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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

§ 3° - o imposto de que trata estab~i"t~~~!~.~..,.:!J~~ª.soore o~serviços prestados mediante a
utilização de bens e serviços públicos $XpJo~P<fõs"~:9O:~QIl'l.ieamente,mediante autorização, permissão

' ou concessão, com o pagamento de táP!fá: préÇ6' "ou pedágio pelo usuário final do serviço.

Art. 2° - A incidência do imposto independs:

lEI MUNICIPAL N°. 585/2017

Complementa as disposições sobre a incidência e fiscalização do
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- ISSQN, e, dá outras
providências.

o PREFEITO DO MUNICíPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, faz saber que A CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TíTULO I
DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA

cAel'I~LO I
DAS QiSPQSIÓÕES GERAIS

Art. 1° - O Imposto Sobre ServiÇ<)s - ISSQN tem como fato gerador à
prestação de serviços constantes na ,"à lista anexa à Lei Complementar
116/2003, bem como da lista anexa á ComnlQrnglnT~'~157/2016, ainda que esses não se
constituam como atividade preponderante do prestador.

§ 1° - Eventual alteração na legislação referida no caput tem aplicação imediata, respeitando-se os
prazos da legislação tributária.

§2° - O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País.

I - da denominação dada ao serviço prestado;
II - da existência de estabelecimento físico;
III - do cumprimento de qualquer exigência legal, regulamentar ou administrativa, relativa ao
prestador ou à prestação de serviços;
IV - do caráter permanente ou eventual da prestação;
V - da denominação dada ao serviço prestado;
VI - da destinação do serviço

Parágrafo Único - O imposto não incide sobre:

I - as exportações de serviços para o exterior ~o País; II - a prestação de serviços em relação de
emprego, dos trabalhadores avulsos; dos retores e membros de conselho consultivo ou de
conselho fiscal de sociedades e fúndaç9:' , bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; I·

)
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III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos
bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por
instituições financeiras.

Parágrafo Único - Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos em Santa
Cruz Cabrália/BA, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente
no exterior.

CAPíTULO II
DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERViÇO

Art. 3° - O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, nO.,}QcaLdodomicílio do prestador, exceto nas hipóteses
previstas nos incisos I a XXV, quando o i~õstb sera""qÃyido no local:

. _,.".... ..' ' ..~,..
j ,I

na falta de estabelecimento, onde ele
I - do estabelecimento do tomador
estiver domiciliado, na hipótese do § 12

~~

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e.outras estruturas, no caso dos serviços descritos no
subitem 3.05 da lista anexa; . _ q,.",~ .

t, ~i
" I111- da execução da obra, no caso dos serviçosde,critós no subitern 7.02 e 7.19 da lista anexa;

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos rio subitem 7.04 da lista anexa;

V - das edificações em geral, estradas',~põntes, porto~ e congêne;es, no caso dos serviços descritos nosubitem 7.05 da lista anexa; , .

~I - da ~xecu~~ da varrição, col~ta, ,~c:rrio.~~!ii~?~ine~,~~la~~.~tOt.li recicla~em, sepa~ção e destina~o
finai de lixo, rejeitas e outros reslct~os.quaisquer. no. caso.dos' ~rvlçqS ..descntos no subítem 7.09 da lista' '.' ',' ..' . ,.,anexa;

" . .
VII- da execução da limpeza, manufenção e cq~:;~tvação.geyias-eto~fradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas, parques, jardins e congéneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

VIII- da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos nosubitem 7.11 da lista anexa;

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;

x - do f1orestamento,reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita,
corte, descascamento de árvores, silvicultura, expl -o florestal e serviços congéneres indissociáveis da
formação, manutenção e colheita de florestas par quai uer fins e por quaisquer meios;

nção de encostas e congéneres, no caso dos serviços
XI - da execução dos serviços de escorame
descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

._-----
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XII- da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista
anexa;

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso
dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços
descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

XVII - do Município onde está sendo ""A."'O-.....9'.'"
lista anexa; caso dos serviços descritos pelo item 16 da

XVIII - do estabelecimento do Tnn'l:It"!,nr

domiciliado, no caso dos serviços de estabelecimento, onde ele estiver
anexa;

XIX - da feira, exposição, congres~9Tou 'eonQ~nerb a..Que 'se-r~ferir o planejamento, organização e
administração, no caso dos serviços descritos pelo ~ubitem '17.10da li~ta anexa;

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, termiríàl;'rodoviárlo, ferf6~iário ou metroviário, no caso dos serviços
descritos pelo item 20 da lista anexa.

XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subltens ÍJ.22, 4.23 e 5.09;
"'.., ..t····"·:m".,;;,,:!!'; =

XXII - do domicílio do tomador do serviço_n(rca~"âQS~'áerviçO!f~1estadospelas administradoras de cartão de
crédito ou débito e demais descritos no ~ubilérJ1r:~~O1; ~"';;~:,' " _J ' !,

§ 12 - No caso dos serviços a que se tefere..."",.Q.. súbitêm•.'3.04,da lista anexa, considera-se ocorrido o fato
gerador e devido o imposto no Município de Santa Cruz Cabrália quando em seu território houver extensão de
ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação,
arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 22 - No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato
gerador e devido o imposto no Município de Santa Cruz Cabrália quando em seu território houver extensão derodovia explorada.

§ 3° -Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços
executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.

§ 4° - Na hipótese de descumprimento d disp sto no caput ou no § 12, ambos do art. 8° desta Lei
Complementar, o imposto será devido no I ai do tabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou,
na falta de estabelecimento, onde ele esti er do ,líado.

I /
~ ....
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Art. 42 - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade
de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou
profissional, sendo, irrelevante para caracterizá-lo, as denominações de sede, filial, agência, posto
de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a
ser utilizadas.

CAPíTULO III
DO CONTRIBUINTE E DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Art. 52 - Contribuinte é a pessoa física ou jurídica prestadora do serviço.

Art. 62 - A prestação de serviços pode ocorrer por:

I - prestador de serviço autônomo quando a..c,p.e~a física fornece o propno trabalho, sem vínculo
empregatício, com auxílio de, no máximo, !Ii1.;tf¬ ""sJeníp~a.dos que não possuam a mesma habilitação~ ,.~ ~ ." '....profissional do empregador; •"._'- , ' '.~ -e., :"'l

.1/ • (

a) o prestador for qualquer pessoa jurídica, inclusive sociedade Çivil, formalizada ou de fato, desde que

b) ~::'~~~~o~e~~ fíSi"",~ lívii"-~iliclo ,,,,a1S'"~lje três empregados ou um ou mais
profissionais da mesma ou de outra ha,RiJitàçãet.doempregador e que não se constituam sociedadeuniprofissional.

~i -",..,_".,

"''_4:~1'~<"11-empresa quando:

Art. 72 - O Município, mediante lei, poderá atrib . (f' modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário
a terceira pessoa, vinculada ao fato gerad da espectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
?Ontri~uinteou atribuindo-a a este em carát suple vo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação,
inclusive no que se refere à multa e aos ac scim legais.

III - sociedade uniprofissional, assim entendida toda spciedade que explore tão somente uma atividade de
serviços profissionais, limitada a 03 (três}'Profissiopaisl'EjÓciosou I'lãô, habilitados ao exercício desenvolvido
pela sociedade, prestando serviços na sociedade~e·,sUjéitosao registro e fiscalização de sua entidade de
classe·, " "'_'."'II,' ;l ,-",">, ~ _. i"" •

.".....'-_ ~, .t.,w -"'< ~_:t"", ~ "...,-.",..,,,';,~

IV - Não se considera sociedade uniProfis~I~~i~üantJ.@A~~~ ~".,",
"'ml"\".,,,~~,...I~";~"~"""Im~~ ••..•;.•:. .. ,p' _"_,.";.••."~,.••~I":"..'"',,..:.'''I.: ...>-

"'II~:".,1a) sócio pessoa jurídica; ': .;.
b) sócio não habilitado ao exerctâCtdesenvolvido na sociedade~.,'
c) a utilização de serviços de terceiros constituídoS'~por" pessoa jurídica, relativos ao exercício da

atividade desenvolvida pela sociedade;
d) assistência médica e congêneres, prestadas através de planos de medicina em grupo e convênios,

inclusive com empresas para assistência a empregados;
e) caráter empresarial;

Parágrafo Único - O reconhecimento da sociedade uniprofissional condiciona-se à análise de requerimento
formulado perante a Secretaria Municipal de Finanças, que deliberará após diligências e parecer da
Procuradoria Geral do Município, exceto, na ausência de requerimento, quando de forma diversa atuar o
fisco, de ofício, comprovando-se vantagem pecuniária ou patrimonial ao erário público.
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§ 12 - Os responsáveisa que se refere este artigo estão obrigadosao recolhimentointegraldo imposto
devido,multae acréscimoslegais,independentementede ter sidoefetuadasua retençãonafonte.

§22 - Semprejuízodo dispostonocapute no§ 1ºdesteartigo,são responsáveis:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do País;

" - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços 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.

III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediári~ serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese
prevista no §42 do art. 32 desta Lei Comp~~~tar.r--:\.

IV -. as pessoas jurídicas claSSi~d~~~.J.o 6 i :;I14n.l..s~substitutos na legislação tributária
municipal, ínclusrve, nesta Lei; .:' '. .,'.;; '.~ 'l-

" .'.-. - ""'''''.~'. - .... ".-;,=>= ···•· '·"·1.· < ,_'t
::f '"

V - as pessoas jurídicas classificadas como .responsáveís ..soli~árias, estabelecidas na legislação
municipal, ".w.~~~J

h

§3° - Ficam obrigados à retenção e recolhime~to d~'lmposto, dentre outros, em relação aos serviçostomados: '.~'.'~~.6 .

I - as pessoas jurídicas imunes OU .b~ndiCiada~po~lsenção.tribtJtária;

~O~i~d:~t~:'!:;n~~:o~iSC:: ~~~s=j_~~~J~~d~=~sep~~r=~ públicase
I:: 'ir1' t"'l:, ,'t",,", t;l ii :I~·· '.'.' '

.... _". , 'i,;% .., 'H\,"" . .'.. . _,,, _'" , __,,, .. '_'. ' _" ";' .;,"," ..•. ,,_, ::~f~:"'I",:,,·,,;IH""~""'III' ,,:'_ -,III - as empresas concessionárias OU perrrlfSlionãrias'êfe serviço.p'úblico
• '~" "·''''·:~I''''".""~, , "" .. ,":...~~~~ "'~ ",ti" .., ,'"~ ~, .. ,,- .. ~
IV - as instituições financeiras autorb~:açJasa funcioóar pelo B.ancÕ"Central

'~",..",,"- -= -

IX - as empresas de construção civi
tomados, inclusive pelo imposto devi
de bens imóveis;

s incorporadores imobiliários, por todos os serviços
as comissões pagas em decorrência de intermediação

V - as empresas de propaganda e publicidade;

VI- os condomínios residenciais e comerciais;

VII - as associações com ou sem fins lucrativos, de qualquer finalidade;

VIII- as companhias, seguradoras, inclusive pelo imposto devido sobre as comissões das corretoras
de seguros e sobre os pagamentos às oficinas mecânicas, relativos ao conserto de veículossinistrados;
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x - o tomador ou intermediário de serviço proveniente ou cuja prestação tenha se iniciado no
exterior do país;

XI - qualquer pessoa jurídica, em relação aos serviços tributáveis pelo ISS que lhe seja prestado:

a) sem comprovação de inscrição no Cadastro Geral de Atividades CGA, do Município;
b) sem a emissão do documento fiscal;
c) com emissão de documento inidôneo;

XII - as indústrias não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte;

XIII - as empresas concessionárias de

XIV - as empresas administradoras

XV - as cooperativas; . .
~" "''''' -- .

XVI - Os shopping centers e centros cornerciaís:
,;:;,;::0'" ,""" ,,~""'''''':;::~~","W'

XVII - as operadoras de cartões de crédito;
,_ .0,,;-"...........'~I".> "

XVIII - as entidades desportivas e promotôràS"€febJ'ngosesorteios;
XIX - empresas de previdência prlvada.,'.

XX - os estabelecimentos e as' tnstituJ~s ~~ ~~~'õ':QãG> enq~adrados como microempresa ouempresa de pequeno porte; ·,....t,J.:'!!:.... ,,..bli...,,.--,.:.;
• ~> ".."~i::...

XXI - as empresas que eXPlorem".se·il!~ôai';~lâ'IíÔ§-êf;:rr;e~ícj~~idê grupo ou individual e convênios
para prestação de assistência m~di~, ti~spitátar, Q\\!(ontorõglc~:econgêneres, ou outros planos que
se cumpram através de serviçoS::de tEtrceiros;;contratad()s.".credenciados,cooperados ou apenas
pagos pelo operador do plano mediante 'indiêâeãodo fieneficiário;

XXII- os hospitais, maternidades, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos
socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres;

XXIII - bancos de sangue, de pele, de olhos, de sêmen e congêneres;

XXIV - as lojas de departamentos;

XXV - supermercados com 8 (oito) ou mais pontos de caixas;

XXVI - as empresas de rádio e televisão;
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XXVIII - as companhias de aviação, pelo imposto incidente sobre as comissões pagas às agências
de viagens e operações turísticas, relativas às vendas de passagens aéreas;

XXIX - os titulares de direitos sobre prédios ou contratantes de obras e serviços, se não
identificarem os construtores ou os empreiteiros de construção, reconstrução, reforma, reparação ou
acréscimo desses bens, pelo imposto devido pelos construtores ou empreiteiros;

xxx - os locadores de máquinas, aparelhos e equipamentos instalados pelo imposto devido pelos
locatários estabelecidos no município e relativo à exploração desses bens;

XXXI - os titulares dos estabelecimentos onde se instalarem máquinas, aparelhos, equipamentos,
pelos respectivos proprietários não estabelecidos no município, e relativo à exploração desses bens;

§ 4° - A emissão de nota fiscal avulsa condipõ'?a-stãq;~~gamento do imposto no ato da emissão.
f"""".".· ' e " .••. .•.•. I. "",

~et!~~~ d~~~r!:~a~o:ro1~:_I~en~a:, 1a"~:~~1contribuinte recibo do valor da
• §', - ;
§6°-No interesse da adminisfrayão '. tributária,--a~·.resJ')QASabilidade tributária poderá ser
desconsiderada, recaindo o cumprill]entodas.~brigaçõ~snoeontribuinte;

, I
§ 7° - Considera-se ocorrido o fato gerador"d01lSSilN, na ~itl:layãoprevista no inciso I, do parágrafo I

anterior, na data do pagamento ou créditô' contábil do serviço tomado, mediante a conversão em
moeda nacional, pelo câmbio oficial·esta.belecidonaquela data.

. '"".

§ 1° - A retenção na fonte de 155 das mic em esas ou das empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional deverá observar . tas normas:

§8º - No casodos serviçosdeSCrit~.~'nos subiten~~;tQ.Q4e 15.09, o va.!.CJr do impostoé devidoao Município
declaradocomodomicíliotributárioda.-p~s.!~~jp~ldi~",~u:n~~~!!11tomad9rado serviço,conformeinformaçãoprestadaporeste. "...L.~~_ ..}...

~"'. .lhi JéM"i~;'" _.-i';~
§ ~ - No caso dos serviçospreS4!d9)<~elà'§~dminfstra~·(âSSt!·~~§tãode crédito e débito, descritosno
subitem15.01, os terminaiseletrônicôscoirâs"máqt:dnas,,dás.operâçõesefetivadasdeverãoser registradosnolocaldodomicíliodo tomadordo serviçef" .

§ 10° - A utilização de Nota Fiscal de Serviços Avulsa emitida pela Secretaria Municipal de
Finanças, dispensa a retenção do ISSQN pela empresa tomadora de serviços.

§ 11° - Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do
imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção nafonte.

Art. 9.2- Quando apurada receita não declarada no documento da arrecadação do Simples Nacional
- DAS, ° recolhimento dessa diferença será realizada em guia própria do município, sem prejuízodas penalidades previstas em lei.
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I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e
corresponderá ao percentual de 155 previsto na Lei Complementar nO123/2006 e leis 128/2008 e
139/2012 para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver
sujeita no mês anterior ao da prestação;

II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de inicio de atividades da
microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota
correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota prevista na Lei Complementar nO
123/2006 e leis 128/2008 e 139/2012;

III - na hipótese do inciso II deste parágrafo, constatando-se que houve diferença entre a alíquota
utilizada e a efetivamente apurada, mpresa ou empresa de pequeno porte
prestadora dos serviços efetuar o recolhi no mês subsequente ao do inicio de

atividade em guia própria do Munic...:i...i.~.~.~..•.~.:.,.:\\:'...~._\..,
IV - na hipótese de a rnicrcernoresa õli::_a .,~rte estar sujeita à tributação do 188
no Simples Nacional por valores ;flxOs mensaIs, a retenção a que se refere o "caput"
deste parágrafo;

,'-~
V - na hipótese de a microempresà ou empresa ~~ ·pequeno porte não informar a alíquota de que
tratam os incisos I e " deste parágrafo no ctoáLJmentofis~I,~apiicar-se á a alíquota correspondente
ao percentual de ISS referente à maior alíqCJÔtaprevlstá na Lei Complementar nO123/2006 e lei
128/2008;

VI - não será eximida a responsabilidade d~-~Stador de serviços quando a aliquota do IS8
info~mad~no docum~nto ~s~al foriinfe~i~~_~~'k!~~,~Thºte,s8lem-'q~eo recolhimento dessa diferença
sera realizada em gUIapropna do MunIC'p)o~, r..::;:C ~

- ~...~ IIlfí _.~

VII - O valor retido, devidamenla<·:rée.9!6~Õ;,~erã ~~~fi~i~~Ç;;:hãç9'Sendoobjeto de partilha com os
municípios, e sobre a receita de pr~staçãõ 'de gervi~oS'"'qúêsof(~,1Ja retenção não haverá incidência
de ISS a ser recolhido no Simplesi:Nacional; J"'"

Art. 10 - Responde solidariamente pela obrigação tributária, independente de ordem, o prestador do
serviço quando os tomadores indicados como responsáveis, não procederem à retenção do imposto.

Art. 11 - O proprietário do imóvel responde solidariamente pelo imposto não recolhido decorrente de
fato gerador ocorrido nas dependências de sua propriedade.

CAPíTULO IV
DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO

Art. 12- A basede cálculodo impostoé o preçodo serviço.

§ 12- Considera-sepreçodo serviço,paraefe' e' cidênciado imposto,a receitabrutamensalresultante
da prestaçãodeserviços,independentedoel tiv r bimento,integrandoo preço:
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I - os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de responsabilidade de terceiros;

II - os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em separado, na hipótese de prestação de
serviços a prazo, sob qualquer modalidade;

§ 2° - Na hipótese de permuta de prestação de serviços ou de adimplemento destes mediante
fornecimento de mercadorias ou transmissão de direitos, o preço dos serviços será o valor apurado
como preço corrente de mercado no território do município;

§ 3º - Nos serviços contratados em moeda estrangeira, o preço será o valor resultante da sua conversão em
moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador;

§ 4º - Na ausência de preço, considerar-se-á, para seus efeitos, o preço cobrado dos usuários ou
contratantes de serviços similares; ,:..-'1--"'---i'\

.... l .•
,. t ;

::~::::e:::::::~P:k~. decálculo;
li:

...-'

§72 - Quando os serviços descritos pelO~Ubitem~.04da IistErarTeX~rforemprestados no território de mais de
um Município, a base de cálculo será r:;u:OPOte1C:nfa~c0nlol1]le"'o"'êaSC57.extensão da ferrovia, rodovia, dutos e
condutos de qualquer natureza, cabos de qualquElrnatureza, ou ao número de postes, existentes em cadaMunicípio. n..., o;"

§82 - Não se incluem na base de cálculo,d9 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:.... --- ";
< ····0

'III< - """'~,~iI~"IiI!Il","''I''

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestadotdQi "s~rviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de
serviços anexa a esta Lei Complemérita~ r- _ «: ,t .;-'''' .. -L;!O'- .

-, ~_.,_ •.. ,I4..-.".c:.:')....._.:: ... ".' - ,

§ 9° - Admite-se O arbitramento e a'esti~~tiâi/a b_~i~lçUIC).id6~imposto nas situações previstas nalegislação municipal. . """':"":' , ,-' J

§ 10 - O arbitramento e a estimativa.:d~~erãoser jUlStific;.dospela ~qtoridade fiscal, que apontará o cálculo e
as comprovações ou diligências que conáiTztramao valor arbitradó ou estimado.

§11 - Quando se tratar de prestação de serviços por profissional autônomo, sob a forma de trabalho pessoal
do próprio contribuinte, o cálculo do imposto fica sujeito ao arbitramento ou estimativa, fixados de forma
linear, em norma regulamentar, expedida pelo Poder Executivo, que poderão ser desmembrados em parcelas
mensais ou trimestrais, nos termos estabelecidos no regulamento.

CAPíTULO II
DA AlíQUOTA APLICÁVEL E DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

-r-.

Art. 13 - A alíquota do Imposto Sobre Serviços e ualquer Natureza é de 5% (cinco por cento).

IÍ
!
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§1° - É nulo o Projeto de Lei que instituir incentivos ou benefícios fiscais reduzindo a alíquota a menos do que2% (dois por cento).

§2° - As sociedades uniprofissionais, assim definidas nesta Lei, terão o imposto apurado considerando como
base de cálculo estimada, para incidência da alíquota, o valor correspondente:

I - a 3000 (três mil) UVRM por profissional, quando composta por até dois profissionais;

II - a 4000 (quatro mil) UVRM por profissional, quando composta por três ou mais profissionais;

§30 - Os prestadores autõnomos de serviço, assim definidos nesta Lei, terão o imposto apurado
considerando como base de cálculo estimada, para incidência da alíquota, o valor correspondente:

I - a 1500 (um mil e quinhentas) UVRM,

II - a 3000 (três mil) UVRM, quando no

IV - se tratar de atividade que aconselherri'lratamento fisoal'espeêffi~o, a critério da Secretaria Municipal deFinanças.

. arar que o contribuinte não possui
,rias previstas na legislação;

Art. 14 - O valor do imposto será '-'C;l1'''",I~~!.!y

a alíquota correspondente.

" ,:!I""'!l,i!I'''' ",.,~. ,~; ",' "'" __ """'_

Art. 15 - Sem prejuízo das demais di~posiçõesdê~ Lei, o pod~~executivo poderá estabelecer critérios
gerais para estimativa da base de cáléulo..gl!~ndo: '

_._. ~-feç.o I/' ,~o "

DaEstimativã E I)o~Arbitramento

I - se tratar de atividade em caráter provisório;
" , t'"

" - se tratar de contribuinte de organiz~~~'l~rrftEi~tar:'''' :\~~
-,-c, - 11(' j'l !-." " _.{

111- pela natureza da atividade, a S~c~ià~là_iCipal de-Ftn~in~--~-
condições de emitir documentos fiscais .óLf"êumpdru oq,j~àções-'~ _

§ 1° - A estimativa do preço do serviço considerará, entre outros, os seguintes aspectos:

I - o tempo de duração e a natureza do evento ou da atividade;

" - o preço corrente dos serviços;

111- os valores das despesas decorrentes da prestação do serviço;

IV - a comparação com eventos ou atividades já ocorridas, em condições similares;
V - a localização e o porte econômico do pres or de serviço;
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VI - o alcance econômico e o quantitativo de usuários em outros entes federados, mediante análise
de proporcionalidade demográfica.

§ 2° - A estimativa pode ser retificada mediante processo administrativo em que se comprove o
preço efetivamente cobrado pelo serviço;

§ 3° - A aplicação do regime de estimativa pode ser cancelada de forma geral, parcial ou individual,
quando mais vantajoso ao erário municipal.

Art. 16 - o arbitramento da base de cálculo ocorrerá quando:

I - o contribuinte não dispuser de elementos de contabilidade ou de qualquer outro dado que comprove a
exatidão do montante da matéria tributável;

1Ii'~"_r ~'~n~:~~:;~

11- O contribuinte recusar-se a apresenta.rl~a. d~?~.fisbalp~')jv;qs d.a.escrita comercial ou fiscal e
documentos outros indispensáveis à a..e.V~~lI.se~._ ~'O~Q!J não possuir os livros ou documentosficais, inclusive nos casos de perda, eXttavio'_:O'". iliz ,:.-, ...'1

~ .--"11--- . _,.. ~

i_".· ,.,.,"..,." -- -_-,.... -_ .. _'_.. ' .•..._,of4l'..,~.
III - forem omissos ou não met~ç..é!l_rr!}~.~asde~t~r~9.ªe~,"g§ esclarecimentos prestados ou os
documentos expedidos pelo sujeito pa~~!~Q;"_J "._._.

IV - não cumprida a obrigação assessóría deA~cla'tar a base"delcálculo e o imposto devido;
" ,."

nômica do sujeito passivo;

V - praticado atos qualificados em, lei como crimes ou 'Contravenções, ou que, mesmo sem essa
qualificação, sejam praticados em desfavor do eráríp com dolo, fraude ou simulação;

"_~ ....._ •.'- .~'t

VI - não prestar o sujeito passiv~....,aeQ~_r~gàJârri\ertt8.,J.otLwadÓoos esclarecimento exigidos pela
fiscalização, ou prestá-los com iriform~,~es-InÂfiefe~S;'®- que n,âomereçam fé, por inverossímeis
ou falsos; I I~~'f~ ~;~~'! .../

·:i!!~",~""\. ~~:.~ "::::;~,•."".: ••...",::j!i"

VII- prestação de serviços por sujeilõ~~ssi\là,l1ão i"sérito',nd orgão competente;
'ii

"'.':~"
VIII - prática de subfaturamento óú contratação de-serviçôs' com valores abaixo dos preços demercado;
IX - flagrante insuficiência do imposto pago em face do volume de serviços prestados;

X - serviços prestados sem a determinação do preço ou a título de cortesia.

§ 1° - Nas hipóteses previstas neste artigo o arbitramento será fixado pelo agente fiscal, queconsiderará:

I - as peculiaridades inerentes à atividade exercida;
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III - os pagamentos de impostos ou lançamentos de receitas efetuadas pelo mesmo ou por outros
contribuintes da mesma atividade, em condições semelhantes;

IV - o valor dos materiais empregados na prestação dos serviços e outras despesas, tais como
salários e encargos, aluguéis, instalações, energia, comunicações e assemelhados.

CAPíTULO III
DO lANÇAMENTO

Art. 17 - O lançamento do ISS é mensal e efetuado por homologação, de acordo com critérios e normas
previstos na legislação tributária.

§i°-O ISS devido por profissionais autônomos

ntnlrmQ r"""'H.ftmento, a falta de imposto a recolher no
.....,.,....."'~~A.,,, .......~ sido todo retido.

§2° - O contribuinte é obrigado a C1ec~lanar
mês, quando não ocorrer o fato g

DO~PAG~MENIO~~

§ 1° - O Poder Executivo poderá instituir outros documentos fiscais para controle da atividade do
contribuinte, do substituto tributário e de qualquer tomador de serviço, bem como dispensar a
emissão de notas fiscais e da escrituração de livros fiscais.

"

,"~"",,::.•.;;Ai!';:"'I';':"""""~_ ~: , ...i""""""'W

Art. 18 - É devido o imposto, no mês dá ocorrênciaTdofáto gê'~ador.
, I;.

Art.19 - A forma de pagamento, prazos e cOndi~ sefão esta6êl~cidos em norma regulamentar.

,,__ .,_,CAPíT~~OV
DO DOCUMENTARIO FISCAL

~." ,,~"" _,-'L:.,,,,;;.,
_.,"'=".

Art .. 20 - Os co~tribuintes do. impo;i~~tt~";':',~~~óS" a~~nter~em uso, escrita fiscal e contábil,
destinada ao regIstro dos serviços Pte~t~dQR jmd",~tíé ~gJ[J~wtados.

""":;:.:c_"\c':'i.:" _":;, ..;:_:_~:"",.,,'.. ~_":_:;,ill:''''
Parágrafo único - É obrigatória a,:êh1issãà'''o,e 'lsta,de'ti"a:Qsàção, em todas as operações que
constituam ou possam a vir a conStituir-se em fato gerador d~IMposto, na forma estabelecida nestaL

· _
er,

Art. 21 - Fica instituído o Livro de Registro, a Declaração Mensal de Serviços _ OMS, Declaração
Mensal de Retenção na Fonte, a Nota Fiscal de Prestação de Serviços, a Nota Fiscal de Fatura de
Serviços, Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços, a Nota Fiscal Eletrônica, o Cupom Fiscal e o
Recibo de Retenção na Fonte, cujos modelos e critérios de adoção serão definidos em Ato do PoderExecutivo.

§ 2° - A obrigação da entrega da Dec raçã Mensal de Serviços - OMS se estende ao nãoprestador de serviços.



."~ "- .
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§ 3° - Fica obrigatório nas operações de prestação de serviços caracterizadas como fato gerador de
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, a exigência de emissão da Nota Fiscal por
meio eletrônico de todos os contribuintes cadastrados no Município de Santa Cruz Cabrália.

Art. 22. Constituem instrumentos auxiliares de escrita fiscal, sem prejuízo de outros documentos que
sejam jUlgados necessários, de exibição obrigatória à Autoridade Administrativa Fiscal:

I - Os livros de contabilidade em geral, do contribuinte tanto os de uso obrigatório quanto os
auxiliares, inclusive, o livro-caixa ou similar que permita a identificação da movimentação financeira
e bancária;

II - Os documentos fiscais, as guias de pagamento de tributos, ainda que devidos a outros entes da
federação;

'~_'''~!IIIIIIIIIIIIIl~~ij~~

, /" \.
o~ .:. Ó~\dO. contribuinte, ainda que pertencentes
.. J~.rn~nte, com os lançamentos efetuados

re ~I.

III - Demais documentos contábeis rI:::;lI~nl"•.,,,,

ao arquivo de terceiros, que se retaetonem
na escrita fiscal ou comercial do

Art. 23. Os livros, documentos fiscai&e·os instr.um~ntos-auxiJiarés da escritura fiscal são de exibição
obrigatória aos Auditores Fiscais, aos Fiseais·Qb tributos,e:aos"'m~mbros de comissões designadas à,- . r· ·.1'fiscalização e orientação tributária.

§ 1° - Consideram-se retirados os livros e doctitnentos qu,{~ão forem exibidos às autoridades fiscais
definidas no caput.

§2° - Em caso de perda, extravio, furto ou roubo' de documentos fiscais, o sujeito passivo fica
obrigado a comunicar o fato ao [)epp-t!~~t~~!.tjbLiltOS, - "ri'p prazo de até 30 (trinta) dias,

:,,~e~~~d~e~~ia'~~~~on,:ss;~~:;,;~~.n~.~~~{~~~ári~~~~~~:~~~~:=~,
autenticação de livros e documentosJi~cárs: à qUÊtse"referé: 8"' t!Sta Lei, bem como da nota fiscal
eletrônica. -" "'\, " . '

"~ CAPITULO VI.,
DAS INFRAçõES E'PENAtJÕADES GERAIS

Art. 25. Além das demais penalidades especiais definidas nesta Lei, as infrações gerais aos
dispositivos deste artigo são passíveis da aplicação das seguintes penalidades gerais:
I - Multa de 25 UVRM, por Nota Fiscal ou documentos que a substitua quando emitido:

a) sem autorização para impressão, quando exigida pela autoridade administrativa competente;
b) após o vencimento do prazo de validade.

II - Multa de 50 UVRM, por documento fiscal, a falta de:
a) emissão, quando obrigatória, de nota fiscal, de cupom fiscal ou de qualquer outro documento instituido

pelo Poder Executivo para controle da atividade do contribuinte, do substituto tributário e do tomador deserviço;

b) conservação de documentos fiscais de form ~ prejudicar-lhes a legibilidade ou seu exame, até que
ocorra a decadência da obrigação tributári u prescrição dos créditos decorrentes.
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III - Multa de 50 UVRM, na falta de declaração do contribuinte quando não tenha exercido atividade
tributável, ou do imposto que tenha sido todo retido na fonte, por mês não declarado;

IV - Multa de 50 UVRM, a falta de informação, pelo contribuinte substituído, na OMS, quando de
entrega mensal, semestral ou anual, do nome, CNPJ e CGA, quando for o caso, do contribuinte
substituto e do valor da Nota Fiscal, por mês;

V - Multa de 100 UVRM, quando da entrega de Declaração Mensal de Serviços OMS fora do prazofixado no calendário fiscal;

VI - Multa de 200 UVRM:
a) a entregada OMS,comomissãodedados,ressalvadoo dispostono incisoIVdesteartigo;
b) a faltade emissãoe entregapelo doRecibode RetençãonaFontedo Imposto

SobreServiçosdeQualquerNatu deserviçoe pormês;
c) a emissãoinidôneade tributário,que se encontrecomaincriçãocadastralsuspensa
d) a utilizaçãode documento apresentaçãoigualou semelhanteaosprevistosna legislação
e) a utilizaçãode Autorização~paralmpressãode.DocumentosFiscal_ AIOFcom prazode validade

vencido. ,","....,,1
!;

VIII - Multa de 500 UVRM:
a) a impressãode NotaFiscal,em desacordocomas normaslegaiselou o modeloaprovadoem regimeespecial,por loteautorizado;
b) a utilização de equipamento emisssor de cupom fiscal com autorização concedida para outroestabelecimento,porequipamento;
c) o nãocadastramentoparaemissãoda NotaFis letrônica;
d) quando,por processode fiscalização,ficar nsta,ado que o contribuinteomitiu dados para fins de

percepçãodo benefício de que trata o §§ 2° 3° do art. 13 desta Lei, por ano em que ficou

VII - Multa de 250 UVRM: . .~,~,.; ,I ..'
a) a falta de entrega da Declaração Mens~1de;ServiçoS':_OMS;
b) A falta de autorização para utiüzação;de ~equip~mentoemissor de cupom fiscal ou a sua
utilização sem lacre elou sem ~fittue!a, por eq~ipamentg;...
c) A falta de autorizaçãopara irl'iprtl§sâoou \.Itilizà'çãode ingressos,ou equivalente,que permitamo
acessoa espetáculode diversãOl1~j';.:s~:~~PreãenlaçãO;

d) ~a falta de comunicação ao DI~'rl~~t~~~t{j"~~;~.;.~.9 .~razode 30 (trinta) dias, da perda,
extravio, furto ou roub? de_dOG~m. '.. .,fi~af;, _ .'~~.. __• ,.,<.., ,.,";' _ , . .

e) a falta de ccmurucação aO'Departamento deJnoutos··tje!1ltervençao técnica no equipamento
emissor de cupom fiscal, no prazo~tle10 (dêzl diáS,ã' conta":!da~nalização da intervenção, porequipamento; .. -e-. • . _ •

f) a falta de comunicação ao Departamento de Tributos de cessação de uso do equipamento
emissor de cupom fiscal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da paralisação, porequipamento.
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I - o artista, o artífice e o artesão;

II - atividades ou espetáculos culturais, exC!usivamê'ntê promovidos por entidades vinculadas ao
Poder Público;

cadastrado, sem prejuízo da apuração do imposto devido ou alterar a condição de beneficiário sem
informar ao Departamento de Tributos.

IX - Multa de 750 UVRM, quando da ocorrência de embaraço à ação fiscal;

x - Multa correspondente a 100% (cem por cento) do tributo atualizado monetariamente:

a) a falta ou insuficiência de pagamento combinada com a prática de qualquer das circunstãncias
agravantes previstas na legislação tributária;

b) a retenção do imposto na fonte sem o recolhimento à Fazenda Municipal;
c) Na constatação de concurso de infrações, do qual decorra o não recolhimento de tributo devido.

,
§ 3° - Às microempresas ou empresae-de- pequeno porte-optantes pelo Simples Nacional serão
aplicadas, também, as penalidades previstas"A~L~ Comptemen~f=lrn° 123/2006 e lei 128/2008.

~ ª

§ 4° - Aplicada a penalidade por atraso rrº~~pri~~nto ~.~qualquer obrigação acessória desta Lei,
será esta duplicada se o contribuinte ou respdnsável notificado, novamente, não cumprir a referida
obrigação no novo prazo estipulado. ..

CAJ)íTULOVII

, "'" f:~~=D~d~S~~bbe~!r~
- ... ·;':;""I!!>tt> ... ~~.;a"~~~I"'''''::;r.....,-

Art. 26 - São isentos de impostos:'

111- a empresa pública e a sociedade de economia mista deste Município.

TíTULO II
DAS DISPOSiÇÕES SOBRE SERViÇOS DE FISCALIZAÇÃO ESPECIAL

CAPíTULO I
DAS OPERAÇÕES DE CART ES DE CRÉDITO E DE DÉBITO
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Seção I
Das Obrigações das Operadoras de Cartão de Crédito e Débito e dos Tomadores de Serviço

Art. 27 - As empresas administradoras de cartões que, realizando ou iniciando suas atividades no
Município de Santa Cruz Cabrália, independentemente da existência de inscrição e alvará de
funcionamento, prestarem a tomadores aqui localizados os serviços de cobrança de contas de
terceiros previstos no inciso XXIV do art. 3° desta Lei, deverão fornecer ao Município, a Declaração
de Operações com Cartões de Crédito ou Débito (DOC), que deverá conter todas as operações
(com ou sem transferência de fundos) realizadas com os cartões de crédito ou débito pelos
estabelecimentos prestadores de serviços localizados no Município de Santa Cruz Cabrália\BA, na
forma, prazo e demais condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças.

istradoras de cartões de crédito ou
a reoe de estabelecimentos credenciados,

realizadas com cartão de crédito

Parágrafo Único - Para efeitos """',,"T~
débito, a pessoa jurídica
assim como, pela captura e transm
ou débito.

~~;-"'0'iE-,- ..
~ -tr.~' -: --·_· ..rr.'~:J::i. ,

Art. 28 - Todos os estabelecimentOs filiados t4>matlpresde servlço das Administradoras de cartões
de crédito/débito, pessoas jurídicas ou físicas'!'que~'estiver~minscritas no cadastro imobiliário deste
município, ficam obrigadas a realizarem "m-éhsalmente"as declarações eletrônicas dos serviços
contratados desta natureza, na forma, prazo' e demais condições estabelecidas pela SecretariaMunicipal de Finanças.

'_'L' ,_' eçã 'Ir'
Do Alvará Especial de Usõ:ae.. '. 'Ülna~ÃQ.~artõe_ de Crédito e Débito

. I'"~'n{ ~;::~j,~ '~ ~. • . ",i" o',

Art. 29 - As pessoas físicas e jurídiQl~ ~sTãberêêia?s::~~,M~niptPioque realizam transações com
cartões de crédito ou débito somen!e. pOaérAo"lJtilizâros equi!láJJlentoseletrônicos da espécie após
a emissão de alvará especial de autorização de funcionamentQ.de~saunidade econômica.

...' ,""'.'.

§ 1°_ Um único alvará especial poderá ser concedido por endereço de usuário, contendo a descrição
de cada equipamento, onde ficarão especificados individualmente a marca, o número e suas outrascaracterísticas.

§ 2°_ Os alvarás autorizados deverão ser renovados anualmente, no mês de janeiro, e no prazo de
10 dias de substituição do equipamento, aquisição de novo equipamento e de alteração do contrato.

§ 3°_ Os equipamentos, cujo funcionamento será autorizado por meio do alvará especial, terão em
sua superfície selo fornecido pela prefeitura municipal, de emissão controlada e originalidade
aferível. -"

alvará especial, quando o requerimento for
criadas por esta Lei.
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§ 5° - Os prestadores de serviços e demais pessoas jurídicas obrigados ao licenciamento de que
trata este artigo são obrigados a fornecer os relatórios dos registros de operações gerados pelos
equipamentos que utilizem, bem como a consentir na inspeção destes equipamentos quando, a
qualquer tempo, requisitados pela fiscalização municipal.

§ 6° - Na hipótese de ser identificado o uso irregular do equipamento, será procedida a sua
apreensão até regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legiSlaçãotributária municipal.

§ 7°_ A concessão e renovação do Alvará Especial será condicionada ao envio dos seguintesdocumentos:

a) ano da informação;
b) nome da administradora;
c) CNPJ da administradora;
d) nome do informante;
e) CNPJ do informante;
f) inscrição municipal do lnformants;
g) inscrição estadual do lnforrnante., ,., ",c·
h) custo pago à administradora no ano. ~. '..'

~~d~fo;:::,=~z:;~::~~:~~~~~:cré<!iloldébiIO,
a) mês da informação; -:--. ~' ..
b) nome da administradora;
c) CNPJ da administradora;
d) nome do informante;
e) CNPJ do informante;
f) inscrição municipal do informante;
g) inscrição estadual do informante;
h) custo pago à administradora no mês.

contendo os seguintes

I.Cópias dos contratos de prestação dos
firmado, no período decadencial, com ~'''!Iio<''''''''
II. informações das operações real._..",_...
(cinco) exercícios fiscais, COimena'~)s ""'I::~.\'

para quem foi pago o serviço ou

cobrança que o usuário do equipamento tiver
ICõl.Trgnrllrg que lhe remeteu a fatura mensal;

Itn/t1QI"Ilrn, atinentes aos últimos 05
P-Mlnr,:~~a cada uma das administradoras

Seção III
Das Infrações e Penalidades Aplicáveis

Art. 30 - As infrações às normas relativas ao imposto sujeitam o infrator às seguintes penalidades:
I - multa de 1000 UVRM, por mês, às pessoas jurídicas administradoras de cartão de crédito/débito,
que deixarem de apresentar, as informações relati s à utilização de cartões de crédito/débito,
localizados no Município de Santa Cruz Cabrália;
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II - multa de 500 UVRM, por mês, às pessoas jurídicas administradoras de cartão de crédito/débito
que apresentarem fora do prazo estabelecido ou o fizerem com dados inexatos ou incompletos, as
informações relativas à utilização de cartões de crédito/débito em estabelecimentos prestadores de
serviços localizados no Município de Santa Cruz Cabrália;

III-multa de 250 UVRM, por mês, às pessoas jurídicas tomadoras de serviços de cartão de
crédito/débito que deixarem de apresentar, as informações relativas à utilização de cartões de
crédito/débito, localizados no Município de Santa Cruz Cabrália;

IV-multa de 125 UVRM, por mês, às pessoas jurídicas tomadoras de serviços de cartão de
crédito/débito que apresentarem fora do prazo estabelecido em regulamento, ou o fizerem com
dados inexatos ou incompletos, as informações relativas à utilização de cartões de crédito/débito
localizados no Município de Santa Cruz Cabrál~,

, ,\,,",,r i ! '.•'/'\.

V - mult~ de 250 UVRM, por ~~Ui.P)íiJQ.~.~ntç.tre~ r ên.~~ntra.do pela fisc:al.izaç~o.no interior do
estabelecimentodas pessoasJUndl~~.~#s JJÇO~ cartaode credito/debito.

§ 1°_A pena pecuniária pocerá I'~êr-r~~plcá~a a ca a ~Ô'" 'dl!~scontra os estabelecimentos querecalcitrarem.

Art. 33 - O descumprimento das obrigações previ s os arts. 13 e 14 desta Lei acarretarão asseguintes penalidades:

§ 2°_ A critério da fiscalização, a/continuidade da situação poderá ser elidida pela cassação do
alvará e apreensão ou interdição do equipamento. ,

..............CAPiTULO III'
DAS OPERÂÇÕES DE S'~RVIÇOS'BANCÁRIOS

1

Art. 31. - As pess.oasjurfdlcas...•·p:estag.....~'...~.•....f.,,!. ~... ",,:.I~.~..!.•.•~..,.·/.~.II~.:.gs:...,~...;b..,anc...ái-..i~S que constituem-se instituiçõ~s
financelra~ ?~equlpa~adas, auton~aq~~.f.:~J4J,clon~h'~!'P Ba~c9í <?e~t~al- BA~EN, e a~ dem~ls
pessoas Jundlcas obngadas a utl·"la,.:~plP1áno ~ntá!iil~-48s'c'lnsJltulçoes do Sistema Financeiro
Nacional - COSIF, deverão inform~r~.~$êdtêt~riirrvryjiieípakde·t;manças, através da Declaração de
Operações de Serviços Bancári<?~.,~IIDEOSB'~op~raçõ'es paS.~íveisde tributação, realizadas com
pessoas físicas ou jurídicas sediaHasna çircunS,criçãodo munioípfó'.

.' ~ .~ - ~

§1° - O contribuinte deverá prestar todas as informações julgadas necessárias pela autoridade
tributária na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento específico a ser expedido pela
Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 32 - Nas operações descritas nos itens 10.04 e 15.09 recairá responsabilidade tributária
solidária sobre o arrendatário, sobre a revendedora, e sobre aquele que aproveitará da coisa objetodo contrato.

§1° - O município regulamentará a responsabilidade solidária prevista no caput, podendo firmar
convênios para garantir a eficácia da lei tributária.
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I - multa de 1000 UVRM, por mês, às pessoas jurídicas prestadoras de serviços bancários que
constituem-se instituições financeiras ou equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central _
BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional - COSIF, que deixarem de apresentar, as informações relativas as
operações passíveis de tributação, realizadas com pessoas físicas ou jurídicas sediadas na
circunscrição do município.

CAPíTULO III
DOS SERViÇOS CARTORÁRIOS

Art. 34 - Os cartórios deverão informar à Secretaria Municipal de Finanças, através da Declaração
de Serviços Cartorários - DESC, as operações passíveis de tributação, realizadas com pessoas
físicas ou jurídicas sediadas na circunscrição <;Ip..ml,lnicípio.

i:.-'......... " ~~""., , .
~.Parágrafo Único - As serventias a .

Pessoas Naturais e\ou Jurídicas,
de Contratos Marítimos, Registro
Títulos.

deste artigo são: Registro Civil de
de Títulos e Documentos, Registro
Notas e Tabelionato de Protesto de

Art. 35 - O descumprimento das o~J)gayõe&·ptevi$tasno,art:-1~"desta Lei acarretarão as seguintes
penalidades: '

I - multa de 1000 UVRM, por mês, ao ptéstaétores de serviços cartoriais, que deixarem de
apresentar, as informações relativas..as_C?peraÇões,passíveis de tributação, realizadas com pessoas
físicas ou jurídicas sediadas na circanscnção do município.

....,~-,,,~_G' íTUlâJY-r~~~
DOS.§ ..' 'l( A ~JC?OlAS j
'écc~ ,~ 'H' /, " " f~!j .•.•.. _~~<~.

Art. 36 - As pessoas jurídicas pré.~ad:~ªs"'Hã~eiVi~$,:égrícgli3sr;iriClusiveos de exploração florestal,
nas formas especificadas no art. ~,~I)r;)cisõXII;"·ã.~L4iffCOmple~C!t~r 116/2003, e demais dispositivos
legais correlatos, deverão inforrriár"à S~cr~tari~ Municip-aLd~~Fmanças, através da Declaração de
Serviços Agrícolas - DESA as operações pâss;veis dêfrfbutação, realizadas com pessoas físicas ou
jurídicas sediadas na circunscrição do município.

§1° - Quando o produto constituir matéria prima de atividade industrial, a responsabilidade tributária
pelas obrigações descritas no caput, e, pelo recolhimento do tributo, recairá sobre a pessoas jurídica
que aproveitar do resultado final da cadeia produtiva na qual tenha ocorrido os serviços agrícolastributáveis.

§2° - Nos casos descritos no parágrafo anterior, considera-se aproveitamento do resultado final,
inclusive, o recebimento, o processamento e a transformação da matéria prima, para posterior
comercialização.

Art. 37 - O descumprimento das obrigações pr
penalidades: art. 18 desta Lei acarretarão as seguintes

---------------------------------- --------------------- ---
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I - multa de 1000 UVRM, por mês, ao prestadores de serviços agrícolas, que deixarem de
apresentar, as informações relativas as operações passíveis de tributação, realizadas com pessoas
físicas ou jurídicas sediadas na circunscrição do município.

CAPíTULO V
DOS SERViÇOS TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 38 - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços de Transporte Coletivo de Passageiros,
inclusive terrestres e marítimos, especificadas no item 16.01 da lista anexa, deverão informar à
Secretaria Municipal de Finanças, através da Declaração de Serviços de Transporte - DEST as
operações passíveis de tributação, realizadas com pessoas físicas ou jurídicas sediadas na
circunscrição do município.

Art. 39 - Semestralmente será realizada IfiiCã'If;Ç6õ'9~igatória para apurar a quantidade diária de
• l~~~ i _, " ..' ~""'-~~~~passageiros. i , "' . : , .-1,

,t' -+"" ..", .', - i " \

fi ""iirc?~"~ulada em relação aos seis meses
<"'''~'''';',.e'''"'''"'~~' •. , '"""devI o;

§1° - A diferença apurada no
anteriores e lançada como esti

~,,,,,,.. .?

§2° - Quando a diferença for sU.B.erjor"'a·~-O%;(viqtery>or-eerto) do declarado considerar-se-á
sonegação tributária punível administrativamente, divil"e penalmehte.

l~:r •..'w,
\

Art. 40 - O descumprimento das obrigaçÕes'p/evistas no'art. 20 desta Lei acarretarão as seguintespenalidades: ~

I - multa de 1000 UVRM, por mês, ao prf:staQôres de serviços agrícolas, que deixarem de
apresentar, as informações relatiVh~8.;,.~ 'ões "â''§.fkeis dEflffbutação, realizadas com pessoas
físicas ou jurídicas sediadas na cirCun~~!~~ ~~lr~~ír~.j'.

.' -',.' "\'~APfTU(rVr"....". ~..~
DOS SE~YIÇOS' Dé'CN17RETENIMENTOPAGO

"l'" . "!""' ..;

Art. 41 - As pessoas jurídicas prestadoras desêrviçós'''aê entretenimento, especificadas no item 16 à
13.05 da lista anexa, deverão informar à Secretaria Municipal de Finanças, através da Declaração
de Serviços de Entretenimento Pago - DESEP as operações passíveis de tributação, realizadas com
pessoas físicas ou jurídicas sediadas na circunscrição do município.

Art. 42 - Poderá ser realizada fiscalização para apurar a quantidade de usuários do serviço.

§1° -A diferença apurada no procedimento fiscal será calculada em relação ao declarado;

§2° - Quando a diferença for superior a 20% (vinte por cento) do declarado considerar-se-á
sonegação tributária punível administrativamente, civil e penalmente.

§3° - Quando ocorrer a hipótese do parágr o a terior, o município cobrará a diferença, na mesma
razão do apurado, em relação às atividade des penhadas nos últimos cinco anos.
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Art. 43 - o descumprimento das obrigações previstas no art. 23 desta Lei acarretarão as seguintes
penalidades:

I - multa de 500 UVRM, por mês, ao prestadores de serviços agrícolas, que deixarem de apresentar,
as informações relativas as operações passíveis de tributação, realizadas com pessoas físicas ou
jurídicas sediadas na circunscrição do município.

CAPíTULO VII
DOS SERViÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVil

Art. 44 - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços de construção civil, especificadas no item 7 à
7.22 da lista anexa, deverão informar, à Secretaria Municipal de Finanças, através da
Declaração de Serviços de C as operações passíveis de tributação,
realizadas com pessoas físicas ou nscrição do município.

lQ;::;~J;t()m4a~()rdo serviço declarará o preço do
Ihimento.

Art. 45 - Quando da emissão do
serviço tributável, ficando rCoC!nn"C!

Art. 46 - O descumprimento das obrigaçóes,pfeviátas no-art-es desta Lei acarretarão as seguintes
penalidades: .

I - ~ulta de ?OO UV~M, por mês, a?_prestad~~ de ser:vi~s ~gríCOI~s,que deixarem de ap~~sentar,
as Informaçoes relativas as operaçoes~RasslvelsQetributação, realizadas com pessoas flSlcaS ou
jurídicas sediadas na circunscrição Elo~mLu'licípip.

~

~ií~~i~~~,s
. '-''f j'.\ Ij~,t.t,~• "' . .' ,"

Art. 47 - As pessoas jurídicas PFestà:tt.º[â~i;l:J~~êrviç,9S:·di9'i~i~·,:"~~pecificadasnos itens 1.03, 1.05 e
1.09 da lista anexa, deverão inforl1)sU;à Secretària Muniêipàl de:Finanças, através da Declaração de
Serviços Digitais- DESED as opêra~ões..passí~~isde triºutação?fealizadas com pessoas físicas ou
jurídicas sediadas na circunscrição do muniêipíó. .0'..

Art. 48 - O não cumprimento das obrigações implicará no lançamento por estimativa a ser realizadopela autoridade fiscal.

§1° - A estimativa avaliará informações sobre o alcance de mercado do serviço, aplicando os
quantitativos apurados proporcionalmente ao Município de Santa Cruz Cabrália.

§2° - Para efeito de estimativa, fica os provedores de internet, prestadores de serviço no município,
obrigados a fornecer informações relacionadas aos contribuintes prestadores dos serviços descritos
no caput, na forma e nos prazos requeridos pela autoridade tributária.

Art. 49 - O descumprimento das obrigações pre . tas n art. 29 desta Lei, inclusive as especificadas
no §2°, acarretarão as seguintes penalidades:
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I-multa de 2000 UVRM, por mês, ao prestadores de serviços digitais, especificadas nos itens 1.03,
1.05 e 1.09 da lista anexa, que deixarem de apresentar, as informações relativas as operações
passíveis de tributação, realizadas com pessoas físicas ou jurídicas sediadas na circunscrição do
município, e, aos provedores de internet que deixarem de declarar as informações requeridas na
forma do §2° do artigo anterior.

TíTULO III
DAS DISPOSSICÕES FINAIS

§3° - Não se aplica o parágrafo anterior quando a transmissão ou retificação de dados ou
informações se referir à período sob ação fiscal, hipótese em que somente será autorizada mediante
avaliação prévia da Administração Tributária do M I 'pio.

Art. 50 - Para permitir à fiscalização local a conferência de dados, fica o Chefe do Executivo, na
forma do inciso 22 do artigo 37 da Constituição Federal, autorizado a firmar convênios com:

1- Governos Municipais, por meio de qualquer dos seus órgãos, para obter os dados
necessários à fiscalização tributária' _

" - Governos Estaduais e do Distrito FeS,êrál.at~vi§ .•de qualquer dos seus órgãos, para obter os
dados necessários à fiscalização tribup1?~;,.·I,,;i •."<",, .:::;::'\!

III -GovernoFederal,pormeio~4os~" paraobterosdadosnecessáriosà
fiscalização tributária; ! '

Parágrafo Único - A autorização P~Eilvista'n~pút se.estende- i!administração indireta de qualquer
dos entes especificados nos lncísost " e III. ,. 1" ,

Art, 51 - Sem prejuízo da transrnissâo dos documentos fiscais instituídos por esta Lei, os
documentos e registros comprobatcríos das; operações realizadas pelo prestador de serviços,
deverão ser conservados pelo prazo,ds:72 (setenta e doisr'mêses contados da data de referência
das respectivas operações informadas nos referidos documentos, para imediata exibição ao Fisco
Municipal quando solicitado. ""~" ":.:"::::~,;~"'."'.,'

Art, 52 - Os documentos fiscai~ qIJEl:~~tê~T'~'. "rt!be!;m1iGtárias acessórias, instituídas por
esta Lei, serão apresentados pec··m~iç..d)r~·~rquivõ: Ital:·á s~FC'preenchidoem sítio de internet
mantido pela prefeitura municipal. ' .. ",> " __ e>

§1° - Até a implantação das ferramentas necessárias ao descrito no caput, caberá à Secretaria
Municipal de Finanças tornar público o modelo padronizado de cada documento fiscal, podendo
determinar a sua apresentação em arquivo digital, especificando a sua configuração, e, sem prejuízo
desta, em arquivo físico, com todas as informações necessárias à fiscalização.

§2° - Será possível realizar a retificação de dados ou informações declarados antes da
homologação;
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Art. 53 - Aplica-se subsidiariamente, no que não dispuser em contrário, o Código Tributário
Municipal, instituído pela Lei Municipal 526/2013.

Art. 54 - É fixado em R$ 2,00 (dois reais) o valor da UVRM (Unidade de Valor de Referência
Municipal) para o exercício corrente.

Art. 55 - Será realizada a atualização anual do valor da UVRM (Unidade de Valor de Referência
Municipal) tendo como parâmetro os lndíces do IGP-M (lndice Geral de Preços-Mercado) da
Fundação Getúlio Vargas.

Art. 56 - A atualização de que trata o art. 37 desta Lei será publicada por decreto do Poder
Executivo.

Art. 57 - Ficam revogados os diSPOSitj~Ps'~~didOS entre o art. 98 e o art. 125 da lei
Municipal nO526 de 30 de dezembro ~~~.Úll j ..~, ::"\.

> •. Jt

que regulamentem a fiscalização
izados nas atividades econômicas

Art. 58 - A Secretaria Municipal
e implementem mecanismos e
dos contribuintes.

,c.h'Ji:4 " " ..~"'_~_~"'.0.0 ••··c··....=~

Parágrafo Único - Sem prejuízo dê"outros m+iosl~fô~~as de divulgação em vigor, fica obrigada a
Secretaria Municipal de Finanças, a d,~ulgar setnestraltnente em sitio oficial da Administração
Pública, os valores arrecadados a títulõ~(fé ISSQN, (de forma pormenorizada, bem como a
destinação dos recursos, remetendo cópia à Câmara Municipal.

"" , :i~ ..

Art. 59 - A Procuradoria Geral do Município pQderáémitir acórdãos aprovados pela maioria absoluta

~: ~~sd~eS~e~o~n~~r:~~~:~~~..::.~~.GV'i~~~..iI.·.:;~~.fà_~~.~s~~~c;~~e~:~:~ S~bo~i~~~:~o~:
órgãos do município, atribuindo-se 'efeit~)1n~dlant~~ó'§::a:pubn~ação.

~:~":"'""",,.. _"",';. '~'I:~:.:;"~II"",.,."" .."....;.""•..•., ····I'''',"~I_,.- :!!/,-_ ...__ """,;W' "h,,;

"_ ''''.;-:~----",--_...•.. - "'_'- . - .~

Art. 60 - Esta lei poderá ser reg~,Iªmentãda·oa"qualquertempQ( ..:--.,
".~'l;" •.,..." $>T:;>"::'/ •.

Art. 61 - Esta lei entra em vigor na data de sÚâ~pubjiCâ""..o, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz C réli, tado da Bahia, 29 de setembro de 2017.
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LISTA DE SERViÇOS ANEXA À LEI MUNICIPAL
(Lei Complementar nO116, de 31 de julho de 2003)

1 - Serviços de informática e congêneres.

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 - Programação.

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas
eletrônicas, aplicativos e sistemas de inforf!l~~tre outros formatos, e congêneres.

~~, ~ f

1.04 - Elaboração de program~COE s, inclusive de jogos elelrônicos,
inde~endenlemenleda arqUitelu~....'.!naI...t..r.. il '., d. -1.lfJ.. 4 .. _~ ..a..~_..Jll.. que o programa será executado,
incluindo tablets, smartphones e~.'.:'9.,.• ..• ..' '.. '.i.. , "\

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso qe·pregramasiôe computação.
.;~." , .. ..-"".,..;;.",1 # .... __ "'~

3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.03 - Exploração de salões de festas, centro de conv -es, escritórios virtuais, stands, quadras
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de spetá ulos, parques de diversões, canchas e
congêneres, para realização de eventos ou negó . s de q Iquer natureza.

1.06 - Assessoria e consultoria em informáticaJ
==.~...

1.07 - Suporte técnico em informática, intlusive in~talação, configuração e manutenção de
programas de computação e bancos .ge~d..ados.

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de quálqu;r 'natureza.

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 - (VETADO - LEI COMPLEMENTAR 116/2003)
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3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.01 - Medicina e biomedicina.

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sa!1~~1!l2':licômios, casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres. ~\ i ' ~'\~,.,

4.04 -Instrumentação cirúrgica.

4.05 - Acupuntura.

4.06 - Enfermagem, inclusive servíçoe auXilianfs. l

4.07 - Serviços farmacêuticos.

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia.ejonoaudiQlogia.
) .. ""

Y""'"~'l\_"";d"'" -..-,

4.09 - Terapias de qualquer eSPéqledestinadé!.'aei.~fà:.~.mentofí$iço, orgânico e mental.
i'"" , ' ,-,,-""".

4.10 - Nutrição.

4.11 - Obstetrícia.

4.12 - Odontologia.

4.13 - Ortóptica.

4.14 - Próteses sob encomenda.

4.15 - Psicanálise.

4.16 - Psicologia.

4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
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4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

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

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,
hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados,
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do
beneficiário.

,', =

_t,":::'_~~,i :
5.07- Unidadedeatendimento,as.~,~~~~, tra~l!l ~;~. El~congêneres.

5.08 - Guarda, tratamento, amestrà';;~~t,q~~rn~elezalJ1éQ!Q~~~j~~~ntoe congêneres.
;"':'.. ,,.. , ,:~I~I'. .,~~~'", ,'_." , ' - .'~

- $*ª@-,,~~~~

5 - Serviços de medicina e assistência v~te.nn~riaéC'õfig~neres.
- '\ .ii, I

5.01- Medicinaveterináriae zoot~::~:.

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

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.

5.04 -Inseminação artificial, fertilização in .Yltrô e QOngêneres.
; -,,,,,,,,_Il •

""'!f •

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e .congênere~.

5.06 - Coleta de sangue, leite, teqjdos, sêmen,~órgãci.fH~materiais biolóçicos de qualquer espécie.
~'. .••. ~. ',... -",. '-',..." ,,",_o - ."".'

5.09 - Planos de atendimento e a~itstêRcia m~dico~veterinária: .:!'c

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marcíaís e demais atividades físicas.
/ \

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congên;fés. /J
I
/

------------------------------------
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6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção,
limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e
congêneres.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, i
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador de serviços fora do local da . dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetiza 4..,)··imunização,
pulverização e congêneres. f higienização, desratização,

·!:lhIJft'!!!II"tO, estudos organizacionais e outros,
de anteprojetos, projetos básicos e

7.03 - Elaboração de planos I"tlr.:lItn,"dd

relacionados com obras e serVlçOSi~ºe
projetos executivos para trabalhos.

7.04 - Demolição.

t ; ~
7.05 - Reparação, conservação reforma qe ~Q,ifícios,estrádas, pontes, portos e congêneres
(exceto o fornecimento de mercadoriasq;:>!qãqzid~Spelo ...prestádor dos serviços, fora do local da
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). .

7.06 - Colocação e instalação deit8petes, carpetes, assoàlnbs; cortinas, revestimentos de parede,
vidros, divisórias, placas de gesso.e congênere{si'G()ril~qlaterialfórrJ~cidopelo tomador do serviço.

r "!~'"l'~;;,:;;':",:"h",,~!,:;!Ll?:,.:~.~;:;,;!!'!!'! _c
7.07 - Recuperação, raspagem, polim~l}tQ~~,,14~lraç~qiq~iiRiSose çbngêneres.

"llr:~;":,,,,"__»; ? -. lI'i--t~t-,__l .x, H--·--;;i:--~-~ ,~~~~ -Ii!!: (2'- - ' ~<i>'~
""= .~-,

7.08 - Calafetação. <I'·"

7.09 - Varrição, coleta, remoçãÔ:w:iircine.raçãq,Jratal'Tl~tnto,..reciCI·ãgem,separação e destinação final
de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos ebiológicos.
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7.14 - (VETADO - LEI COMPLEMENTAR 116/2003)

7.15 - (VETADO - LEI COMPLEMENTAR 116/2003)

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem,
colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços
congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e
por quaisquer meios.

7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e i
congêneres.

de engenharia, arquitetura e7.19 - Acompanhamento e fiscaliz~~o.
urbanismo. '.fIt',· ,

!' '_Y"""iIII'_

~"-~---- ., .":"", "'" ~.;-~
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésjcos,-geológicos,·beofísicos e congêneres.

i ,
"'",,,,.~ ~-,- ..'~., ....",

7.21 - Pesquisa, perfuração, cirti~~tação, réerdulhô:~perfilag~m, concretação, testemunhagem,
pescaria, estimulação e outros serviços 'reJàclbna~oscom a exploração e explotação de petróleo,
gás natural e de outros recursos minerais. " -,~ .

.
7.22 - Nucleação e bombardeamentec·Ele'nuvense congêneres.

"'. "- """','... ..
8 - Serviços de educação, ensin6,""Orjent(3,~,~!999iCã.ce educacionat, instrução, treinamento e
avaliação pessoal de qualquer grau oUfl}aJure~a.. . r;

" , '" :1'," i: rt i>, t, """,' ,"'ii!' "
"""':.; .... , "il!\~~",,~;"""'·'~ ~;~':~""! '"i," ".,,,,,,,,,,,1''''<'"".",r::,:,,~:~III.'f!1",.""" .:11""::" ,_" _''''::",.,;,

8.01 - Ensino regular pré-escolar,~'fundamentaLmédip é s,J!pe'rior.'"
',.,'" ~~ _., .~

".. ••_..-- ,_ lf ~-~-'''!w-.

8.02 -Instrução, treinamento, orientação ped~gõgica ,e.educacional, avaliação de conhecimentos dequalquer natureza. '

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis,
hotéis residência,· residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e
congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e
gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, ínterm [açâo e execução de programas de turismo,
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêner s.

9.03 - Guias de turismo.
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10 - Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito,
de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e
contratos quaisquer.

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial. artística iou literária.

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil
(Ieasing),de franquia (franchising) e de f~~!jr~",,~ctoring).

., , " : \..
10.05 - AgenciamenlO, corretagem OIJGil.ia' -: llé:.'flens móveis ou imóveis, não abrangidos
em outros itens.ou subite.ns, inClu~j:{~,éi" ~ ~~ r ~>!i!~mbito de Bolsas de Mercadorias e
Futuros, por quaisquer meios. .,:_,_ ::.'" ...;...

10.06 -Agenciamento marítimo. .

10.07 - Agenciamento de notícias.

10.08 - Agenciamento de publicidade e ~)ropllgartda,inpí~sive o agenciamento de veiculação por
quaisquer meios.

10.09 - Representação de quatquér natureza, ihClusiV~.~comerciat
' , -. ",~é;;_~.~~~.,~,~-,i..!.<~:::-<'<ê- -

10.10 - Distribuição de bens de ter~~il'P,,'t?f( . d:'

""" "" '"o '" ,,', "" ':","" • '" "o'", ", ",,,,,,,,,,,,'" ",., ' I'!I,""

11 - Serviços de guarda, estacionameotoL armazename-ntQ,"vlgilêrkia e congêneres.
'," ....•..-.......-:_ "-~ - _.. .,_.~.""~.- A

;-, _ -~:"-~O;.'~ .. ,~

11.01 - Guarda e estacionamêl'lto -de veículos terrestresF'áutomotores, de aeronaves e deembarcações. ",~ .,~

11.02 'Jigilânoia, segurança ou monitoramento de aens e pessoas.

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquerespécie.

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimen
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12.01 - Espetáculos teatrais.

12.02 - Exibições cinematográficas.

12.03- Espetáculos circenses.

12.04- Programas de auditório.

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06- Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bªilesJ"'(iJl~as,concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.08 - Feiras, exposições, congresso§;e "l1r'NíB,nQí.Q~:
t 'I"

,~

12.09 - Bilhares, boliches e diversQE!~~A"IArfD

12.10 - Corridas e competições dê animais. .
o"I-_·'·"':::~'"·'··'::":·"'·"_'!t·"i"!J

12.11 - Competições esportivas ou de destre~a fí$ica ou inteleÓtual,com ou sem a participação doespectador. ~. ,

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive uca em, dublagem, mixagem e congêneres.

12.12 - Execução de música.

12.13 - Produção, mediante ou sem encordenda~~p{évia,de :;~yentos, espetáculos, entrevistas,
shows, ballet, danças, desfiles, baifes/te~t!2f~e..~% COhGertos,recitais, festivais e congêneres.-~:' ~," - ,'0 ,t,'~","lI"';: '.
12.14 - Fornecimento de músic;a'"par~ ~.~kf~otEi~.:te'chad~~;;:!i~L!,,,,não,mediante transmissão por
qualquer processo. :"~~~""""""""':";".". ." _":,II'"

12.15 - Desfiles de blocos carnavã~iesoosou foJélórico~,trios etàiffCose congêneres.

12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas,
competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

13.01 - (VETADO)
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13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e
congêneres.

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização
ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser
objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e
manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

14 - Serviços relativos a bens de terceiros.

14.02 - Assistência técnica.

"""'''''';'''' recarga, conserto, restauração, blindagem,
equipamentos, motores, elevadores

nn"""Tlr'~:Hnsujeitas ao ICMS).,'" " ..,,,"'

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, .....,...._
manutenção e conservação de
ou de qualquer objeto (exceto pe~;;a1i;:~nl:l",ClC

14.03 - Recondicionamento de motores' (exeeto peças e"'partes"empregadas, que ficam sujeitas aoICMS). ,i' ! III

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 - Restauração, recondicionamem6, aÇondlcionamênt6,~pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanopla~11a,anodizaçào,,,"cÇh~,recorte, :plastificação, costura, acabamento,
polimento e congêneres de objetos'ê:llmisq~~tt~_.."\ ..~'" .', r •

i~~~:tri~l,'~~!~:~~:0~~~~~e~~~~~ii~~~rW;irae7:~~~;~:~~USivemontagem
" ...". '".... ' "".,.""",,,,,~. ~"

14.07 - Colocação de molduras e'eongêneres.~

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 - Funilaria e lanternagem.

14.13 - Carpintaria e serralheria.
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14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

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

15.03 - Locação e manutenção de cofre.~-B~G~J.~s, de terminais eletrônicos, de terminais de i
atendimento e de bens e equipamentos er;tl'c.geri:d. '\

t""';"""" \". 2 ,;' """"!.';'

15.04 - Fornecimento ou emissão ~~.l ..a't~.~.'.i.~ e . '.(.Sn~ljive atestado de idoneidade, atestado
de capacidade financeira e congê'1~r~~;:·: ..Cc c.~ , • _- t,

15.05 - Cadastro, elaboração deJ'fieha cadastral,f·renevação c~dastral e congêneres, inclusão ou
exclusão no Cadastro de Emitentes .de Ghequt(s sérn ~undoS''==qCF ou em quaisquer outros bancos
cadastrais. \ r '" H

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebim ntos ou pagamentos em geral, de títulos
quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de . ut s e por conta de terceiros, inclusive os
efetuados por meio eletrônico, automático ou quinas de atendimento; fornecimento de

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimênfõ~ de avisos, comprovantes e documentos em geral;
abono de firmas; coleta e entrega de-dq,çumeritos,( bens e valores; comunicação com outra agência
ou com a administração central; JiceAet8mento e~trônico'êfe veículos; transferência de veículos;
agenciamento fiduciário ou deposiíário; devoluÇã&.dtà~~.~nsem custódia.

N ' "_",: ' •• _- ••...:~-;:1t.".,~:\_e...,,:. ':.
15.07 - A~esso,. movimentaçao, aten~ip1e'l~p~.e~,i~~~~;~c~~~a.sem geral, _po~qualquer n:teio ou
proce~so, .lncluslve por telefon~;.!.fac~slm~~!,:!~t~m~t:~~::.Jele~;:."ãc~~so. a terminais ~e atendimento,
íncíusive vinte e quatro horas; aCê$so,;a,2~tr~ ganco.e'~ r§!~.êC()rifpartllhada; fornecimento de saldo,
extrato e demais informações rela,!iv~s a c6nrâ5'~m~erár; por qÚa!guer meio ou processo.

~,,.... ',:,." .,''''''.. .:'., . ,.,."",."."

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessãô:" substituiÇão, cancelamento e registro de contrato de
crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou
contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, paraquaisquer fins.

15.09 - Arrendamento mercantil (Ieasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e
Obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais
serviços relacionados ao arrendamento mercantil (Ieasing).



16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
/

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natur a, n o contida em outros itens desta lista;
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e forn cime o de dados e informações de qualquernatureza, inclusive cadastro e similares.

•. "
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posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação,
impressos e documentos em geral.

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos,
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação,
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito;
cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem;
fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de
importação, exportação e garantias recEt~i9~'""~m19 e recebimento de mensagens em geral
relacionadas a operações de câmbio. /"', T ,I ,"II,

t .~"""j,.. "~ • .;., ~':j'-"i

15.14 - Fornecimento.emissão.~~i~no _, ~~l'tenção de cartãomagnético.cartão
de crédito, cartão de débito, cartão~s~àti, ...' ...•.•gê. '=:..~..'~,

15.15 - Compensação de chequés·e ·títulos quaisquer~-SefVi~ relacionados a depósito, inclusive
depósito identificado, a saque de çpntas-qtJ8i~qu~r, por~qoatq4er meio ou processo, inclusive emterminais eletrônicos e de atendimento. '

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, âiieraÇão,'can~i~mento e baixa de ordens de pagamento,
ordens de crédito e similares, por qualqu~r meio o!Jproce~so; serviços relacionados à transferência
de valores, dados, fundos, pagamento8"'8Similares'?1inclusivê'ênfrecontas em geral.

:~; i

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário depassageiros.

~'" -- '"T.,

15.17 - Emissão, fornecimenro,' l:JevQb..tçã~,;..~~~o:;;;Gancéí~mento e oposição de cheques
quaisquer, avulso ou por talão. ~; ." ".' """'1'!~ , J

·"'trf,-\ f.." •. ,'_
.',,,.. "" '. """~_"." ,,'c.,•• ,~", "".~,:,,,,,,, ",~~~"",-- ,...."'".."

15.18 - Serviços relacionados a'Í!!eréditq",l'!1'obWário,.~vál!!çãhe:: Vistoria de imóvel ou obra, análise
técnica.e jurídica, emissão, reemi.~são,altefáCãp, trãnslérência~'e,!;~negOCiaçãode contrato, emissão
e reernissão do termo de quitaçãó~"demais serviços r~"açionaddsa crédito imobiliário.

16 - Serviços de transporte de natureza municipal.



•
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17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e
congêneres.

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa.

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06 - Propaganda e publicidade, inCIUSi~!LP~. ~,de vendas, planejamento de campanhas ou
sistemas de publicidade, elaboração de d~enijos, leXft% e demais materiais publicitários.

i~-=e~":';" 't ~ ~ r- ~;-'"/,_

17.07 - (VETADO - LEI COM \...,
"I

, ~~17.08 - Franquia (franchising).

17.09 - Perícias, laudos, exames téçaiees e aA9lisés téCAieas~'"
é' ~ I '.'

t:

17.10 - Planejamento, organização e.,·-àdmini$tração",cede'',feiras, exposições, congressos econgêneres. . '~-4. c ;'

17.11 - Organização de festas e r~cep~és; b~fê (&xceto ô"""Jôrri'ecimentode alimentação e bebidas,
que fica sujeito ao ICMS). " ~. ,~. ., .

c ~_-,.-_~ ~ • ..... _

~,- " ;_'oc,,''''' ~-",.L"",-J:~~\ra.I':;!! ~

17.12 -Administração em geral, inclual'i~"~A~~ns,~Q:~'L~,~O~,~;.t~rceiros.
, "'-~c_..·_"'""··"··,·._.

17.13 - Leilão e congêneres.

17.14 - Advocacia. "

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

17.16 -Auditoria.

17.17 - Análise de Organização e Métodos.

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxili e

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou fina elr
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17.21- Estatística.

17.22 - Cobrança em geral.

17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de
informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações defaturização (factoring).

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer
meio (exceto em livros, jornais, periÓdicose nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens de recepção livre e

rios, movimentação de passageiros,
es.

"n'"\~..elrnC!de seguros; inspeção e avaliação de
gerência de riscos seguráveis e

18 - Serviços de regulação de slni
riscos para cobertura de contratos.

- ! ,~congeneres.

18.01 - Serviços de regulação de 'sintstros vinçulaQos&"OOntratosde seguros; inspeção e avaliação
de riscos para cobertura de contréltos"'ae'se9uros; prevenção:~ gerência de riscos seguráveis econgêneres. I

19 - Serviços de distribuição e venda de"'bll~etes e d~;;;ais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteiosj·pcêmios, inc!.usiveOsdecorrentes de títulos de capitalização econgêneres. '"'..,,~.c

19.01 - Serviços de distribuição e:veFlda;""q~.§!~'l~~:'demals pr9dutos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, lPlE~i()~, Incl~si\i§:l,GS"decoIrentes de títulos de capitalização e

- ", ~t r'f i:, ,"...~,,:1 ~ ,., .. ~..'congeneres. . ...,..:_' _._.'
t' _ 1""

20 - Serviços portuários, aeroP9rtllários, féttoportuáfios, de""t~(!1linais rodoviários, ferroviários emetroviários. ',. ."

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros,
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem,
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias,
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência,logística e congêneres.

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros,
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimenta - de aeronaves, serviços de apoio
aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de me dori s, logística e congêneres.
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21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22 - Serviços de exploração de rodovia.

22.O1 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários,
envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros
serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou e normas oficiais.

23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

23.01 - Serviços de programação e comurtlCá~o ui'r'~.•desenho industrial e congêneres.
!~ ~ J '",'"',::;I~I"~

~. JL" .~, ._. =: ,," ,,',:' , " /,,11, ':

~n~:n~~~is de chaveiros,confer~d.bo; ,I '~~~tlização visual,banners, adesivose

24.01 - Serviços de chaveiros, cori'fecçãode-carim90s,'placas,'slnalização visual, banners, adesivos
A I 'e congeneres. -,,,,,.

25.01- Funerais,inclusivefornecimento.de caixãq,umaou esquifes;aluguelde capela; transporte
do corpo cadavérico; fornecimento de-flores, coroas e outros' pàramentos; desembaraço de certidão
de óbito;fornecimentode véu, e~ e outrosaifembi;::QmbalsallÍ!!_nto,embelezamento,conservaçãoou restauração de cadáveres.' ", ..... _

25 - Serviços funerários.

::':!:::,' ~,>r~ ':::';""'" ,~":",:" _~_:,~:~,~:_,"il'~:"a:'j" '~~~;::,~i~'
25.02 - Translado intramunicipal e éte~~~6.~:d~Cd~º$ ..~:'part~sl(je,çorpos cadavéricos.

25.03 - Planos ou convênio funerários.

25.04 - Manutenção e conservação de jaZigos e cemitérios.

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

27 - Serviços de assistência social.

27.01 - Serviços de assistência social.
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28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29 - Serviços de biblioteconomia.

29.01 - Serviços de biblioteconomia.

38 - Serviços de museologia.

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31 - Serviços técnicos em edificações, ~elet~4Ai'la~letrotécnica, mecânica, telecomunicações e
A ~f-' I ....congeneres. ."" .~\, ..../ \.

," :' '..' .' e ". >I~II

~~~~~e~:SrviçoStécnicosem edifi~n~~ica, mecânica,telecomunicaçõese

32 - Serviços de desenhos técnicos. ..
.-

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
;;.""........ "-: '."

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, coii11ssários,d~spachantes e congêneres.

33.01 - Serviços de desembaraço ~duaneiro, comisSários,despãchantes e congêneres.
i= r-'

34 - Serviços de investigações pat·tieul~~i~~:@gêhé-tê~.
r-:r7~~_~ J",r' ~~~" f~:,.r;\.; _,~

34.O1 - Serviços de investigaçÕ~~~~~tt!e~&l;~~::q~~ml~~~éo.~g~~~.tes.
"",_ .: • ..._:.t<:: ..... ,,"._ .. ,_ .. ' .., .... _ , ••,.0'" __ ~~ ....... _~_._{

35 - Serviços de reportagem, as~~sãoria'de irrip'rensra',lõmaIiSm#Q~"relações públicas.
,.._~""""".,,, c"~ "'-~

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

36 - Serviços de meteorologia.

36.01 - Serviços de meteorologia.

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38.01 - Serviços de museologia.
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39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fomecido pelo tomador do
serviço).

40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, 29 de setembro de 2017.

!
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Agnelo SilV ~unior
Prefeito Munici ai


