OES GERAIS 

Art. 2° - Hipotese de incidencia do imposto sobre servic;os e toda prestac;ao de 

servic;o, qualquer que seja sua natureza. 

Art. 3° - Sujeito passivo e o contribuinte ou o responsavel. 

Art. 4° - Base imponfvel e o prec_;o do servic_;o. 
§ 1° - Prec;o do servic;o e o valor total despendido pelo usuario para obter o 

servic;o do prestador. 

§ 2° - Os servi<;os prestados sob a forma de trabalho pessoal do proprio 
contribuinte serao gravados por tribute fixo, excetuado o caso do contribuinte nao ter 
promovido o seu cadastramento como tal, hip6tese de que trata a alinea "b" do artigo 
11, onde a tributa<;ao observara a regra estabelecida no "caput" deste artigo. 
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Art. 5° - As prestac;oes de servic_;os consistentes no trabalho pessoal do 
proprio contribuinte serao gravadas por tributo fixo anual, nos seguintes 
valores: 
I - Profissionais autonomos com curso superior: ate 300 (trezentas) UFIRs 
(Unidades Fiscais de Referencia); 
II - Profissionais autonomos sem curso superior: ate 150 (cento e 
cinquenta) 
UFIRs (Unidades Fiscais de Referencia). 



Art. 6°- As alfquotas do impasto sao: 
I- Diversoes publicas: S0lo (cinco por cento); 
II - Construc;ao civil: 2°lo (do is por cento); 
III - Demais atividades: 3°1o (tres por cento). 
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Paragrafo unico - No caso de retenc;ao na fonte, a alfquota a ser aplicada e 
de 3°1o (tres por cento), excetuando diversoes publicas, a qual sera de S01o 
(cinco por cento). 

Art. 70 - Considera-se ocorrido o fato imponfvel quando consumada a atividade em que 
consiste a prestac;:ao do servic;:o. 

§ 1° - No caso do § 2° do art. 4°, o fato imponfvel ocorre no dia primeiro 
de 
janeiro de cada exerdcio, ou, em se tratando de infcio de atividade, na 
data do pedido de inscric;ao no cadastro. 
§ 2° - No caso de servic;:o de construc;:ao civil, onde a execuc;:ao seja continuada, o 
fato imponfvel ocorre na data de cada medic;:ao parcial 

Art. 8° - Observadas as normas de Lei Complementar a Constituic;ao, 
todos os servic;os, cuja prestac;ao envolva fornecimento ou aplicac;ao de 
materia is, 
bens ou coisas, substancias ou insumos, ficam tambem sujeitos ao 
impasto sobre servic;os. 

SE<;AO II- DA SUJEI<;AO PASSIV A 

SUBSE<;AO I - DO CONTRIBUINTE 

Art.9° - Contribuinte eo prestador do servic;o. 

SUBSECAO II- DO RESPONSAVEL 

Art. 10 - Responsavel e o sujeito passivo que, estando vinculado ao fato 
imponfvel da obrigac;ao tributaria, mas nao sendo contribuinte esteja 
expressamente arrolado nesta subsec;ao, como obrigado ao pagamento do 
impasto devido por aquele. 
Paragrafo unico - A obrigatoriedade da rela<;ao do impasto pelo 
responsavel exclui 
a do contribuinte. 

Art. 11 - Sao responsaveis pela retenc;ao na fonte e respectivo 
recolhimento: 

a) 0 usuario de servic;o, pelo impasto devido pelo prestador que nao 
emitiu 



documento fiscal; 

b) o usuario de servi<;;o, pelo 
resultar de trabalho pessoal 
comprovante 
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impasto devido por servi<;;o prestado que 
do contribuinte e este nao apresentar 

de 
inscri<;;ao no cadastro fazendario; 

c) o empreiteiro, pelo impasto devido pelo subempreiteiro; 

d) a distribuidora de loterias instantaneas, pelo impasto devido pelas 
redistribuidoras; 

e) as empresas que explorem servi<;;os de pianos de saude ou de 
assistencia medica, hospitalar e congeneres, ou de seguro atraves de 
pianos de 
medicina de grupo, convenios, em rela<;;ao aos servi<;;os de gerendamento 
ou 
corretagem dos referidos pianos e seguros, remo<;;ao de doentes, servi<;;os 
de hospitais, cllnicas, sanat6rios, laborat6rios de analises, ambulat6rios, 
prontos-socorros, manicomios, casas de saude, de repouso e de 
recupera<;;ao, clfnicas de radioterapia, eletricidade medica, ultra
sonografia, radiologia , tomografia e congeneres. 

f) 0 proprietario do estabelecimento, pelo impasto devido pelo prestador 
nos casas de bailes, shows, festivais, recitais e congeneres, bem como a 
execu<;;ao de musica individualmente ou por conjunto; 

g) o proprietario de obra de constru<;;ao civil, pelo impasto devido pelo 
prestador, quando este nao possuir estabelecimento prestador no 
Municipio de 
Araucaria. 

SE<::AO III- DO LAN<::AMENTO 

Art. 12 - Os contribuintes, cujo impasto for calculado por meio de 
allquotas 
percentuais, deverao calcular e recolher o respectivo impasto na forma e 
prazos assinados em regulamento. 
§ 1 o - A nao observancia pelo contribuinte, do prazo assinado em 
regulamento, 
sujeitara o mesmo, ao pagamento de corre<;;ao monetaria, multa 
moratoria de 0,33°/o ao dia, ate o limite de dez por cento, e juros de 
mora, sendo os dois ultimos, sabre o valor corrigido. 
§ 20 - 0 disposto neste artigo nao exclui 0 dever de declarar 0 fato de nao 
haver 
importancia a recolher. 

Art. 13 - As sociedades ou firmas de engenharia poderao declarar e pagar 
mensalmente o impasto de modo separado, para cada obra. 
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Art. 14 - Os contribuintes sujeitos a tributac;;ao fixa terao seu impasto 
lanc;;ado pela Fazenda Municipal e serao intimados da exigencia mediante 
publicac;;ao de edital no Diario Oficial do Estado do Parana. 
Paragrafo unico - 0 edital de intimac;;ao, contera: 
1. nome do contribuinte com a respectiva inscric;;ao municipal; 
2. prazo para pagamento; 
3. prazo para impugnac;;ao da exigencia; 
4. forma de entrega dos carnes de pagamento. 

Art. 15 - Os responsaveis pelos valores retidos na fonte deverao recolher 
0 

impasto na forma e prazos assinados em regulamento. 
Paragrafo unico - A nao observancia, pelo responsavel, do prazo assinado 
em 
regulamento, sujeitara o mesmo, ao pagamento de correc;;ao monetaria, 
multa moratoria de 0,33°/o ao dia, ate o limite de dez por cento, e juros de 
mora, sendo os dais ultimos, sabre o valor corrigido. 

Art. 16 - A constituic;;ao do credito tributario por lanc;;amento de offcio sera 
formalizada por auto de infrac;;ao. 

Art. 17- 0 auto de infrac;;ao contera: 
I - a qualificac;;ao do autuado; 
II - o local, a data e a hora da lavratura; 
IIII - a descri<;ao do fato 

IV- a disposic;;ao legal infringida e a penalidade aplicavel; 
V - a determinac;;ao da exigencia e a intimac;;ao para cumpri-la ou 
impugna-la no prazo de trinta dias; u 
VI - a assinatura do autuante e a indicac;;ao de seu cargo ou func;;ao. 
Paragrafo unico - As comiss5es ou incorrec;;5es do auto nao acarretarao 
nulidades, quando nele constarem elementos suficientes para a 
determinac;;ao da infrac;;ao. 

SE(:AO IV - DOS REGIMES ESPECIAIS 

SUBSE<;AO I - DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZA<;AO 

Art. 18 - Quando o sujeito passivo da obrigac;;ao tributaria oferecer ao fisco 
dados inexatos ou que nao merec;;am fe, bem como, na hip6tese de nao 
fornece-los, o mesmo ficara sujeito a regime especial de fiscalizac;;ao, do 
qual resultara a fixac;;ao, por arbitramento, do valor do impasto a ser 
pago. 
§ 1 o - No caso de extravio de livros e documentos fiscais, aplicar-se-a, 
igualmente, o regime previsto no "caput" deste artigo. 
§ 2° - Os criterios a serem utilizados para o arbitramento de que trata o 
presente 
artigo serao fixados por regulamento. 
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SUBSE<;AO II - DO REGIME ESPECIAL POR ESTIMATIVA 

Art. 19 - Consiste, o regime especial previsto neste artigo, em um 
tratamento 
diferenciado, pelo qual o Poder Executivo fixara criterios para estimar a 
base 
imponfvel do impasto, no caso de atividades de diffcil controle ou 
fiscalizac;ao. 
Pan§grafo unico - A identificac_;ao das atividades de dificil controle ou fiscalizac_;ao, 
enquadradas no regime de que trata o presente artigo, bern como, os respectivos 
criterios de estimativa a serem empregados, serao definidos em regulamento. 

SEc;:Ao V - DAS INFRAc;:OES E PENALIDADES 

Art. 20 - A nao observancia, pelo sujeito passivo, de qualquer obrigac;ao 
acess6ria imposta pela legislac;ao tributaria, no interesse da arrecadac;ao 
ou 
fiscalizac;ao do impasto tratado neste capftulo, sujeitara o mesmo ao 
pagamento de multa correspondente a 250,00 UFIRs (Unidades Fiscais de 
Referencia). 

Art. 21 - Quando o sujeito passivo descumprir o seu dever de recolher o 
impasto, para posterior homologac;ao da autoridade administrativa, 
consoante o disposto no art. 12 desta Lei, e tal infrac;ao for apurada por 
procedimento fiscal, a multa a ser aplicada equivalera a 40°/o (quarenta 
por 
cento) do valor corrigido do impasto. 
Paragrafo unico - Sera tambem de 40°/o (quarenta por cento) sobre o 
valor 
corrigido do impasto, a multa a ser aplicada no caso de nao retenc;ao do 
impasto na fonte. 

Art. 22 - Quando o sujeito passive efetuar, no prazo de trinta dias da 
notificac_;ao do lanc_;amento, 0 pagamento do valor integral do credito 
tributario, objeto do auto de infrac_;ao, o valor da multa a que se refere o 
artigo anterior sera reduzido em cinquenta par cento. 

Paragrafo unico - A fluencia do prazo previsto neste artigo nao e atingida pela ocorrencia 
de suspensao da exigibilidade do credito tributario. 

Art 23 - Quando o sujeito passivo efetuar, no prazo de trinta dias 
contados 
da data da ciencia da decisao da impugnac;ao apresentada em primeira 
instancia, 0 pagamento do valor integral do credito tributario, objeto do 
auto 
de infrac;ao, o valor da multa mencionada no art. 21 desta Lei, sera 
reduzido 
em vinte por cento. 
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Art. 24 - A responsabilidade por infra<;ao e exclufda pela denuncia 
espontanea. 
§ 1 o - Apresentada a declara<;ao espontanea pelo sujeito passivo, quanto 
ao 
montante de imposto que entende ser devido, a autoridade administrativa 
procedera ao lan<;amento do valor declarado. 

§ 2° - 0 lan<;amento mencionado no paragrafo anterior nao exclui o direito 
da Fazenda Publica de proceder ao lan<;amento do saldo porventura 
existente, apurado, posteriormente, por procedimento administrative 
fiscal. 

§ 3° - Quando proceder ao lan<;amento mencionado no paragrafo 1 o deste 
artigo, a autoridade administrativa acrescera, ao valor espontaneamente 
denunciado pelo 
sujeito passivo, corre<;ao monetaria, multa moratoria de 0,33°/o ao dia, ate 
o limite de 10°/o, e juros de mora, sendo os dois ultimos sobre o valor 
corrigido. 

§ 4° - A jufzo da autoridade administrativa, o debito tratado neste artigo 
pod era 
ser parcelado. 

§ so - Efetuado o lan<;amento do montante denunciado, tera, o sujeito 
passivo, o prazo de trinta dias para pagamento integral do seu debito ou 
para requerer o parcelamento, caso em que o pagamento da primeira 
parcela far-se-a na data da assinatura do termo de parcelamento e as 
seguintes de trinta em trinta dias. 

§ 6° - 0 vencimento de uma das parcelas, sem o respectivo pagamento 
implicara 
no vencimento das restantes. 

§ 7° - Expirado o prazo para pagamento do montante integral do debito 
a qui 
tratado ou de qualquer uma de suas parcelas, aplicar-se-a o disposto no 
artigo 81 desta Lei. 

§ 8° - Nao se considera espontanea a denuncia apresentada ap6s o infcio 
de 
procedimento administrative ou medida de fiscaliza<;ao relacionadas com a 
infra<;ao. 

SE<;AO VI- DO CONTROLE FISCAL 

Art. 25 - Para execu<;ao das normas previstas no presente capitulo, a 
administra<;ao mantera cadastro de prestadores de servi<;os. 
Paragrafo unico - 0 contribuinte e obrigado a prestar ao fisco as 



informac;oes 
se fizerem necessarias para a sua inscric;ao no cadastro fiscal, 
para 
atualizac;ao do mesmo. 
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que 
bem como, 

a 

Art. 26 - Para efeitos de registro, controle e fiscalizac;ao do impasto, a Prefeitura 
instituira, por regulamento, livros e outros documentos fiscais, destinados a 
comprovac;ao das operac;oes tributadas e seu valor. 

CAPITULO II - DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 

PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

SE<;AO I- DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 27 - Hip6tese de incidencia do impasto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana e a propriedade, 0 domfnio util ou a posse de im6vel 
situado na zona urbana. 
Paragrafo unico - Estende-se como zona urbana a que apresentar os 
requisites 
mfnimos de melhoramentos, indicados em Lei Federal, e tambem as areas 
urbanizaveis ou de expansao urbana, constantes de loteamentos 
aprovados pela Prefeitura, destinados a habitac;ao ou atividades 
econ6micas. 

Art. 28- 0 contribuinte do impasto e o proprietario, o titular do domfnio 
uti I 
ou o possuidor do im6vel. 
Paragrafo unico - Quando um im6vel possuir mais de um proprietario, 
titular do 
domfnio util ou possuidor, 0 impasto sera lanc;ado, a criteria da 
administrac;ao, em nome de um destes, o qual assumira a qualidade de 
responsavel tributario, relativamente a parte devida pelos demais. 

Art. 29 - Considera-se ocorrido o fato imponfvel no dia primeiro de janeiro 
de 
cada exercfcio financeiro. 

SE«;AO II - DA BASE IMPONiVEL 

Art. 30- Base imponivel do impasto eo valor venal do im6vel. 

Art. 31- 0 valor venal do im6vel sera determinado, mediante avaliac;ao, 
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tornando-se como referencia os valores unitarios constantes da Planta 
Generica de Valores Imobiliarios e caracterfstica do im6vel. 

§ 1 o - Prevalecera sopre os criterios da Planta Generica de Valores 
Imobiliarios o 
valor comprovado de determinado im6vel. 

§ 2° - A avalia<;ao dos im6veis sera feita par uma comissao de avalia<;ao, 
composta de tecnicos indicados pela Prefeitura Municipal, pela Camara 
Municipal e par entidades relacionadas com o mercado imobiliario e com a 
avalia<;ao de im6veis. 

§ 3° - A Comissao de Avalia<;ao a que se refere o paragrafo anterior sera 
estabelecida par decreta e tera, no mfnimo, cinco (5) membros, devendo 
integra-la, pelo menos, um vereador da Camara Municipal de Araucaria. 

§ 4° - 0 valor venal do im6vel determinado, sofrera fator de corre<;ao na 
forma 
que dispuser o regulamento, quando se tratar de im6vel utilizado, isolado 
ou 
cumulativamente em pelo menos 50°/o da area do terreno, para a 
agricultura e/ou que, par for<;a de lei se obrigue a proceder a preserva<;ao 
de areas verdes. 

Art. 32- VETADO 

Art. 33 - As caracterfsticas do im6vel a serem consideradas na avalia<;ao 
serao: 
a) area; 
b) topografia; 
c) testadas; 
e) edifica<;5es, com seu grau de obsolencia; 
f) outros dados relevantes para determina<;ao de valores imobiliarios. 

SEc;AO III - DAS ALIQUOTAS 

Art. 34 - As alfquotas do impasto para os im6veis edificados, de usa 
exclusivamente residencial, serao: 
1. ate setenta metros quadrados: 0,40°/o (zero vfrgula quarenta par 
cento); 
2. acima de setenta metros quadrados, ate cento e vinte metros 
quadrados: 
0,50°/o (zero vfrgula cinquenta par cento); 
3. acima de cento e vinte metros quadrados, ate cento e setenta metros 
quadrados: 0 ,60°/o (zero vfrgula sessenta par cento); 
4. acima de cento e setenta metros quadrados, ate duzentos e vinte 
metros 
quadrados: 0, 70°/o (zero vfrgula setenta par cento); 
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5. acima de duzentos e vinte metros quadrados: 0,80°/o (zero vlrgula 
oitenta por 
cento). 
Paragrafo unico - As alfquotas previstas neste artigo se aplicam por inteiro 
a cada 
unidade residencial, assim entendidas a residencia e seus anexos. 

Art. 35 - As alfquotas do impasto para OS im6veis edificados de uso nao 
residencial, serao: 
1. ate setenta metros quadrados: 0,50°/o (zero vlrgula cinquenta por 
cento); 
2. acima de setenta metros quadrados, ate cento e vinte metros 
quadrados: 
0,60°/o (zero vlrgula sessenta por cento); 
3. acima de cento e vinte metros quadrados, ate cento e setenta metros 
quadrados: 0,70°/o (zero vfrgula setenta por cento); 
4. acima de cento e setenta metros quadrados, ate duzentos e vinte 
metros 
quadrados: 0,80°/o (zero vlrgula oitenta por cento); 
5. acima de duzentos e vinte metros quadrados ate trezentos metros 
quadrados: 
0,90°/o (zero vlrgula noventa por cento); 
6. acima de trezentos metros quadrados: 1,00 (um 
Paragrafo unico - As alfquotas previstas neste artigo, se 
inteiro a 
a materia tributavel. 

por cento). 
aplicam por 

toda 

Art. 36 - As aliquotas de impasto para os im6veis nao edificados, em razao da 
localiza<;ao, de acordo com a lei de zoneamento e metros quadrados de terreno: 

a) Distrito 01, Zona 01: 
1. ate quinhentos metros quadrados: 2,20°/o (dois vlrgula vinte por 
cento); 
2. acima de quinhentos metros quadrados, ate setecentos e vinte metros 
quadrados: 2,60°/o (do is vlrgula sessenta por cento); 
3. acima de setecentos e vinte metros quadrados: 3,00°/o (tres por 
cento): 

b) Distrito 01 - Zonas 02, 04 e 05: 
1. ate quinhentos metros quadrados: 2,00°/o (dois por cento); 
2. acima de quinhentos metros quadrados, ate setecentos e vinte metros 
quadrados: 2,20% (dois virgula vinte por cento); 

3. acima de setecentos e vinte metros quadrados: 2,50°/o (dois vlrgula 
cinquenta por cento); 

c) Distrito 01 -Zona 03: 
1. ate quinhentos metros quadrados: 2,20°/o (dois vlrgula vinte por 



cento); 
2. acima de quinhentos metros quadrados, ate setecentos e vinte metros 
quadrados: 2,40% (dais virgula quarenta por cento); 

97 

3. acima de setecentos e vinte metros quadrados: 2,70°/o (dois vfrgula 
setenta por cento); 

d) Distrito 02- Zonas 01 e 02: 
1. ate quinhentos metros quadrados: 2,20°/o (dois vfrgula vinte por 
cento); 
2. acima de quinhentos ate setecentos e vinte metros quadrados: 2,40°/o 
(do is vfrgula quarenta por cento); 
3. acima de setecentos e vinte metros quadrados: 2,70°/o (dois vfrgula 
setenta por cento); 

e) Distrito 02 - Zona 03: 
1. ate setecentos e vinte metros quadrados: 2,50°/o (dois vfrgula 
cinquenta 
por cento); 
2. acima de setecentos e vinte metros quadrados: 3,00°/o (tres por 
cento); 

f) Distritos e Zonas: 3- 01; 4- 01 e 4- 02: 
1. ate quinhentos metros quadrados: 1,80°/o (um vfrgula oitenta par 
cento); 
2. acima de quinhentos metros quadrados, ate setecentos e vinte metros 
quadrados: 2,00°/o (do is por cento); 
3. acima de setecentos e vinte metros quadrados: 2,30°/o (dois vfrgula 
trinta por cento); 

g) Distrito 6 - Zonas 01, 02 e 03: 
1. ate setecentos e vinte metros quadrados: 2,00°/o (do is por cento); 
2. acima de setecentos e vinte metros quadrados ate dez mil metros 
quadrados: 1,50°/o (uni vfrgula cinquenta por cento); 
3. acima de dez mil metros quadrados: 1,00°/o (um por cento). 

Art. 37 - Nao se considera im6vel edificado aquele cujo valor da 
constrU<;;ao 
nao alcanc;;a a vigesima parte do valor venal do respective terreno, a 
excec;;ao 
daquele de: 
a) uso proprio, exclusivamente residencial, cujo terreno, nos termos da 
legislac;;ao 
espedfica, nao seja divisive I; 
b) uso residencial, cuja area construfda represente um coeficiente de 
aproveitamento nao inferior a 5,0°/o (cinco por cento) do coeficiente 
maximo, previsto na legislac;;ao de uso do solo; 
c) uso residencial associado a produc;;ao de hortifrutigranjeiros, cuja area 
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destinada a este fim, nao seja inferior a dois terc;:os da area do terreno. 

Art. 38- 0 impasto sobre a propriedade predial e territorial urbana sera 
lanc;:ado anualmente de oflcio, considerando-se as circunstancias objetivas 
e subjetivas existentes a data da ocorrencia do fato imponlvel. 

Art. 39-0 contribuinte sera intimado da exigencia do impasto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana, mediante publicac;:ao de edital no 
Diario Oficial do Estado do Parana. 
Paragrafo unico - o edital de intimac;:ao, contera: 
1. nome do contribuinte e indicac;:ao fiscal do im6vel; 
2. prazo para pagamento; 
3. prazo para impugnac;:ao da exigencia; 
4. forma de entrega de carne para pagamento. 

Art. 40- 0 credito podera ser tornado pela sua equivalencia em Unidade 
Fiscal de Referencia (UFIR), bem como, podera ser parcelado em ate 06 
(seis) cotas iguais, permitindo-se o ajuste de arredondamento em uma 
das parcelas, mensais e sucessivas, observado o prazo regulamentar para 
pagamento. 
Paragrafo unico - Para a aprovac;:ao de alterac;:ao do im6vel, quer pela 
unificac;:ao 
ou subdivisao, exigir-se-a a quitac;:ao total do tributo a ele relativo, ainda 
que o credito tenha sido anteriormente parcelado, caso em que as 
parcelas vincendas terao sua data de vencimento antecipada a epoca da 
decisao final do processo de aprovac;:ao, devendo o interessado apresentar 
a certidao negativa respectiva. 

Art. 41- 0 valor mlnimo do impasto sobre a propriedade predial e 
territorial 
urbana e de ate 50,00 (cinquenta) Unidades Fiscais de Referencia - UFIRs, 
na 
data da ocorrencia do fato imponlvel. 

Art. 42 - Fica o Poder Executivo autorizado a nao lanc;:ar o impasto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana relativo a unidades residenciais, 
desde que com area construlda igual ou inferior a 70 (setenta) metros 
quadrados, quando o impasto calculado for inferior ao valor mlnimo 
definido 
no artigo 41 desta Lei. 

SEC:.:AO IV -DO CADASTRO FISCAL 

Art. 43- 0 contribuinte e obrigado a prestar ao fisco as informac;:oes que 
se 
fizerem necessarias para a inscric;:ao de seu im6vel no cadastro fiscal, bem 
como, para a atualizac;:ao do mesmo. 
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Art. 44- 0 contribuinte que deixar de atender ao disposto no artigo 
anterior 
ficara sujeito ao pagamento de multa equivalente a 150 (cento e 
cinquenta) 
Unidades Fiscais de Referencia - UFIRs. 
Paragrafo unico - Incorre igual penalidade, o contribuinte que informar 
dados 
inexatos ou incompletos, de cuja aplicac;ao possa resultar, para o infrator, 
proveito de qualquer natureza. 

CAPITULO III - DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO 
INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 

SEC,:AO I- DISPOSIC,:OES GERAIS 

Art. 45 - 0 impasto sabre a transmissao inter-vivos de bens 
im6veis e de direitos a ele relatives tern como hip6tese de 
incidencia: 

I - a transmissao inter-vivos, a qualquer tftulo, por ato oneroso da 
propriedade ou do domfnio util der bens im6veis, por natureza ou acessao 
ffsica, como definido na Lei Civil; 
II - a transmissao inter-vivos, a qualquer tftulo, por ato oneroso, de 
direitos reais sobre im6veis, exceto os direitos reais de garantia; 
III - a cessao de direitos relatives a transmissoes referidas nos incisos I e 
II. 

Art. 46 -A base imponfvel do impasto eo valor venal dos bens ou direitos transmitidos 
ou cedidos. 

§ 1 o - 0 valor venal sera determinado pel a administrac;ao tributaria, 
mediante avaliac;ao procedida por profissional habilitado, o qual 
observara, para tanto, as normas da Associac;ao Brasileira de Normas 
Tecnicas- ABNT, relativas a avaliac;ao de im6veis .. 
§ 20 - No caso do sujeito passivo, para a aquisic;ao do im6vel, ter obtido 
financiamento junto ao Sistema Financeiro de Habitac;ao, a administrac;ao 
tributaria acatara o valor da avaliac;ao procedida pelo agente financeiro. 

Art; 47- A alfquota e de dois por cento (2°/o). 

Art. 48 - Nas aquisic;oes de casa propria financiada pelo Sistema 
Financeiro de Habitac;ao, serao aplicadas as seguintes alfquotas: 
I - ate 10.000 UFIRs: nihil 
II- de 10.000 a 20.000 UFIRs: meio por cento (0,5°/o); 
III - de 20.000 a 30.000 UFIRs: um por cento (1 °/o); 
IV- de 30.000 UFIRs em diante: dois por cento (2°/o); 
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§ 1 o - As alfquotas referidas neste artigo se aplicarao sabre o montante 
financiado. 
§ 20 - Sabre o valor nao financiado incidira sempre a alfquota de dois por 
cento (2°/o). 

Art. 49 - Sujeito passive e o adquirente dos bens ou direitos. 

Art. 50 - 0 lan<;amento do impasto sera efetuado pela autoridade 
administrativa, com base na declara<;ao do contribuinte. 
§ 1 o - apresentada a declara<;ao pelo sujeito passive, a administra<;ao 
tributaria procedera a avalia<;ao do im6vel na forma do art. 46, para, a 
partir dela, estabelecer o valor impasto. 
§ 20 0 valor do im6vel determinado pela avalia<;ao de que trata o paragrafo anterior 
sera valido par trinta dias, findo os quais devera a avalia<;ao ser refeita para que seja 
averiguada se permanecem inalteradas as condi<;oes originalmente verificadas, iniciando
se, assim, novamente, o processo descrito no § deste artigo. 

Art. 51 - 0 impasto sera pago antes de efetuada a transcri<;ao do tftulo de 
transferencia no Registro de Im6veis. 

CAPiTULO IV- DAS T AXAS 

Art. 52 - As taxas cobradas pelo Municipio sao: 
I - Taxas de Servi<;os Urbanos; 
II - Taxas pelo Exerdcio do Poder de Polfcia. 

SE<;AD II- DAS TAXAS DE SERVI<;OS URBANOS 

Art. 53 - Sao taxas de servi<;os urbanos, as de: 
I- limpeza e conserva<;ao publica; 
II- coleta de lixo; 
III - ilumina<;ao publica. 

SUBSE<;AO I - DA HIPOTESE DE INCIDENCIA 

Art. 54 - As taxas de servi<;o urbanos tem como hip6tese de incidencia a 
utiliza<;ao, efetiva ou potencial, pelo sujeito passive, dos servi<;os 
mencionados no artigo anterior. 

Art. 55 - 0 fato imponfvel das taxas de servi<;os urbanos ocorre no dia 
primeiro de janeiro de cada exerdcio. 

SUBSE<;AO II- DO SUJEITO PASSIVO 
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Art. 56 - E sujeito passivo das taxas de servi<;os urbanos, o proprietario, 
titular do domfnio util ou possuidor de im6vel alcan<;ado pelos servi<;os 
mencionados no art. 53 desta lei. 

SUBSECAO III - DA BASE IMPONIVEL 

Art. 57 - base imponfvel das taxas de servi<;os e o valor estimado de sua 
presta<;ao. 

Art. 58 - 0 Poder Executivo fixara, em ato administrativo, observada a 
norma do 
art. 59, a unidade de valor estimado para cada servi<;o que constitua 
hip6tese de incidencia da taxa. 
Paragrafo unico - Nas taxas de limpeza e conserva<;ao publica, de coleta 
de lixo, e de ilumina<;ao publica, a unidade de valor sera multiplicada por 
im6vel ou economia alcan<;ada. 

Art. 59 - Na taxa de coleta de lixo, a unidade de valor estimado podera 
variar em fun<;ao da coleta ser relativa a im6vel residencial, nao 
residencial ou de uso misto. 

Art. 60 - A fixa<;ao da unidade de valor estimado levara em conta, para cada taxa, os 
pre<;os correntes de mercado, as despesas realizadas no exerdcio anterior para 
presta<;ao de cada servi<;o e outros dados pertinentes para avaliar a atua<;ao do Poder 
Publico. 

§ 1 o - Na fixa<;ao da unidade de valor, o Poder Executivo nao podera 
ultrapassar 
dos seguintes valores: 

I - limpeza e conserva<;ao publica: 50 (cinquenta) UFIRs; 

II - coleta de lixo: 
a) im6vel de uso residencial: 70 (setenta) UFIRs; 
b) im6vel de uso nao residencial: 120 (cento e vinte) UFIRs; 
c) im6vel de uso misto: 100 (cem) UFIRs; 

III- ilumina<;ao publica: 50 (cinquenta) UFIRs. 

§2° - 0 valor a ser lan<;ado para as taxas de limpeza e conserva<;ao publica e 
coleta de lixo terao como limite o montante lan<;ado a titulo de Impasto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, para o im6vel ao qual as mesmas se referem. 

SUBSECAO IV - DO LANCAMENTO 

Art. 61 - As taxas de servi<;os urbanos serao lan<;adas de oficio.Art. 
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62 - A taxa de iluminac;ao publica podera ser incluida no aviso da conta de luz 

do concessionario do servic;o ou no instrumento de lanc;amento do Imposto 

Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

Art 63 - As taxas de limpeza e conservac;ao publica e coleta de lixo, poderao 

ser incluidas no instrumento de lanc;amento do Imposto Sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana. 

SE<;Ao III- DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 

Art. 64 - Sao tax as de polfcia as de: 
I - localizac;ao; 
II - verificac;ao de funcionamento regular; 
III - publicidade; 
IV - licenc;a para execuc;ao de obras; 
V- comercio em via publica; 
VI - vistoria de edificac;oes; 
VII - apreensao e de deposito de coisas. 

SUBSEC:AO I - DA HIPOTESE DE INCIDENCIA 

Art. 65 - E hipotese de incidencia das taxas de que trata o artigo anterior, 
a 
atividade municipal de vigilancia, controle e fiscalizac;ao do cumprimento 
da 
legislac;ao especffica ditada 
salvaguarda do interesse 
interessado. 

pelo exercido do poder de polfcia na 
publico, relativamente a pretensao do 

Art. 66 - 0 fato imponfvel das taxas de localizac;ao, de publicidade, de 
licenc;a 
para execuc;ao de obras, de comercio em via publica e de vistoria de 
edificac;oes, ocorre no memento da solicitac;ao, pelo contribuinte, da 
atividade municipal a elas referentes. 

Art 67-0 fato imponfvel da taxa de verificac_;ao de funcionamento regular 
ocorre no momenta em que for localizada a diligencia em estabelecimento de qualquer 
natureza, visando fiscalizar as atividades autorizadas. 

Art 68-0 fato imponfvel da taxa de apreensao e de deposito de coisas 
ocorre no memento da efetiva apreensao por agente publico. 
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SUBSE<;AO II - DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 69 - E sujeito passivo das taxas de localiza<;ao, de publicidade, de 
licen<;a para execw;;:ao de obras, de comercio em via publica, e de vistoria 
de 1 

edifica<;5es, o beneficiario da atividade municipal a elas referentes. 

Art. 70 - E sujeito passivo da taxa de verifica<;ao de funcionamento 
regular o 
titular do estabelecimento ou local a que se refere a diligencia. 

Art. 71 - E sujeito passive da taxa de apreensao e de deposito de coisas, o 
proprietario ou possuidor da coisa apreendida. 

SUBSE<;AO III - DA BASE IMPONIVEL 

Art. 72 - Base imponfvel das taxas de polfcia e o valor estimado das 
atividades administrativas tendentes a realiza<;ao do fato imponfvel. 

Art 73- 0 Poder Executivo fixara em ato administrativo, observada a 
norma 
do art. 76, a unidade de valor estimado para as atividades tendentes a 
realiza<;ao do fato imponfvel de cada taxa. 
Paragrafo unico - A unidade de valor sera multiplicada: 
I - na taxa de localiza<;ao, por local postulado; 
II - na taxa de verifica<;ao e funcionamento regular, por local fiscalizado e 
pelo numero de atividades autorizadas no alvara; 
III - na taxa de publicidade, pelo numero e tamanho dos anuncios 
apresentados; 
IV - na taxa de licen<;a para execu<;ao de obras, pela area em metros 
quadrados das constru<;oes ou servi<;os projetados; 
V - na taxa de comercio em via publica, por ato concessivo, por ano; 
VI-na taxa de vistoria, pela area em metros quadrados da edifica<;ao para 
a qual esse ato tenha sido requerido; 
VII - na taxa de apreensao e de deposito de coisas, pelo perfodo em dias, 
em que a coisa apreendida permanecer depositada. 

Art. 74 - A fixa<;ao da unidade de valor levara em conta, para cada taxa, a 
complexidade dos trabalhos especializados e outros dados relevantes a 
realiza<;ao dos fatos imponfveis. 
Paragrafo unico - Na fixa<;ao da unidade do Poder Executivo nao podera 
ultrapassar os seguintes valores: 

I - Localiza<;ao e verifica<;ao de funcionamento: 
a) pequenas atividades (ate dez empregados): 100,00 UFIRs; 
b) atividades medias (de onze a quarenta empregados): 200,00 UFIRs; 
c) grandes atividades (mais de quarenta empregados): 400,00 
UFIRs; 
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II - publicidade, licen<;a para execu<;ao de obras, comercio em via publica, 
vistoria: 250,00 UFIRs; 

III- apreensao e deposito de coisas: 200,00 UFIRs. 

SUBSEC::AO IV - DO LANC::AMENTO 

Art. 75 - As taxas de polfcia serao lan<;adas de offcio. 

CAPITULO V - DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 
SECAO I - HIPOTESE DE INCIDENCIA 

Art. 76 - Hipotese de incidencia da contribuic;ao de melhoria e a realizac;ao de 

obra publica municipal, da qual advenha beneficio aos imoveis limitrofes. 

SE<;AO II - DO SUJEITO P ASSIVO 

Art. 77 - Sujeito passivo e o proprietario, titular do dominio util ou possuidor 

do imovel limitrofe beneficiado por obra publica municipal. 

SE<;AO III - DA BASE IMPONIVEL 

Art. 78 - A contribuic;ao de melhoria sera calculada levando-se em conta a 

despesa realizada com a obra publica, rateada entre os imoveis beneficiados, 

proporcionalmente a metragem linear limitrofe a mesma. 

SE<;AO IV - DO LAN<;AMENTO 

Art. 79- A contribuic;ao de melhoria sera lanc;ada de oficio eo contribuinte 

sera notificado para paga-la na forma que dispuser o regulamento. 

CAPITULO VI- DO PAGAMENTO 

Art. 80-0 pagamento dos tributos far-se-a na forma e prazos 
estabelecidos 
nesta Lei e em regulamento. 

Art. 81 - Expirado o prazo para pagamento, o credito tributario sera 
onerado 
de juros de mora e multa moratoria de 0,33°/o ao dia, ate o limite de 30°/o, 
calculado sobre o valor corrigido. 

Art. 82 - A autoridade administrativa poderc§ estabelecer desconto de ate vinte par cento 
do valor do tributo, quando o contribuinte o pagar de uma s6 vez, no prazo assinado 
para tanto. 
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Art. 83 - Os creditos tributaries poderao, a jufzo da autoridade 
administrativa, 
serem extintos: 
I - por compensa<;ao, com creditos lfquidos, certos e vencidos, do 
contribuinte 
contra a Fazenda Municipal; 
II - por dac;ao em pagamento ao Municipio, de bens im6veis livres de quaisquer 
6nus e localizados em Araucaria. 

CAPiTULO VII- DA CORRE(:AO MONETARIA 

Art. 84- Os creditos tributarios terao o seu valor corrigido, desde a data da 

ocorrencia do fato imponivel, ate a data do seu pagamento, segundo os 

indices oficiais de atualiza~ao. 

CAPITULO VIII- DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 

SEc;AO I-DA IMPUGNAc;AO 

Art. 85 - Cientificado o sujeito passivo do lan<;amento tributario, dispora, o 
mesmo, do prazo de trinta dias para impugna-lo. 

Art. 86 - A impugna<;ao sera formalizada por escrito e instrufda 
documentos em que se fundamentar, instaurando-se, na 
administrativa, o litfgio. 

Art. 87 - Nao se instaura o litlgio; 

com os 
esfera 

I- em rela<;ao a materia que nao tenha sido expressamente impugnada; 
II- quando a impugna<;ao nao for apresentada dentro do prazo legal; 
III - quando a impugna<;ao for apresentada por parte ilegltima ou que nao 
comprove a condi<;ao de representante legal do sujeito passivo; 
IV - quando o sujeito passivo impugnar valores ou informa<;oes 
anteriormente por 
ele confessados ou declarados; 
V - quando a impugna<;ao versar sabre valores pagos ou parcelados. 
Art. 88- A propositura de a~ao judicial para discussao de materia tributaria 

importa na renuncia do sujeito passivo a analise administrativa da mesma 

questao, em qualquer instancia. 
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SE~lOII-DAINSTRU~lO 

Art. 89 - A instrU<;ao do processo compete ao Departamento Fiscal que 
promoveu a formalizac;ao da exigencia. 

Art. 90 - A instruc;ao do processo no Departamento Fiscal consiste em fornecer, o 
mesmo, todas as informac;oes faticas pertinentes ao lanc;amento realizado, relativamente 
as questoes que figuraram como objeto da impugnac;ao apresentada. 

§ 1° - 0 Departamento Fiscal podera solicitar do impugnante, a 
apresentac;ao de 
documentos e informac;oes que entender necessaria a instruc;ao do 
processo, 
concedendo-lhe prazo, nunca inferior a cinco dias. 
§ 2° -A autoridade preparadora certificara no processo, a falta de cumprimento, 

pelo sujeito passivo, da solicitac;ao de que trata o paragrafo anterior, dando 

prosseguimento ao mesmo. 

SE<;AO Ill- DAS PROVAS 

Art. 91 - Efetuara, o Fisco Municipal, o lanc;amento tributario, com base 
nos 
elementos de que dispuser, cabendo, ao sujeito passivo, para 
descaracteriza-lo, oferecer as provas habeis para tanto. 
Paragrafo unico - A produc;ao das provas mencionadas neste artigo, sera 
admitida 
ate 0 momento imediatamente anterior a prola<;ao da decisao de primeira 
instancia. 

SEC,:AO IV - DO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTANCIA 

Art. 92 - 0 julgamento de primeira instancia compete aos Auditores 
Tributarios. 

Paragrafo unico - A Auditoria Tributaria sera organizada por decreto. 

Art. 93 - 0 processo sera julgado no prazo de cento e oitenta dias, a partir 
de 
sua entrada no 6rgao incumbido do julgamento. 

Art. 94 - Os Auditores Tributarios nao conhecerao da impugnac;ao 
apresentada nos casos dos artigos 87 e 88 desta Lei. 
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Art. 95 - Da decisao cabera recurso voluntario, com efeito suspensivo, 
dentro dos trinta dias seguintes da ciencia da decisao. 

Art. 96 - A autoridade julgadora de primeira instancia, submetera a 
decisao plotada a reexame pela instancia superior, sempre que exonerar 
o sujeito 
passivo do pagamento de tributo ou penalidade, em valor atualizado 
superior a 300,00 UFIRs. 

Art. 97 - A decisao que anular por vfcio formal o lanc;amento efetuado, 
nao 
estara sujeita ao reexame necessaria previsto no artigo anterior. 
Paragrafo unico - Anulado o lanc;amento por vfcio formal, dispora a 
autoridade 
lanc;adora do prazo de trinta dias para efetuar novo lanc;amento. 

SE<;AO V - DO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTANCIA 

Art. 98 - No prazo de trinta dias seguintes a ciencia da decisao de 
primeira instancia, cabe recurso voluntario, total ou parcial, com efeito 
suspensivo e devolutivo, por parte do sujeito passivo. 

Art. 99- 0 julgamento de segunda instancia compete ao Conselho 
Municipal 
de Contribuintes. 
§ 1° - 0 Conselho Municipal de Contribuintes podera ser composto por 
Camaras 
de Julgamento, conforme dispuser o regulamento. 
§ 2° - 0 Conselho Municipal de Contribuintes aprovara seu proprio 
regimento. 

Art. 100 - 0 recurso sera formalizado em petic;ao escrita, devendo indicar 
OS 
pontos de discordancia relativos a decisao de primeira instancia, contendo 
ainda, os motivos em que se fundamenta. 

Art. 101 - Quando a decisao de primeira instancia nao conhecer da 
impugnac;ao apresentada, o recurso voluntario limitar-se-a a arguir, 
exclusivamente, as causas que motivaram o nao conhecimento. 
§ 1° - Ocorrendo a Hip6tese prevista neste artigo, ao Conselho Municipal 
de 
Contribuintes competira, tao somente, julgar se o sujeito passivo detem 
ou nao 0 direito a decisao de merito. 
§ 2° - A modificac;ao da decisao de primeira instancia, para o 
reconhecimento do 
direito do sujeito passivo ao julgamento do merito da questao, implicara 
na devoluc;ao do processo aquela instancia, para que assim 0 proceda. 



Art. 102 - Nao sera conhecido o recurso: 
I - em rela<;ao a materia que nao tenha sido objeto de impugna<;ao; 
II - quando nao for apresentado dentro do prazo legal; 
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III - quando for apresentado por parte ilegftima ou que nao comprove a 
condi<;ao 
de representante legal do sujeito passive; 
IV - quando versar sobre valores pagos ou parcelados; 
V - quando contiver apenas pedido de dispensa por equidade de 
pagamento de credito tributario; 
VI - quando tratar de materia identica aquela submetida pelo recorrente a 
aprecia<;ao judicial; 
VII - no tocante a argui<;ao de ilegalidade ou inconstitucionalidade de 
disposi<;ao 
de lei, detentora de validade no sistema normative. 

SE<;AO VI -DO JULGAMENTO EM INSTANCIA ESPECIAL 

Art. 103 - Os Procuradores incumbidos da defesa da Fazenda Municipal 
recorrerao ao Secretario Municipal de Finan<;as, no prazo de 30 dias, 
contados da decisao, quando a entenderem contraria a lei ou a evidencia 
das provas. 

Art. 104 - Sera tambem objeto do recurso mencionado no artigo anterior a 
aprovac;ao de ementa que nao reflita, com precisao, os fundamentos da 
decisao, devendo o mesmo ser interposto no prazo de 30 dias, contados da 
data de sua aprovac;ao. 

SE<;AO VII- DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 105 - Compete ao Departamento responsavel pelo lan<;amento do 
tribute 
cientificar o sujeito passive das decisoes proferidas em primeira e segunda 
instancias e em instancia especial. 

Art. 106 - As decisoes por equidade sao da competencia do Secretario 
Municipal de Finan<;as mediante proposta do Conselho Municipal de 
Contribuintes, e restringir-se a dispensa, total ou parcial, dos acrescimos 
legais, exclusive a corre<;ao monetaria. 

Art. 107 - Com observancia das regras estabelecidas nesta Lei, o Poder 
Executive regulara o procedimento administrative de determina<;ao e 
exigencia dos tributes e multas. 
Paragrafo unico - Para OS litfgios de natureza exclusivamente fatica, 
podera ser 
institufdo procedimento de rito sumario, na forma do disposto em 
regulamento. 
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CAPITULO IX- DA CONSULT A 

Art. 108 - E assegurado o direito de consulta ao sujeito passivo, aos 
6rgaos da administra<;;ao publica e as entidades representativas de 
categorias 
econ6micas ou profissionais, sobre situa<;;oes concretas e determinadas, 
no 
que tange a interpreta<;;ao e aplica<;;ao da legisla<;;ao tributaria municipal. 
Paragrafo unico - A conclusao a que se chegar na resposta a consulta e 
vinculante para a Fazenda, em rela<;;ao ao caso examinado. 

Art. 109 - A consulta sera instrulda com a documenta<;;ao necessaria a sua 
configura<;;ao, e sera apreciada pela autoridade competente, no prazo 
maximo de noventa dias. 
Paragrafo unico - Na pendencia da consulta nao se levara auto de 
infra<;;ao, nem 
se agravara a situa<;;ao do consulente. 

Art. 110 - Nao sera objeto de aprecia<;;ao a consulta formulada: 
I - em desacordo com os artigos 108 e 109 desta Lei; 
II - ap6s o inlcio de procedimento administrative ou medida de 
fiscaliza<;;ao, 
relacionados com a materia consultada; 
III - sobre fato objeto de litlgio de que a consulente fa<;;a parte, pendente 
de 
decisao definitiva na esfera administrativa ou judicial; 
IV - quando o fato ja houver sido objeto de decisao anterior, ainda nao 
modificada, proferida em consulta ou litlgio em que haja sido parte o 
consulente, 
V - quando o fato estiver definido, declarado ou disciplinado em 
disposi<;;ao constante da legisla<;;ao tributaria. 

CAPITULO X DAS DISPOSitOES GERAIS E TRANSITORIAS. 

Art. 111- Havendo beneficia ou incentive fiscal que venha a recair sobre o 
mesmo im6vel, aplicar-se-a que lhe for mais valioso. 

Art. 112 - Em caso de extinc;:ao da Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, o Municipio 
adotara outro fndice que vier a substituf-la. 

SE<;Ao VII- DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 113 - Os juros mencionados nesta Lei serao calculados tendo como 
limite a taxa media de capta<;;ao de recursos do Governo Federal, atraves 
dos Tltulos da Dlvida Federal Interna, respectivamente a Taxa Referencial 
do Sistema Especial de Liquida<;;ao e Custodia (SELIC) para tltulos 
federais, divulgado pelo Banco Central do Brasil. 
Paragrafo unico - Em caso de extin<;;ao da SELIC o Municipio de Araucaria 



110 

adotara, para calculo dos juros, o mesmo criteria que vier a ser adotado 
pelo Governo Federal. 

Art. 114 - Fica criada a Comissao para Estudos de Incentivos Fiscais, a 
qual 
sera organizada por decreta. 

Art. 115 - vigente o novo Sistema Tributario do Municipio de Araucaria, 
fica 
assegurada a aplicac;ao da legislac;ao anterior no que nao seja 
incompatfvel 
com ele. 

Art. 116 - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicac;ao, revogando 
as 
Leis Municipais de n°s 508/78, 520/78, 707/88, 723/90, 814/92, 851/92, 
919/93,921/93, 934/94 e 1074/96. 

Art. 117 - Revogam-se as disposic;oes em contrario. 

Prefeitura do Municipio de Araucaria, em 29 de dezembro de 1997 

RIZIO WACHOWICZ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LE/1457103 (ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 002105) 

SUMULA; "Aitera a Lei Complementar 001, de 29 de dezembro de 1997 e da outras 
providencias". 

A CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA, Estado do Parana, aprovou, e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°- 0 dispositivos da Lei Complementar 001/97, a seguir mencionados, passam 
a vigorar com as seguintes alteragoes: 

I - Da nova red a gao ao artigo 2° e a crescenta os paragrafos 1°, 2°, 3° e 4°: 

"Art. 2° - 0 impasto Sobre Servi~os de Qualquer Natureza, tern como fato 

gerador a presta~ao, por pessoa fisica ou juridica, com ou sem 

estabelecimento fixo, de servi~os constantes da lista de servi~os abaixo 

descrita, ainda que estes nao se constituam como atividade preponderante do 

prestador: (NR) 

1 - SERVICOS DE INFORMATICA E CONGENERES. 
1.01 -Analise e desenvolvimento de sistemas ..................................................... 2% 
1.02 - Programagao. 
1.03 - Processamentoo de dados e congeneres .................................................. 2% 
1.04 - Elaboragao de programas de computadores, inclusive 

de jogos eletronicos .................................................................................... 2% 
1.05 - Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas 

de computagao ............................................................................................ 2°/o 
1.06 - Assessoria e consultoria em informatica .................................................... 2% 
1.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalagao, 

configuragao e manutengao de programas de computagao 
e ban cos de dados .................................................................................... 2% 

1.08 - Planejamento, confecgao, manutengao e atualizagao 
de paginas eletronicas .............................................................................. 2% 

2- SERVICOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER 
NATUREZA. 

2.01 - Servigos de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza ............. 3% 

3- SERVICOS PREST ADOS MEDIANTE LOCACAO, CESSAO DE 

DIREITO DE USO E CONGENERES. 

3.01 - VET ADO 
3.02 - Cessao de dire ito de uso de marcas e sinais de propaganda .................... 3% 
3.03 - Exploragao de saloes de testa, centro de convengoes, 

escrit6rios, virtuais, stands, quadras esportivas, estadios, 
ginasios, audit6rios, casas de espetaculos, parques de diver
soes, canchas e congeneres, para realizagao de eventos ou 
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neg6cios de qualquer natureza ................................................................... 3% 
3.04- Locagao, sublocagao, arrendamento, direito de passagem 

ou permissao de usa, compartilhado ou nao, de ferrovia, rode-
via, pastes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza ........................ 3% 

3.05 - Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas 
de usa temporario ....................................................................................... 3o/o 

4- SERVICOS DE SAUDE, ASSISTENCIA MEDICA E CONGENERES. 
4.01 - Medicina e biomedicina ............................................................................. 3% 
4.02- Analises clfnicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radio-
logia, tomografia e congeneres .................................................................. 3% 

4.03 - Hospitais, clinicas, laboratories, sanat6rios, manic6mios, casas 
de saude, pronto-socorros, ambulatories e congeneres ............................ 3% 

4.04- lnstrumentagao cirurgica .......................................................................... 3% 
4.05 - Acupuntura ................................................................................................ 3°/o 
4.06- Enfermagem, inclusive servigos auxiliares ................................................ 3% 
4.07- Servigos farmaceuticos .............................................................................. 3% 
4.08- Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia ..................................... 3% 
4.09- Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento ffsico, 

organico e mental. ..................................................................................... 3o/o 
4.10- Nutrigao ...................................................................................................... 3°/o 
4.11 - Obstetrfcia .................................................................................................. 3°/o 
412- Odontologia ................................................................................................. 3°/o 
4.13- Ort6ptica ..................................................................................................... 3o/o 
4.14- Pr6tese sob encomenda ............................................................................. 3% 
4.15- Psicanalise .................................................................................................. 3o/o 
4.16- Psicologia ................................................................................................... 3°/o 
4.17 - Casas de repouso e de recuperagao, creches, 

asilos e congeneres ..................................................................................... 3°/o 
4.18 - lnseminagao artificial, fertilizagao in vitro e congeneres ........................... 3% 
4.19 - Bancos de sangue, Ieite, pele, olhos, 6vulos, 

semen e congeneres .................................................................................. 3°/o 
4.20- Coleta de sangue, Ieite, tecidos, semen, 6rgaos e materiais 

bio16gicos de qualquer especie .................................................................. 3% 
4.21 - Unidade de atendimento, assist. ou tratamento 

m6vel e congeneres ................................................................................... 3°/o 
4.22 - Pianos de medicina de grupo ou individual e convenios 

para prestagao de assistencia medica, hospitalar, 
odontologica e congeneres .......................................................................... 3% 

4.23 - outros pianos de saude que se cumpram atraves de 
servigos de terceiros contratados, credenciados, 
cooperados ou apenas pages pelo operador do plano 

d. t . d" - d b f" . , . 3°1 me 1an e 1n 1cagao o ene 1c1ano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . 10 

5 - SERVICOS DE MEDICINA E ASSISTENCIA VETERINARIA 
E CONGENERES. 

5.01 - Medicina veterinaria e zootecnia ............................................................... 3% 
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5.02 - Hospitais, clinicas, ambulat6rios, pronto-socorros e congemeres, 
na area veterinaria ..................................................................................... 3°/o 

5.03 - Laborat6rios de analise na area veterinaria .............................................. 3% 
5.04- lnseminac;ao artificial, fertilizac;ao in vitro e congeneres .......................... 3% 
5.05- Ban cos de sangue e de 6rgao e congeneres ............................................ 3% 
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6rgaos e materiais bio-

16gicos de qualquer especie ...................................................................... 3% 

5.07 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e 
congeneres ................................................................................................ 3 °/o 

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento 
e congeneres ............................................................................................. 3o/o 

5.09 - Pianos de atendimento e assistencia medico- veterinaria .......................... 3% 

6 - SERVICOS DE CUIDADOS PESSOAIS, ESTETICA, ATIVIDADES 
FiSICAS E CONGENERES. 

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congeneres .................. 3% 
6.02- Esteticistas, tratamento de pele, depilac;ao e congeneres ........................ 3% 
6.03- banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres .................................. 3% 
6.04 - Ginastica, danc;a, esportes, natac;ao, artes marciais e demais 

atividades ffsicas ....................................................................................... 3% 
6.05- centros de emagrecimento, spa e congeneres ......................................... 3% 

7 - SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, 
GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUCAO CIVIL, MANUTEN-
CAO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGENERES. 

7.01 - Engen haria, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 
b . . . ~ 301 ur amsmo, pa1sag1smo e congeneres. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

7.02- Execuc;ao, par administrac;ao, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construc;ao civil, hidraulica e outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfurac;ao de poc;os, escavac;ao, drenagem 
e irrigac;ao, terraplanagem, pavimentac;ao, concretagem e a insta
lac;ao e montagem de produtos, pec;as e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servi
c6s fora do local da prestac;ao dos servic;os, que fica sujeito 
ao ICMS) ..................................................................................................... 2o/o 

7.03- Elaborac;ao de pianos diretores, estudos de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, relacionados com obras e servic;os de 

engenharia; elaborac;ao de anteprojetos, projetos basicos e proje-
tos executives para trabalhos de engenharia ............................................ 3% 

7.04- Demolic;ao ................................................................................................... 3°/o 
7.05- Reparac;ao, conservac;ao e reforma de ediffcios, estradas, pontes, 

portos e congeneres (exceto o fornecimento de mercadorias pro
duzidas pelo prestador de servic;os, fora do local da prestac;ao 
dos servic;os, que fica sujeito ao ICMS) ...................................................... 3% 

7.06 - Colocac;ao e instalac;ao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 
revestimentos de parede, vidros, divis6rias, placas de gesso e 
congeneres, com material fornecido pelo tom ad or de servic;o .................. 3% 

7.07- Recuperac;ao, raspagem, polimento, lustrac;ao de pisos ........................... 3% 
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7.08- Calafetac;ao ................................................................................................ 3°/o 
7.09- Varric;ao, coleta, remoc;ao, incinerac;ao, tratamento, reciclagem, 

separac;ao e destinac;ao final de lixo, rejeitos e outros resfduos 
quaisquer ................................................................................................... 3°/o 

7.10- Limpeza, manutenc;ao e conservac;ao de vias e logradouros publi-
cos, im6veis, chamines, piscinas, parques, jardins e congemeres ............ 3% 

7.11- Decorac;ao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores ..................... 3% 
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 

t f, . , . b. I, . 3o' agen es ISICOS, qUimiCOS e 10 OgiCOS. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . .. . . . .. . to 

7.13 - Dedetizac;ao, desinfecc;ao, desinsetizac;ao, imunizac;ao, higieniza-
c;ao, desratizac;ao, pulverizac;ao e congenes ............................................ 3% 

7.14- (VETADO) 
7.15- (VETADO). 
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubac;ao e 

congeneres ................................................................................................ 3o/o 
7.17 - Escoramento, contenc;ao de en costas e servic;os congeneres ................... 3% 
7.18- Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, 

represas, ac;udes e congeneres ................................................................ 3% 
7.19 - Acompanhamento e fiscalizac;ao da execuc;ao de obras de enge-

nharia, arquitetura e urbanismo ................................................................. 3% 
7.20- Aerofotogrametria (inclusive interpretac;ao), cartografia, mapea-

mento, levantamentos topograficos, batimetricos, geograficos, 
geodesicos, geol6gicos, geoffsicos e congeneres ...................................... 3% 

7.21 - Pesquisa, perfurac;ao, cimentac;ao, mergulho, perfilagem, concre-
tac;ao, testemunhagem, pescaria, estimulac;ao e outros servic;os 
relacionados com a explorac;ao e explotac;ao de petr61eo, gas natu-
rale de outros recursos minerais ............................................................... 3% 

7.22- nucleac;ao e bombardeamento de nuvens e congeneres ........................... 3% 

8- SERVICOS DE EDUCACAO, ENSINO, ORIENTACAO PEDAGOGICA 
E EDUCACIONAL, INSTRUCAO, TREINAMENTO E AVALIACAO 
PESSOAL DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA. 

8.01 - Ensino regular pre-escolar, fundamental, media e superior. ..................... 2% 
8.02 - instruc;ao, treinamento, orientac;ao pedag6gica e educacional, avalia-

c;ao de conhecimentos de qualquer natureza ............................................. 2% 

9 - SERVICOS RELATIVOS A HOSPEDAGEM, TURISMO, VIAGENS 
E CONGENERES. 

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hoteis, hoteis , residencia, 
residence-service, suite service, hotelaria maritima, moteis, 
pens6es e congeneres; ocupac;ao por temporada com forne-

cimento de servic;o (o valor da alimentac;ao e gorjeta, inclufdo no 
prec;o da diaria, fica sujeito ao Imp. S/ Servic;os) ....................................... 2% 

9.02 - Agenciamento, organizac;ao, promoc;ao, intermediac;ao e 
execuc;ao de programas de turismo, passeios, viagens 
excurs6es, hospedagens e congeneres .................................................... 2% 

9.03- Guias de turismo ........................................................................................ 2°/o 



10 - SERVICOS DE INTERMEDIACAO E CONGENERES. 
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediagao de cambio, de 

seguros, de cartoes de credito, de pianos de saude e de 
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pianos de previdemcia privada ................................................................. 2% 
10.02- Agenciamento, corretagem ou intermediagao de tftulos em 

geral, val ores mobiliarios e contratos quaisquer .................................... 2% 
10.03 - Agenciamento, Corretagem ou intermediagao de direitos de 

propriedade industrial, artistica ou literaria .............................................. 2% 
10.04- Agenciamento, corretagem ou intermediagao de contratos 

de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) 
e de faturizagao (factoring) ................................................................... 2%. 

10.05- Agenciamento, corretagem ou intermediagao de bens m6veis 
ou im6veis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclu-

sive aqueles realizados no ambito de Bolsas de Mercadorias e 
futures, por quaisquer meios ................................................................... 2% 

10.06 - Agenciamento maritime ........................................................................... 2% 
10.07- Agenciamento de noticias ....................................................................... 2% 
10.08- Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agen-

ciamento de veiculagao por quaisquer meios .......................................... 2%. 
10.09- Representagao de qualquer natureza, inclusive comercial. .................... 2% 
10.10- Distribuigao de bens de terceiros ............................................................ 2% 

11 - SERVICOS DE GUARDA, ESTACIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, 
VIGILANCIA E CONGENERES. 
11.01 - Guarda e estacionamento de vefculos terrestres automotores de 

aero naves e de embarcagoes ................................................................. 2% 
11.02 - Vigilancia, seguranga ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03 - Escolta, inclusive de vefculos e cargas ................................................... 2% 
11.04 - Armazenamento, deposito, carga, descarga, arruma<;ao e guarda 

de bens de qualquer especie ................................................................... 2% 

12 - SERVICOS DE DIVERSOES, LAZER, ENTRETENIMENTO E 
CONGENERES. 

12.01 - Espetaculos teatrais ................................................................................ 2% 
12.02 - Exibi<;oes cinematognificas ..................................................................... 2% 

12.03- Espetaculos circenses ............................................................................. 2% 
12.04- Programas de audit6rio ........................................................................... 2% 
12.05 - Parques de diversoes, centres de lazer e congemeres ............................. 2% 
12.06 - Boates, taxi-dancing e congemeres ....................................................... 2% 
12.07 -Shows, ballet, dangas, desfiles, bailes, operas, 

concertos, recitais, festivais e congemeres .............................................. 2% 
12.08 - Feiras, exposigoes, congresses e congemeres ........................................ 2% 
12.09- Bilhares, boliches e diversoes eletr6nicas ou nao .................................... 2% 
12.10- Corridas e competigoes de animais .......................................................... 2% 
12.11 - Competigoes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, 

com ou sem a participagao do espectador .............................................. 2% 
12.12 - execugao de musica ................................................................................ 2% 



12.13- Produgao, mediante ou sem encomenda previa, de eventos, 
espetaculos, entrevistas, shows, ballet , dangas, desfiles, 
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bailes, teatros, operas, concertos, recitais, festivais e congeneres ......... 2% 
12.14- Fornecimento de musica para ambientes fechados ou nao, medi-

ante transmissao por qualquer processo ................................................. 2% 
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folcloricos, trios eletricos 

e congeneres ........................................................................................... 2°/o 
12.16- Exibigao de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, shows, 

concertos, desfiles, operas, competig6es esportivas, de 
destreza intelectual ou congeneres ......................................................... 2% 

12.17- Recreagao e animagao, inclusive em festas e eventos de 
qualquer natureza .................................................................................... 2°/o 

13 - SERVICOS RELATIVOS A FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, 
CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA. 

13.01- (VETADO) 
13.02- Fonografia ou gravagao de sons, inclusive trucagem, dublagem, 

mixagem e congeneres .......................................................................... 2% 
13.03- Fotografia e cinematografia, inclusive revelagao, ampliagao, 

copia, reprodugao, trucagem e congemeres ........................................... 2% 
13.04- Reprografia, microfilmagem e digitalizagao ............................................. 2% 
13.05- Composigao grafica, fotocomposigao, clicheria, zincografia, lito-

gratia, fotolitografia .................................................................................. 2% 

14- SERVICOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS. 
14.01 - Lubrificagao, limpeza, lustragao, revisao, carga e recarga, 

concerto, restauragao, blindagem, manutengao e conservagao 
de maquinas, vefculos, aparelhos, equipamentos, motores, 
elevadores ou de qualquer objeto (exceto pegas e partes em-
pregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) ................................................... 2% 

14.02- Assistencia tecnica .................................................................................. 2% 
14.03- Recondicionamento de motores (exceto pegas empregadas, 

que ficam sujeitas ao ICMS) .................................................................... 2% 
14.04- Recauchutagem ou regeneragao de pneus ............................................. 2% 
14.05- Restauragao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodizagao, corte, recorte, polimento, plastificagao e congeneres, 
de objetos quaisquer ............................................................................... 2% 

14.06- instalagao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, 
inclusive montagem industrial, prestados ao usuario final, 

exclusivamente com material por ele fornecido ...................................... 2% 
14.07- Colocagao de molduras e congeneres .................................................... 2% 
14.08- Encadernagao, gravagao e douragao de livros, revistas e 

congeneres ............................................................................................. 2°/o 
14.09- Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuario 

final, exceto aviamento ........................................................................... 2% 
14.10- Tinturaria e lavanderia .............................................................................. 2% 
14.11- Tapegaria e reforma de estofamentos em geral. ...................................... 2% 
14.12- Funilaria e lanternagem ............................................................................ 2% 
14.13- Carpintaria e serralheria ........................................................................... 2% 



15- SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR BANCARIO OU FINAN
CEIRO, INCLUSIVE AQUELES PRESTADOS POR INSTITUICOES 
FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELA UNIAO OU 
POR QUEM DE DIREITO. 

15.01 - Administragao de fundos quaisquer, de cons6rcio, de cartao 
de credito ou debito e congeneres, de carteira de clientes, de 
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cheques pre-datados e congeneres ........................................................ 5% 
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, 

conta de investimentos e aplicagao e caderneta de poupanga, 
no pals e no exterior, bern como a manutengao das referidas 
contas ativas e inativas ............................................................................ 5% 

15.03 - Locagao e manutengao de cofres particulares, de terminais 
eletronicos, de terminais de atendimento e de bens e 
equipamentos em geral ........................................................................... 5% 

15.04- Fornecimento ou emissao de atestados em geral, inclusive 
atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira 
congeneres ............................................................................................ 5 °/o 

15.05- Cadastro, elaboragao de ficha cadastral, renovagao cadastral 
e congeneres, inclusao ou exclusao no Cadastro de Emitentes 
de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros 
ban cos cadastrais ................................................................................... 5% 

15.06 - Emissao, reemissao e fornecimento de avisos, comprovantes 
e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 
documentos, bens e valores; comunicagao com outra agencia 
ou com administragao central; licenciamento eletronico de vef
culos; transferencia de vefculos; agenciamento fiduciario ou 

deposita rio; devolugao de bens em custodia ........................................... 5% 
15.07- Acesso, movimentagao, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 
fac-simile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 
inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 
informagoes relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 
processo .................................................................................................. 5°/o 

15.08- Emissao, reemissao, alteragao, cessao, substituigao, cancela
mento e registro de contrato de credito; estudo, analise e 
avaliagao de operagoes de credito; emissao, concessao, 
alteragao ou contratagao de aval, fianga, anuencia e congeneres; 
servigos relativos a abertura de credito, para quaisquer fins ................. 5% 

15.09- Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 
cessao de direitos e obrigagoes, substituigao de garantia, 
alteragao, cancelamento e registro de contrato, e demais 
servigos relacionados ao arrendamento mercantil (leasing) ................... 5% 

15.10 - Servigos relacionados a cobrangas, recebimentos ou pagamentos 
em geral, de tftulos quaisquer, de contas ou carnes, de cambia, 
de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por 
meio eletronico, automatico ou por maquinas de atendimento; 
fornecimento de posigao de cobranga, recebimento ou pagamento; 
emissao de carnes, fichas de compensagao, impressos e documen-
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tos em geral. ............................................................................................. 5°/o 
15.11- Devoluc;ao de titulos, protesto de titulos, sustac;ao de protestos, 

manutenc;ao de titulos, reapresentac;ao de titulos, e demais servic;os 
a eles relacionados ................................................................................... 5% 

15.12 -Custodia em geral, inclusive de titulos e valores mobiliarios .................... 5% 
15.13- Servic;os relacionados a operac;oes de cambio em geral, 

edic;ao, alterac;ao, prorrogac;ao, cancelamento e baixa de 
contrato de cambio; emissao de registro de exportac;ao ou 
de credito; cobranc;a ou deposito no exterior; emissao, 
fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; 
fornecimento, transfer€mcia, cancelamento e demais 
servic;os relativos a carta de credito de importac;ao, 

exportac;ao e garantias recebidas; envio e recebimento de 
mensagens em geral relacionadas a operac;oes de cambio .................... 5% 

15.14- Fornecimento, Emissao, reemissao, renovac;ao e manutenc;ao 
de cartao magnetico, cartao de credito, cartao de debito, cartao 
sal a rio e cong€meres ............................................................................... 5% 

15.15- Compensac;ao de cheques e titulos quaisquer; servic;os relacio
nados a deposito, inclusive deposito identificado, a saque de 
contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em 
terminais eletronicos e de atendimento ................................................... 5% 

15.16- Emissao, reemissao, liquidac;ao, alterac;ao, cancelamento e baixa 
de ordens de pagamento, ordens de credito e similares, por qual
quer meio ou processo; servic;os relacionados a transfer€mcia de 
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre 
contas em geral. ...................................................................................... 5°/o 

15.17- Emissao, fornecimento, devoluc;ao, sustac;ao, cancelamento e 
oposic;ao de cheques quaisquer, avulso ou por talao .............................. 5% 

15.18- Servic;os relacionados a credito imobiliario, avaliac;ao e vistoria 
de imovel ou obra, analise tecnica e juridica, emissao, reemissao, 
alterac;ao, transferencia e renegociac;ao de contrato, emissao e 
reemissao do termo de quitac;ao e demais servic;os relacionados a 

credito imobiliario ...................................................................................... 5% 

16- SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL 
16.01 - Servic;os de trans porte de natureza municipal. ....................................... 2% 

17 - SERVICOS DE APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURiDICO, 
CONTABIL, COMERCIAL E CONGENERES. 

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida 
em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta 
compilac;ao e fornecimento de dados e informac;oes de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e similares ............................................... 2% 

17.02- Datilografia, digitac;ao, estenografia, expediente, secretaria em 
geral, reposta audivel, redac;ao, edic;ao, interpretac;ao, revisao, 
traduc;ao, apoio e infra-estrutura administrativa e congeneres .............. 2% 

17.03 - Planejamento, coordenac;ao, programac;ao ou organizac;ao 
t , . f" . d . . t t" 2°1 ecmca, 1nance1ra ou a m1ms ra 1va.......... .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 10 

17.04 - Recrutamento, agenciamento, selec;ao e colocac;ao de mao-de-
obra .......................................................................................................... 20/o. 



17.05- Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater temporario, 
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporarios, 
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contratados pelo prestador de servigo ................................................... 2% 
17.06- Propaganda e publicidade, inclusive promogao de vendas, planeja

jamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboragao 
de desenhos, textos e demais materia is publicitarios ............................ 2% 

17.07- (VETADO) 
17.08- Franquia (franchising) . ......................................................................... 2% 
17.09- Pericias, laudos, exames tecnicos e amilises tecnicas ......................... 2% 

17.10- Planejamento, organizagao e administragao de feiras, 
exposigoes, congressos e congemeres ................................................. 2% 

17.11- Organizagao de festas e recepgoes; bufe (exceto o fornecimento 
de alimentagao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS) ................ ; ............ 2% 

17.12 -Administragao em geral, inclusive de bens e neg6cios de terceiros ..... 2% 
17.13 - Lei lao e congeneres .............................................................................. 2% 
17.14- Advocacia .............................................................................................. 2o/o 
17.15 - Arbitragem de qualquer especie, inclusive jurfdica ................................. 2% 
17.16- Auditoria ................................................................................................ 2o/o 
17.17 -Analise de Organizagao e Metodos ....................................................... 2% 
17.18 -Atuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza ................................... 2% 
17.19- Contabilidade, inclusive servigos tecnicos e auxiliares ........................... 2% 
17.20- Consultoria e assessoria economica ou financeira ................................. 2% 
17.21 - Estatfstica ............................................................................................... 2°/o 
17.22 - Cobranga Geral. ..................................................................................... 2o/o 
17.23- Assessoria, analise, avaliagao, atendimento, consulta, cadastro, 

selegao, gerenciamento de informagoes, administragao de contas 
a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operagoes de 
faturizagao (factoring) . .......................................................................... 2% 

17.24- Apresentagao de palestras, conferencias, seminarios e congeneres ...... 2% 

18 - SERVICOS DE REGULACAO DE SINISTROS VINCULADOS A 

CONTRATOS DE SEGUROS; INSPECAO E AVALIACAO DE RISCOS 

PARA COBERTURA DE CONTRATOS DE SEGUROS; PREVENCAO 

E GERENCIA DE RISCOS SEGURAVEIS E CONGENERES. 

18.01 - Servigos de regulagao de sinistros vinculados a contratos de 
seguros; inspegao e avaliagao de riscos para cobertura de contratos 
de seguros; prevengao e gerencia de riscos seguraveis e congeneres ... 2% 

19- SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VENDA DE BILHETES E DEMAIS 
PRODUTOS DELOTERIA, BINGOS, CARTOES PULES OU CUPONS 
DE APOSTAS, SORTEIOS, PREMIOS, INCLUSIVE 0 DECORRENTES 
DE TiTULOS DE CAPITALIZACAO E CONGENERES. 

19.01 - Servigos de distribuigao e venda de bilhetes e demais produtos 
de loteria, bingos, cartoes, pules ou cupons de apostas, sorteios, 
premios, inclusive os decorrentes de tftulos de capitalizagao 
e congeneres .......................................................................................... 2°/o 
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20 SERVICOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS, 

FERROPORTUARIOS, 

DE TERMINAlS RODOVIARIOS, FERROVIARIOS E METROVIARIOS. 

20.01 - Servic;os portuarios, ferroportuarios, utilizac;ao de porto, movi
mentac;ao de passageiros, reboque de embarcac;6es, rebocador 

escoteiro, atracac;ao, desatracac;ao, servic;os de praticagem, 
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, servic;os acess6rios, 

movimentac;ao de mercadorias, servic;os de apoio maritima, 
de movimentac;ao ao largo, servic;os de armadores, estiva, confe-
~ . I . t. ~ 2o' renc1a, og1s 1ca e congeneres. . ................................................................ 10 

20.02 - Servic;os aeroportuarios, utilizac;ao de aeroporto, movimentac;ao 
de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia 
movimentac;ao de aeronaves, servic;os de apoio aeroportuarios, 
servic;os acess6rios, movimentac;ao de mercadorias, logistica 
e congeneres ......................................................................................... 2o/o 

20.03 - Servic;os de terminais rodoviarios, ferroviarios, metroviarios, 
movimentac;ao de passageiros, mercadorias, inclusive suas 
operac;6es, logistica e congeneres ......................................................... 2% 

21- SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS. 
21.01 - Servic;os de registros publicos, cartorarios e notariais ........................... 2% 

22 - SERVICOS DE EXPLORACAO DE RODOVIA. 

22.01 - Servic;os de explorac;ao de rodovia mediante cobranc;a de prec;os 
ou pedagio dos usuarios, envolvendo execuc;ao de servic;os de 

conser vac;ao, manutenc;ao, melhoramentos para adequac;ao de 
capacidade e seguranc;a de transito, operac;ao, monitorac;ao Assis
tencia aos usuarios e outros servic;os definidos em contratos, atos 
de concessao ou de permissao ou em normas oficiais ............................. 5% 

23 - SERVICOS DE PROGRAMACAO E COMUNICACAO VISUAL, DESENHO 
INDUSTRIAL E CONGENERES. 

23.01 - Servic;os de programac;ao e comunicac;ao visual, desenho indus-
trial e congeneres .................................................................................. 2°/o. 

24- SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCOES DE CARIMBOS, PLACAS, 
SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES. 

24.01 - Servic;os de chaveiros, confecc;6es de carimbos, placas, sinaliza-
c;ao visual, banners, adesivos e congeneres ........................................ 2% 

25- SERVICOS FUNERARIOS. 

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de ca1xao, urna ou esquifes; 
aluguel de capela; transporte do corpo cadaverico; fornecimento 



de flares, coroas e outros paramentos; desembarac;o de certidao 
de 6bito; fornecimento de veu, essa e outros adornos; embalsa-
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mento, embelezamento, conservac;ao de cadaveres ............................... 2% 
25.02 - Cremac;ao de corp as e partes de corpos cadavericos ............................ 2% 

26 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRES

PONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, 

INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGENCIAS FRANQUEA

DAS; COURRIER E CONGENERES. 

26.01 - Servic;os de coleta, remessa ou entrega de correspond€mcias, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios 
e suas agencias franqueadas; courrier e congeneres .......................... 2% 

27 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 
27.01 - Servic;os de assistencia social. ................................................................ 2% 

28 - SERVICOS DE AVALIACAO DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER 

NATUREZA. 

I 28.01 - Servic;os de avaliac;ao de bens e servic;os de qualquer natureza ............ 2% 

29 - SERVICOS DE BIBLIOTECONOMIA. 

I 29.01 - Servic;os de biblioteconomia .................................................................... 2% 

30 - SERVICOS DE BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E QUiMICA. 

I 30.01 - Servic;os de biologia, biotecnologia e quimica .......................................... 2% 

31 - SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, 
ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E 
CONGENERES. 

31.01 - Servic;os tecnicos em edificac;oes, eletr6nica, eletrotecnica, 
~ . t I . - ~ 2°1 mecamca, e ecomumcac;oes e congeneres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to 

32 - SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS. 

I 32.01 - Servic;os de desenhos tecnicos ............................................................... 2% 

33 - SERVICOS DE DESEMBARACO ADUANEIRO, COMISSARIOS, 

DESPACHANTES E CONGENERES. 

33.01 - Servic;os de desembarac;o aduaneiro, comissarios, despachantes 
e congeneres ........................................................................................... 2°/o 

34- SERVICOS DE INVESTIGACAO PARTICULARES, DETETIVES E 
CONGENERES. 
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I 34.01 - Servic;os de investigac;ao particulares, detetives e congemeres .............. 2% 

35 - SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA , 
JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS. 

35.01 - Servic;os de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relac;oes 
publicas ................................................................................................................. 2°/o 

36- SERVICOS DE METEOROLOGIA. 
36.01 - Servic;os de meteorologia ........................................................................ 2% 

37- SERVICOS DE ARTISTAS, ATLETAS, MODELOS E MANEQUINS. 

137.01 - Servic;os de artistas, atletas, modelos e manequins ................................ 2% 

38 - SERVICOS DE MUSEOLOGIA. 

I 38.01 - Servic;os de museologia ........................................................................... 2% 

39 - SERVICOS DE OURIVESARIA E LAPIDACAO 
39.01 - Servic;os de ourivesaria e lapidac;ao (quando o material for fornecido pelo 
tomador do servic;o) .............................................................................................. 2o/o 

40 - SERVICOS RELATIVOS A OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENDA. 

40.01 - Obras de arte sob encomenda ................................................................ 2% 

§ 1°. 0 Impasto Sabre Servic;os de Qualquer Natureza incide tambem sabre o 
servic;o proveniente do exterior do Pals ou cuja prestac;ao se tenha iniciado no 
exterior do Pals. 

§ 2° Os servic;os incluldos na Lista de Servic;os ficam sujeitos ao impasto previsto 
neste artigo, ainda que sua prestac;ao envolva o fornecimento de mercadorias, 
ressalvadas as determinac;oes em contrario expressa nesta lei. 

§ 3° 0 Impasto Sabre Servic;os de Qualquer Natureza incide ainda sabre os servic;os 
prestados mediante a utilizac;ao de bens e servic;os publicos explorados 
economicamente mediante autorizac;ao, permissao ou concessao, com o pagamento 
de tarifa, prec;o ou pedagio pelo usuario final do servic;o. 

§ 4° A incidencia do impasto nao depende da denominac;ao dada ao servic;o 
prestado. 

II- Altera o artigo 3°, acrescenta os incisos I. II, Ill eo paragrafo unico: 

"Art. 3°- 0 Impasto Sabre Servic;os de Qualquer Natureza nao incide sabre: (NR) 

I -as exportac;oes de servic;os para o exterior do Pals; 
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II - a prestagao de servigos em relagao de emprego,dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultive ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundagoes, bern como dos socios-gerentes e dos gerentes-delegados; 

Ill - o valor intermediado no mercado de tftulos e valores mobiliarios, o valor dos 
depositos bancarios, o principal , juros e acrescimos moratorios relativos a 
operagoes de credito realizadas por instituigoes financeiras. 

Paragrafo Onico: Nao se enquadram no disposto no inciso 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que 
seja feitoo por residente no exterior. 
Ill - Altera o artigo 4° e o paragrafo 2°: 

"Art. 4°. Base de calculo do imposto eo prego do servigo. (NR) 

os servigos 
o pagamento 

§ 2° Quando os servigos descrtos pelo subitem 3.04 da Lista de Servigos forem 
prestados no territorio de mais de urn Municipio, a base de calculo sera proporcional, 
conforme o caso, a extensao da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer 
natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao numero de postes, existentes em cada 
Municipio. 

IV - Altera o artigo 5°, os incisos I e II, acrescenta o inciso Ill e o paragrafo unico, 
com a seguinte redagao: 

"Art. 5° - Quando a prestagao do servigo se der sob a forma de trabalho pessoal do 
proprio contribuinte sera gravada por tributo fixo anual, nos seguintes valores: (NR) 

I - quando a realizagao do servigo exigir formagao em nivel superior de ensino -
R$131 ,31; (NR) 

II - quando a realizagao servigo exigir formagao em nivel medio de ensino ou 
registro em orgaos declasse, na forma da lei- R$77,60; (NR) 

Ill -quando a realizagao do servigo nao exigis formagao profissional - R$53,20; 
Paragrafo (mico: Quando se tratar de servigos de artistas, atletas, modelos e 
manequins, o valor do imposto correspondera a R$77,60 por apresentagao, 
espetaculo ou jogo. 

V - Altera o artigo 6° e o paragrafo (mico: 

"Art. 6°- As aliquotas do lmposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza sao fixadas 
em 2% (dois por cento).(NR) 

Paragrafo (mico: No caso dos profissionais aut6nomos, aplica-se a regra 
estabelecida no artigo 5°".(NR) 

VI - Altera o artigo 7°, acrescenta os incisos I a XX, altera os paragrafos 1° e 2° e 
acrescenta o paragrafo 3°: 



124 

"Art. 7° - 0 servigo considera-se prestado e o impasto devido no local do 
estabelecimeto prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicflio do 
prestador, exceto nas hip6teses previstas nos incises, I a XX, quando o impasto sera 
devido no local (NR): 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediario do servigo ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hip6tese do§ 1° do art 2° desta Lei 
Complementar; 
II - da instalagao dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 
servigos descritos no subitem 3.05 da Lista de Servigos; 

Ill - da execugao da obra, no caso dos servigos descritos no subitem 7.02 e 7.19 da 
Lista de Servigos; 

IV - da demoligao, no caso dos servigos descritos no subitem 7.04 da Lista de 
Servigos; 

V- das edificac;oesem geral, estradas, pontes, portos e congeneres, no 
caso dos servic;os descritos no subitem 7. 05 da List a de Servic;os; 

VI-da execugao da varrigao, coleta, remogao, incineragao, tratamento, reciclagem, 
separagao e destinagao final de lixo, rejeitos e outros residues quaisquer, no caso 
dos servigos descritos no subitem 7.09 da Lista de Servigos 

VII - da execugao da limpeza, manutengao e conservagao de vias e logradouros 
publicos, im6veis, chamines, piscinas, parques, jardins e congeneres, no caso dos 
servigos descritos no sub item 7.10 da Lista de Servigos; 

VIII - da execugao da decoragao e jardinagem, do corte e poda de arvores, no caso 
dos servigos descritos no subitem 7.11 da Lista de Servigos; 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes fisicos, 
quimicos e biol6gicos, no caso dos servigos descritos no subitem 7.12 da Lista de 
Servigos; 

X- do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubagao e congeneres, no caso 
dos servigos descritos no sub item 7.16 da Lista de Servigos; 

XI - da execugao dos servigos de escoamento, contengao de encostas e 
congeneres, no caso dos servigos descritos no subitem 7.17 da Lista de Servigos; 

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos servigos descritos no sub item 7.18 da 
Lista de Servigos; 

XIII- onde o bern estiver guardado ou estacionado, no caso dos o 12.13 da Lista de 
Servigos; servigos descritos no subitem 11.01 da Lista de Servigos; 
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XIV - dos bens ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, 
no caso dos servigos descritos no subitem 11.02 da Lista de Servigos; 

XV- do armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumagao e guarda do bern, 
no caso dos servigos descritos no subitem 11.04 da Lista de Servigos; 

XVI- da execugao dos servigos de diversao, lazer, entretenimento e congeneres, no 
caso dos servigos descritos nos subitens do item 12, exceto 

XVII - do Municipio onde esta sendo executado o transporte, no caso dos servigos 
descritos pelo subitem 16.01 da Lista de Servigos; 

XVIII - do estabelecimento do tomador da mao-de-obra ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos servigos descritos pelo 
subitem 17.05 da Lista de Servigos; 

XIX - da feira, exposigao, congresso ou congenere a que se referir o planejamento, 
organizagao e administragao, no caso dos servigos descritos pelo sub item 17.10 da 
Lista de Servigos; 

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviario, ferroviario ou metroviario, 
no caso dos servigos descritos pelo item 20 da Lista de Servigos. 

§ 1° No caso dos servigos a que se refere o subitem 3.04 da lista de servigos 
constantes do artigo 2°, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em 
cada Municipio em cujo territ6rio haja extensao de ferrovia, rodovia, postes, cabos, 
dutos e condutores de qualquer natureza, objetos de locagao, sublocagao, 
arrendamento, direito de passagem ou permissao de uso, compartilhado ou nao. 
(NR) 

§ 2° - No caso dos servigos a que se refere o subitem 22.01 da Lista de Servigos 
constantes do artigo 2°, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em 
cada Municipio em cujo territ6rio haja extensao de rodovia explorada.(NR) 

§ 3° - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento 
prestador nos servigos descritos subitem 20.01 da lista de servigos." 

VII - Da nova redagao ao artigo 8: 

"Art. 8° - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar servigos, de modo permanente ou temporario, e 
que configure unidade economica ou profissional, sendo irrelevantes para 
caracteriza-lo as denominagoes de sede, filial, agencia, posto de atendimento, 
sucursal, escrit6rio de representagao ou contato ou quaisquer outras que venham a 
ser utilizadas."(NR) 

VIII - Da nova red a gao ao artigo 10: 

"Art. 10. Responsavel e o tom ad or do servigo, obrigado ao recolhimento do imposto, 
inclusive multa e acrescimo legais, independentemente de ter sido efetuada sua 




