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"o;SPÕE SOBRE O !MPOSTO SOBRE SERViÇOS E oA OUTRAS

A!Vll\DOR PiNHEiRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal de
Silo José das Missões - RS:

Faço saber no cumprimento aQ disposto no Artigo 65~ mctso ~V, da
te! Orgânica ivíunícipal, que a Câmara fv1unicipa! de vereadores aprovou e eu sanciono e
pro{~tuigo a ~c;guintt;~
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Artigo i" - O Imposto Sobre Serviços de Oualquer Natureza, de
competência do Município, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da
hsfa efencade nc) ~rt. 7.0! ainda que es"es não se constituam corno é!tt\lidade
preponderante do prestador.

§ i" ~ O imposto incide também sobre o serviço proveniente do
ex1erior do Pais (lU cuja prestação se ten .8 imcíado no extetiot do PªiS.

§ 2° e Ressaivadãs as exceções e~~~pressasna lista, os servíços nela
mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relatives à Circulação de
Mercadonas e Presiaç6es de Serviços de Transporte lnterestadual e lntermunícípal ê de
'-".,...M-I mtcacão ,-r"'4l\jfc- ainde ....,.tê ri t~ ~!"""!.st-~.•....· n' 'ol\"~ f r••- cimente .--4~ mercadorlas\./"=·nif...:;; ~ \..•.••y~\.':< - \·_"'(':'f~·_J ~ QH,~ y ;...p,,;.'Ço .J.:.H:i: ~.Ji~ Qy8v t;!1 -)l -~~ Vi I !t;t,; li •.•••(\~~ ~r", ui r .••••~'wi, ••h fCE"" •

§ 3" - O imposto de que trata esta lei incide ainda sobre os serviços
prest6:j::)S medlante a uUHza~~ão :je bens de serv~iços públfc:Js exptcracos
econcmicamente mediante eutorízacão. permissão ou concessão, com o pagamento de
tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§ 4.'i ~ A incidência do imposto não depende da denomineçâo dada ao
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serviço prestado.

A.rtigo;2° - O imposto não lnctde sobre:

!- as exportações de serviços para o exterior do País;
~i - a prestação de serviços em relação do empreço, dos

trebalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho
nsc~i de socieda les e flmda ..ões. bem corno dós sócios-gere. tes e dos gen::ntes-
delecados;

L m - o valor intermedraoo no mercado de títulos e valores mooínéríos.
o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimcis moretcríos refativcfs a
operações de crédito r~ah7adas por instituições nranceiras

PürágraTo Único - i~Jão se enquadram no disposto no inciso i os

seja feito por residente no exteríor.
L
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Estedo do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Ai ligo 30 - O serviço considera-sé prestado e o imposto devido no
!cjca! do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no locai do domicílio
do prestador. exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXi!, quando o imposto será

L

L

L

~ - de~estab~~eJ=:!imento do tomador c·u intermediário do __erVfço ou! na
fa!tâ ,je estabelecimentD, onde ele estiver dornicHiado, na hipótese do § 1° do artigo 1°
desta Lei;

H - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras
estruturas, no caso dos serviços descritos no subirem 3.05 da Iists estabelecida no art. 7.°
desta Lei:

1,02 e 7,19 da lista estabelecida no no art. 7.0 desta Lei;
rv - da demolicão, no caso dos servicos descritos no subítem 7.04 da

lista da lista esíabelecide no no art, 7:~ desta Lei;
V - das edificacôes em gera!, estradas, pontes, portos e conqêneres,

no caso dos serviços descritos no subítem 7,05 da lista estabetecrde no art, 7,° desta Lei;
Vi - da execução da varrição. coleta, remoção, incineração.

tratarnento, reciclaqern, separação e destínacão finai de ílxo, rejeltcs e outros reslduos
quai~q!.1er no caso dos serviços tiescrifos no no ert. 10 desta Lei;

\lU - da execução da limpeza, manutenção e ccnservacão de vias e
!QgrAdouros púbHcos~ Imóveis, chaminés, piscinas~ parques~ jardins e conqêneres, no
caso dos SêiVi.,.OS dei>critos no subít 'm 7.1 D da lista estabeiecioa no art. 7,° desta Lei.,"m - da execução da decoração e Jardinagem, do corte e poda de
árvores, no caso dos serviços descntos fiO subirem 7:1 j da lista esí<?tbelecida no no art.
7? desta Lei;

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de
~yenti-J~ físicos, qunnicos e biolóaiccs. no CQso dos serviços descritos no subitern 7. -12da
Hsta estebetecída no art, 7,Q desta Lei~

x - do florestamenío. reflorestamento. semeadura, adubação e
cong:~neress no caso dos serviços descritos no subítem 7.16 da lista estabelecias no art.
7,° desta Lei;

X~ - da execução dos serviços de escoramento, contenção de
encostas e conqêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 cta lista
estanelecida no art. 7.c;desta Lei:

xn ,. da íhnpeza e drtlgagem, no caso dos serviços descritos no
subitern 1.1a da lista estabelecida riO no art. 7,° desta Lei'

xm -- onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos
serv{ço:- deSCr!IOS no subitem -j ~ .01 da lista estabelecida no no art. -'.0 desta Lei;

X!V - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, seçurados ou
mcnãorados, no caso dos ser/iças descritos no subitem 11 ~02da lista estanelecida no art.
"1° desta Lei:

)c!·l - do ermezenamento, depósíto, carga~ descargas arrumaçao e
guarda de bem, no caso dos serviços descritos no subirem 1'1,04 da lista esfabe!ecícia no
art, 7It

) desta L{~i;
X~~ - da execução dos serviços de diversão. lezer, entret~rúmento e

L congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do 'j 2, exceto o '12,13, da lista
estanetecrda no art. 7.(l desta Lej~

l )f'iíl - do Municip!ü onde está sendo executado o transporte, 110 caso

~ Av. 20ô~~ :~r::~:~::r_!::::~:~:':::~:5~13:~:~:~~::e::::_~:::7~~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES
Estado do RÍo Grande do Sul

I

xvm - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta
de estaceleclmento, onde ele estiver oomícüiado, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17.05 da lista estaoeiecida no art. 7.0 desta Lei:

XIX - da teíra, exposlção. congresso ou congénere a que se referir ()
piãnejei!)1ent~ .•, orqarnzaçâo e admlnistração, no caso dos serviços descritos pelo subitem
17.'10 da lista estsbelecida no art. 1.° desta Lei;

XXX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminei fPCÍ(/v!ério. rerroviéno
ou meíroviério, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista estebelecida no
parágrafo único de art. 8.° desta Lei;

§ 1" - No caso dos saro/iças a que se refere " subítem 3.04 da lista
estabelecida no art. 7.° desta Lei considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto
em cada Y,,1unicípio em GUjo território haja extensão de ferrovia. rodovia, postes, cabos,
dutos c condutos de qualquer natureza, objetos de iocaçãc., sublocação, arrendamento,
direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou nâo.

. § 2° - No caso dos serviços a que se refere o subirem 22.0·1 da lista
estabeleclda no art. 7 Ô desta Lei; considera-se ocorrido \) fato gerador e devido o imposto
ern cada !v'lunicipio ern cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ :r' - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no loca! do
estabe!ecimeqto prestador nos serviços executados em águas m~rit!mas, excetuados 0;0;

serviços descritos no subirem 20.0·1 da lista estabeleclda ne art. 7.° desta Lei:
Artigo Llõ - Considera-se estabeleclmento prestador o ~ocaf onde o

contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou
temporário, e que conügure unidade econômica ou proãssional, sendo írrelevantes para
cerecteríza-lo as denümmaçôe$ de sede, mia!, agência, posto de a!e!1tíimeoto, sucursal,
escrítérío de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser ütiiizadas .

L

L

1

.L

L Artigo 5" = Contribuinte é o prestado! do serviço.

Artloo 6Q
- As nessoas físicas e jurídicas. ainda aue imunes ou

Isentas tomi:::;,"k,,"~~ ,'"\1 i í"'~t''''I··m·f.;í~'I·;:;;'''I·''\e .1F1'" ""l,"'.,""'.-,c descritos nos '" 'h;t"n~ .••e ns ..;·n~., ...,rl4·-• ..;.•.".q.9~_)~'; 'Iri'ri,.. g,.;J 'rE~t e~tv .i~!dbtl Ci"", •••"""....;t .,;! .••••I'IFl"\.oi •..• y,:J •.•••.J\'..,. e ',... .;;H.4,....h.••.•• ;;;, ~~ •••.•..••..::i t.vkt t ••••. ,

7.05,1.09 .. 7.10.712,7.14,7.15,7.16.7.17,7.·19, 11.02. H.05 e 17.10!l0 art. 7.0 desta
Lei são responsáveis solidários pelo pagamento do imposto devido, inClusive no que se
retere a multas e acresclmos legais.

§ i.;; - Para se desincumbirem da responsabilidade de trata este
artigo, 03 tomadores ou intermediários deverão ou reter Q imposto devido dos prestadores
l' ,.,- "r , - • - - ~ "< ~ . (' • ,. di '.'...1 ., I' ' t

L~ ;;~!\!iVOS. n~ç\}if!!'müQ-ó ao eri3iiQ ou .·e.es i'fXlg!r copia oa gUia oe recomtmen G para
fins de (;CHl1prüvaçãú ao fisco municipa'.

. § 2.ü ~ O fornecimento de habite-se de construções eoiticadas fia na, , , . , . tá vi ., ' - ..•. . ", .are8 uroana to murucip:o es a vmcurcco a cornprovacao, por parte ao procnetano, ao
recolhimento do imposto na forma deste artigo. .

.I

..L

L

Art, 7.!'i - É a seguilit(~ a USTA DE SER\.'iCOS trlbutável pelo
irnposto Sobre Sef\!lCo5:

1- SERViÇOS DE ~NfORl\rIÁTICA E CONGÊHERES.

L

l

L

t

1 01 - análtse e desenvolvímentc de sistemas.
·1.02 - Programação.
1.03 - PrÜC;egSafr~er!tü de dados e concêneres.

-l Av. 20 de Março, s/nO- Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
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1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos
~ • A .

eietrorucos
'1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de proqramas de

L
computação.

L

'! ,06 - Assessoria e consultoríª informatica.
'1.07 - Suporte técnico em íntormétíca, inclusive

l!1~talaçã(: •. ,~!)Mflguraçêne manutenção de programas de computação e banco de dados.
i .üê-Planejamento. confecção, manutenção e atuaüzacão de páginas

eletrônicas.

2 SERv1ÇOS
QUALQUER~ATURg4."

2.01 - Serviços

DE PESQUiSAS E DESE~\tOL~1rVIENTODE:

de pesquisas e desenvcrvímento de qualquer
natureza.

1

1
~ - SER\1ÇOS PRESTADOS MED~ANTE LOCAÇÃO, CESSÃO DE

DmEiTO DE USO E CO~GÊNERES.
3.01 - Cessão de direito de üso de marcas e de sinais de

propaganda.
3.02 Exploração de salões de festas, centro de convenções,

escritórios virh!?!s stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de
espetéeüÍüs. parque de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou
negócios de quatquer natureza.

303 - ~ccacáo, sublocaçâo, arrendamento direito de passaçem ou
1 permissão do uso, compartnhaco ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e

condutos de qualquer natureza.
3.04 - Cessão de anât:Hmes, palcos, coberturas e outras estruturas

ie uso temporário.

J 4 SER~\!1ÇOS DE Sl\ÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDiCA E

4'.O'i - Medicina e biomedicína.
4.02 - Análises clínicas, peto;ogia~ eletricidade médica} radioterapia,

l quinuoterapia, unra-sonoqraüa, ressonância magnética, radioloqia, tomografia e

1

1

l

congéneres.
4,O.~- Hospitais. clínicas. Iaboratórlos. sanatórios. marucômios, casas

de saúde, prontos-socorros, ambulaíórios e conçêneres.
4.04 - lnstrumentaçáo círurqice.
4.05 - Acuountura.
4.06 ~ Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07 - Serviços farmacêuticos.
4.08 -- Terapia ocupactonal, fis~oterapia e fonoau(floiogia.
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico"

orgânico e mental.
4.~lO- Nutrição.
4.1'! - Obstetrícia.
4,12 - Odontologia.
4,13 - Ortóptica.

L 4. -14-- Próteses sob encomenda.

1 Av. 20 de Março, s/no - Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
I CEP 98325-000 - São José das Missões - Rio Grande do Sul ---------- Gestão 2001/2004
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l

l 4.16 - Psicologia.
4 I 17 - Casas de repouso e de recuperação ~ creches 1 asilos e

conqêneres.
.1.18 -lnseminaçãQ artlãclal, fertilização ln vítro e conçêneres.
4,'19 - Banco de sangue, leite, pele, olhos. ÓVUlOS. sêmen eJ

conqêneres.
4.20 - COleta de sangue leite, tecidos. sêmen, órgão~ e materiais

~. ~.... .. ~ .
oiOiüglCOS ·:lEi quaiqtH~t BSp8Gh~.

J 4.21 = Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e

l
...:onqêneres.

4.22 ~ Planos de medtcína de grupo ou indi\l~dua~ e convênios para
.1 prestação de ass!síência médica. hospitalar, odontológlca e conqêneres.

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

l

5.01 - iViedícina veterinária e ~ootecnie.
5.02 Hospitais, clinicas, ambulatórios, prontos-socorros e

conçêneres, na ares veterinaria.
5.03 - I aboratôrios de análise na área veterinária.
5.04 . tnsemínação artificial, fertmzação ln vltro e congêneres.
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos €i conçêneres ..
5.06 - Coleta de sangue, íeíte. tecidos, sêmen, órgãos e materiais

biológicos de qUf1iquer espécie.
5.07 - Unidade de atendimento. assistência ou tratamento móvel e

congêneres .
5.08 Guarda, tratamento, amestramento, embeíezamento.

atojamento e cüngêneres~
5.09 - Planos de atendimento e assistência medico-veterlnária.

J
6 SERViÇOS DE CUmAüOS PESSOA!$, ESTÉhCA,

A l1\flDADES FisiCAS E CO~GÊNERES.
6.01 . Baíbearia, cabeteireiros, manlcuros, peoícuros e congêneres.
6.02 - Es1etlcistas. tratamento de pele, depilacão e congêneres
6.03 Banhos, duchas, sauna, [;;8ssagel1s e conçêneres.
6.04 ~ Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais

J

J

J atividades físicas.
6.05 ...Centros de emaqrecmento, spa e conçêneres.

1.

.1.

-: SER'••lÇOS RELA TlVOS A ENGENHARiA. ARQLHTETUP..A,
GEOlCi'G~A, URBA~ISfi;1f.:J, CO~STRUÇÃO CiVIL!. l\IJANUTE~ÇÃO.- UMPEZ.#.\; ME;O
AfvlBiENTE, SANEi.:\fViENTO E CONGÊf~ERES~ .

7 J)1 - f'ngenharie, agronomia, aqrímensure. arquitetura, geologia,
urbanismo. paisagismo e congêneres.

"1 l'I"'! E"""''''l",s(1 "'~v admírustraeêo emorelta ...•." "''' -"h.'3....,- •.eítada? ,\,,'ç;.. - ,l\ç,~~ \':__.;•.•.•.) tJVi ~~l,.HHi li ti Õy I ~ t; lft.n ~Hât.j(d \.lu ,;,uU"-';;liiFl1:õi .çt ~

de obras de construção civil, hídráulica ou etétncs e de outras obras semelhantes,
~nc~us~vG 5GndGgem~ p~rfür~çãü de püCüS::" escavaçãü~ drent1genl e
terrap!fH1~gern~ peJiméni~çãc~.. concretaqem e e in5;t~laç'ào e moniaqeml

Av. 20 de Março, s/no - Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
CEP 98325-000 - São José das Missões - Rio Grande do Sul ·---------Geslão2001/2004__~~~__~~__~__~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~__GOVERNO DEMOCRAnco POPULAR
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L.

i.
L.

peças e :;quiparnelltos (exceto o teruecimento de mercadorias produZidas pelo prestador
de serviços fora dt} !oca! da prestação dos servicos, que fica sujeito ao fCry.1S).

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade,
estudos. orçanzacionais e outros! relacionados com obras e serviços de engenharia:
elaboracão de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de

7 D4 - Demolição.
7.05 - Rapar ção, cünserJaça(j e reforma de edítíclos. estradas,

pontes, panos. e conqêneres (excefo o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
nrestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos,
cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisérias, placas de gesso, e conqêneres, com
matertat fornecido pelo tomador do servlço.

-1.07 .... Recuperação, raspeçem, pohmento e lustraçêo de ptSOS e

L.

l
t,

L
L.

r.

L
,L

L

L
L

L

conçêneres.
7,08 - Catatetação.
7.09 Varriçãc, coleta, remoção, ificirJeração~ tratamento.

reciclaqem, separação e destinação fina! de Hxo, rejeites e OUííOS resíduos quaisquer.
'"('I(,i - ! impeze. manutenção e conseNação de vias e !ogradQuroS

públicos. imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e conçêneres.
f 11 - Decoraçao e Jardinagem~ inclusive corte e poda de árvores.
7, "12- Controle e tratamento de enuentes de qualquer natureza e de

'/',13 Oedetização, deslnfeccáo. desínseílzação, imimlzação,
f'l!giel1ização, desretízacêo, pulvertzação e concêneres.

7:14 - Ftorestamento. reflorestamento, semeadura, adubação e
conçeneres.

7.15 - Escoramento. contenção de encostas e serviços conçêneres.
7.16 - Limpeza e dragagem de Fios, portos, canais, baías, lagos,

~agoa.s,represas, açudes e congêneres,
7.11 - Acompanhamento e fiscalização (ia execução

engenharia, arquitetura e urbanismo.
7.18 Aerototoqrametrie (inclusive interpretação),

mapeamento. levantamentos topográficos, batimétricos. geográficos,

de obras de

cartografia,
geodésicos,

L

L
L
L
L
L
L
L.

L
I~

L
L

i,H} - Pesquisa, perfuração, c'mernaçéo, merçulho. perfllagem,
concretaçéo, testemunnaqem, pe5car~a~ estímulação e outros serviços relacionados com
a exploração e expiotaçéo de petróleo, gás natural e de outros recursos minereis.

7.20 - Nucieação e bombardeamento de nuvens e conçêneres.

. 2 SEf{\liÇOS DE EDUCAÇAo, ENSaiO, ORiENTAÇÃO
PEDr'\G~CA E eDUCACiONAL" ~NSTRUÇÃO, TREINAfii1ENTO E AVAliAÇÃO
FESSOAL DE QUALQUER GF=4U OU ~ATUREZA.

8.01 - Ensino regular pré-escoíar, fundamental, médio e superior.
8.02 - instrução: treinamentos orientação pr3dagógica e educacicnet,

a\laHação de conhecimentos de qualquer natureza.

RELA.llVOS A . 'OSPEDAGEiVl9 - SE~v!ÇOS
ViAGE~S E CONGÊr~ERES.=L.

I~

L Av. 20 de Março, s/nO- Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
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Estado do Rio Grande do Sul

9.0-1 =-- Hospedaçem de qualquer natureza ern hotéís. ~l~1:-s~r\i~ce
condormnieis. f~3t, apArt-notéist hotéis residências residence-service~ suite servlce,
hotelaria maritima, motéis, pensões e conqêneres; ocupação por temporada com
tornecimento de sef\/iço (o valor da alimentação e gorjeta, quando lncluldo no preço da
dian::.i, fjt;8 SUjí'H!O ao lmposio Sobre Servic;os),

9.02 - Agenciarnentü, organízeçãc, promoção, ínterrnedtação e
execução de programas de tUrismo, passeios viagens, ftxcursões, hospedagens e

9.03 ~ Guias de turismo.

i,

l
J...

l

L
r,

L
J--

L

L
L
t,

1l'!__S~f!i.ilr~s~!::~li>!TE~~,,'iiI!::'~!~r:ÃOI:' r.n!t1(":!t=!yr::~ll':'<::.u !!.=ª'\.'!:;_y __ e..,;t:.:..",N_ i\.!I..!U;:.s.J'f.z. .•.yn. &'=-'"_i_""""=-_'i!"b.l_ ••••~ .••

'10.0', - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de câmbio, de
sek~uros~ de carlôes de crédito) de pianos de saúde e de pianos de prevídêncie privada.

1..1.02 - Agendamen!o, corretagem ou intermedíaçéo de titules em
geral, valores imobiliários e contratos quaisquer.

1003 - P{genciamento~ corretagem ou íntermectação de direitos de
propriedade industrial, artlstica ou üterána.

10.04 - Agenctamentc, corretagem ou lriÍermediaç!§o de contratos de
arrendamento mercan!ii (!easlng), de rranquta (fran(:h~$!ng)e de faturízação (fadQnng).

·1O.D5.- AgenclamenÍo, corretagem ou intermediaçâc de bens móveis
QU ~nlóvets, não abrangidos em outros itens ou subltens, incfu~fv~ aqueles realeedos no
âmbito de Bolsas de Mercadorias e FutUiOS, por quaisquer meros.

10.06 ~ J~genciamento marítímo.
10,07 - A!;1eiiG!amento de notícias.
10.D8 - Agenciamento de publicidade e propaganda. lnciuslve ()

aqenciemento de ~veiculf1çãú por quaisquer meios.
~10.D9- Representação de qualquer iatureza. lncluslve comercial.
10.10 - Distribuição de bens de tefce~ros.

11 SER\lIÇCsS DE GUARDA~
ARf\!lAZENAME~ o, \nGL4.NCiA E CONGE~ERES.

-1"1.0'1- Guarda e estactonemento de veículos terrestres auíomotores,
L

L

L
L.

L

l
r,
L
t,

de aeronaves e d(~ embercações.
-11.02 =..o \jigHãncia, segurança oü monitoramento de bens e pessoas.
11.03 .- ESGo:t~, ínclusíve de veícuíos de carga.
i1.04 - Armaaenarnento depósito, carga, descarqa, anumação e

guarda de bens de qualquer espécie.

12 - SERViCOS DE Di\lERSOES, LAZER, ENTRETENlfviEr..lTO E

'12.01 - Espetáculos teatrais.
12.02 - Exibições cinematográficas.
-12.03 - Espetáculos circenses.
~i2.04 - Prc~gratnas de auditório.

L 12,05 - Parques de drversões 1 centros de lezer e ccngêneres.
t, -12.ü6 - Boates. taxi-dandng e conqêneres.

12 rq - snows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos,
I~ recItais, festivais e conçêneres.
L '12.08 - Feiras, exposições, congressos B ~ongênere5.

L Av. 20 de Março, s/n? - ~~g~iF~~h(Ô~~5~)í3'7t!5~1i6V46S~37~~~ff15TI'jOll{. ~n~fk~·'·fll-ll...l.J1lIIIII
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:f40.iOSÉ DASI\lSSÍ)í.~

L

12.10 - Corridas e competições de animais.
"'l'i ri..j ccmoen r- õS!t- 9<!::nt"'trih?~c ~'! ~~ das. tre_7fi :,Isice ou intelectual,l:i"",. j i - •.r v ;., f""'.,I' l-;;r.,.· ••••:::i Vu'r"''\ri;d","~'"'' ~irl 'm"T ,..,.-...- 't ......- •• -

com OU sem a participação do espectador.
12.12 - Execução de música.
'1;> < 13 - Produção! mediante ou serr; encornenda prév!ai de eventos!

espetáculos) entrevistas, Sil0'f,.fS) bailei, danças, destiles. bailes, teatros. óperas,
concertos, re·;;itais, fe~tive.is e congêneres.

'j2:i4 - Fornecimento de música para ambientes fechadcs ou não,
mediante transmissão por ouatcuer processo.

12:15 .. D~sfUe<>de blocos carnavalescos ou folclóricos. trios elétricos

L ·'2.H~ - Exibição de filmes, entrevistas, musicais .. espetáculos,
Sr~O\ftls) concertos. desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ~;u
conqêneres.

Recreação e animação, inclusive em restas e eventos deI~

L
.L

L

L

L

L
J--
.L

L
L

L

12.H
qualquer natureza-

dub~agerü. rnixagern t:! conçêneres.
13.02 - Fotografia e cinematografia! inclusive revelação, ampliação,

cópia, reprodução, trucagem ~ congêneres.
13.03 - Reproqratla, mícrofllmaqem e digitalização.
1304 - composicào gr~ iC8; otocomposlção. cHcheria~ zincoçrafla,

Htografia) fotolítoqratla .

14-SERViÇC-S REL~l1VOSA BENS DE TERCEiROS.
14.01 .- LUbrjflcaçãc', limpeza, lustração, revisão, carga e desGarga,

conserto, restauração. blindagem. manutenção e conservação de máquinas, veículos,
8par~lhos, equipamentos. motores, elevadores oü de qüaiquer objeto (excetc p~l~as e
partes efnpregadas~ Crie ücam sujeitas ao IC:jvlS).

'14.02 - Assistência técnica.
14.03 - Recondrclonamento de motores (exceto peças e partes

empregadas, que ficam sujeitas ao ~Crv1S).
14.04 -- Recauchutagem ou regeneração de rmeus.
'i4.05 - R~st~uraçãu; recQnd!.~ionam~ntv: ...-(!í)t1diCiona!'nentõ~ p~ntura~

benetícíamento, . iavagem, secagem, Hngímento, gaívânoplastla, anodzação. corte,
recorte, poHroento, plastificação e conqêneres, de objetos quaisquer.

14.06 - lnstalacêo e montaçem de aparelhos, máouinas e
equipamentos, inclusive montagem índustrtat, prestados ao usuário final, exclusivamente
com material por ele fornecido.

14.07 - Colocai;EI!:i ·je motduras e conçeneres.
14.03 - Encadernação. gravação e douraçáo de livros, revistas e

L
conçeneres.

14109 - Alfaiaíaria e costura, quando o material for fcrnecido pelo
usuário final, exceto aviamento.

14.10 - Tinturaria e lavanderie.
14.11 .~Tepeçaria e reforma de estofamentos 6nl geral.
14.12 - FunHariB e íanternauem.

L 14 13 - Carpintaria e serreíhena.

I~Av. 20 de Março, s/no - Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
t, CEP 98325-000 - São José das Missões - Rio Grande do Sul
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FiNANCE~RO,
F!NA~CEIR.AS
DiREiTO_

15 - SER\nÇC-S REi !\G~ONAD08 AO SETOR BANCÁRIO OU
H~CLüSl\iE AQUELES PRESTADOS POR INS11TUIÇÕES

AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELA U~I.AO OU POR QUefvl DE

~15J)"1- Administração de fundos quaisquer, de consôrcio, de cartão
de crédito ':)U de débito e conçêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e
ccncêneres.

"15.02 ~--J-\berfura de contas em geral, incíustve conta-corrente. conta
de investímenbs e ªpiicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como
a manutenção das referidas contas ativas e ~i1ativas.

'í5.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais
ctetrõmcos. de terminais de atenoírnento e de bens e equípamentos em geral.

-15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral. inclusive
atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e conqêneres.

15,Of~- Cadastro, elaboração de ficha cadastrar} renovação cacastrat
e conqêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos -
CCF OU em quaisquer outros bancos cadasíraí2.

1506 - Emissão, reemíssão e fornecimento. de a.vlsos, comprovantes
e documentos em gemi; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e
valores, comurticaçéo com outra agência ou com a administração centra'; licenclemento
eletrônico de veículos: trens erência de veículos; açenclament I flduclário ou depositário;

L

L
.L

L

L

L

i,
.L
I....

i,
t,

l

devolução de bens ern custóoía
16.01' - Acesso movimentação atendlmento e consulta a contas em

gerais por qualquer meio ou processo, inclusive por telefones Iac-ssnite, lnternet e telex,
acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e
d rede comuartllhaéa: fúrnecirnenío de saldo! extrato e demais Informações relativas a
contas em geral, por qualquer meio 'Ou processo,

-i 5.08 E.ríHSS~o, reemissào. alteraeâo, cessâo, ;,ubsütuiçaú
t

cancelamento t; registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações
de crédito; emissão -; concessão, alteração ou contrafação de aval, fiança, anuência e
ccnqêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

1508 - Arrendamento mercantü (ieasing) de quaisquer bens
mclustve cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração,
cancetamento e registro ele contrato; e demais serviços relacionados ao arrendamento
rnfHcantii (~easing).

'];).10 - Servlços relacionados fi cobranças, recebimentos ou
pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou camês, de câmbio, de tributos e
por conta de terceiros, inclusive os eretusdos por meio eletrônico, automático ou por
máquinas de atendimento, fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou
pagamento; emissão de carnês. fichas de compensação, impressos e documentos em
geraL

-15.1-1 - Devolução de títulos. protesto de títulos, sustaçáo de
protesto, manutenção de i:íulos, reepreseutação de tit' iios~ e demais serviços a eles
relacionados .

"15.12- Custódia êfl1 geral, inclusive de titulos e valores imobiliários.
-fi=, 1"2 .::o<>~"'~"~ relactorrad ....," <> "',,"',. .~."'''''''.J ~~ h.. It """ :~; - "'",i V;,y .•...~~ f vi ~t\,H ig\i; \",;:1 ~ lt:~ÇI aV\.It;.:; u8 :.".am~IICem gera)

alteração, prorrogação, cancelamemo e baixa de contrato de câmbio: emissão de renistro.. ~ - ~
de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e
esncelamenío de cheques de viagem; fornecrmento transferêncía, cancelamento eJ,

I....

i, Av, 20 de Março, s/n" - Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
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'~
~
d~f!~ª§~ ~~Gr~:!içô~
recebidas; en~Jio

fi.J.:.lti\i·Q~ a carta de crédito de ímporíaçâo, exporteçâc e garantias
e rer.eblmento de mensagens em gere! re!actonadas a operações de

L

k

k
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câmbio.

i,

15.14 - Fornecimento, emissão, reemíssác, renovação e manutençâo
de cartão maonéüco . cartâo de crédito, cartão de débito, cartão saiáno e congÂneres"

~15.·15 - Compensação de cheques e Htulos quaisquer; senJiços
reh'1clonados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque ·je contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 _ Emissão, reernissào, liquidaçâc, alteração, cancefamenÍc e
baixa de ordens de oacamento. ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou
processo; serviços relàciõnados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e

similares, inclusive entre contas erl1 geral.
15.'17 - Erníssão, tornecímento, devolução. sustacão, cancelamento e

QPosiçao de cheques qusisquer. avulso ou por talão.
'15.18 _ Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e

vístorla de ímó lei ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reerrtlssâo, alteração,
transferência e reneqocíaçâo de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e

der!1ais serviços relacionados a crédito imoblílário.

L.

L
L

L

L
L.

L
L

L

L
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r.
k

l
L

'lu-SERViÇOS DETP~NSPORTEDE NATUREZ~MuNiCiPAL.
16))1 - SerJiços de transporte de natureza mumctpel.

17 SE~\ftÇOS DE APOO TÉCNiCO, ADMNISTR.~TiVO,
,JURJ -iCO. CONTÁBH .., CQ\fiERC,Al E CO~GÊNERES.

"l7 .01 - Assessoria ou consuüorla de qualquer netureza. não contida
em outros itens desta lista; anaüse. exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento
de dados " infOlms>:,.ã"s de qualquer natureza. inclusive cadastro e similares.

i? .02 - DaWografia, digítaçào, estenografia, expediente, secretaria
em qeral, resposta audível. redação. edição, interpretação, revisão, traducão, apoio e
infía-estrutura administrativa e congêneres.

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

17 04 Recrutemento ~ agenciamento. seleção e colocaç#ojo de mão-

em caráter
femporêrios,inclusive de

Fornecimento de mão-de obra, mesmo
ampreqados ou trabalhadores, avulsos ou

contratados pelo prestador de serviço.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas.

planejamento de campanhas ou sistemas de pubnctdede, elaboração de desenhos, textos
e demais materiais pubücítérios.

17.07 - Franquia (fr~:dlchising).
'17.08 ..Pertcias. laudos, exames técnicos e anéíises técnicas.
17.09 Planejamento, orçanízacéo e administração de feiras,

e:xpos~~;ôes~congr(!~sos (~congêneres.
'l-;~'lC- Orqanizaçâo de restas e recepcões: bufê (exceto o

tomecímento ,-l"" aíimentacé: ....,. bebidas ..•.,- tíca ....,j·,.a(. !2"" lri\i!<::')f2.".r~lp.,..'i.-~ ~!~~ t,'I"..,· ~-! .•.•••~!!t t•..i~l,y ..•o:~.;V v . ....., iY:;d.;'l:t !:.f\••(Q i \lc;,.:';'Y t;;n,j tA\'" ~•••.rfs,fiV ,

n.í1- Administração em geral, inclusive de bens e negócios de
terceiros.
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17 14- Arbitragem de qualquer espécie, inciusive jurídica
17-'15- Auditoria
17 16- Análise de Organização e Métodos.
'j'[. '17- Atuariª e cálculos té(;f!icos de ',uaiquer natureza.
-17."1(). CüntablEdade, Inclusive ser ••.'içüs técnicos e auxiliares.
-l 7i 9 C;;HiSuHorj~ e assessoria econômica ou financeira.
i[".20- EsíaHsiicéi.
17.21 CObrança em geral.
'11.22- Assessoria. análise, avaliaçao, atendimento. consulta,

cauastro, seleção serencamenro tie informações, Eldministração de contas 8 receber ou
a pagar e em gerai, reíE!c:iol1E!flos a operaçôes de faturização (facíortog).

'l7.23- Apresentação de palestras, conferências. seminários e

L

L

.L

'-
L

J_

L
i.
L.

L

'-
L

Ã

CONTR~TOS
(;C~ERTUR.4

18 - SER\JfÇ!OO DE REGUtACÃO DE SH'iIST~OS VlNCUL400S A
ht;; S~~!i!:)~- !~St:u=,...1i.r, I:."~ A~;!'J'd IA..-?':.." n!C' ~:U<!'I"<~ PA,QA...,,~ '''=~-.Jn •••.-v. "'" • li.."-':-"'"",,, ••• ptVr'i.iF\y,F,,,,, ••••.. n.",,,,,,,",,,", , .• nR

DE CO~TRATOO DE SEGUROS; PRFVENÇAo E G~RÊ~C~A DE

1801 - oerviço$ de reguieção de sínislros vInculados a contratos:
inspeçáü e avaliação de riscos pera cobertura de contratos de seguros; prevenção e
gt'l'end9 (je riscos seguràJeis e congênercs.

19 - SER\t1COS DE OiST~i~WCÃO E VE~DA DE ~RHeTES E~ T ~
Ut~ViA,S P~ODUTOS DE LOTEfUA, BINGOS; CA RTOES, PULES OU CUPON.S DE
APOSTAS, SORTE~OS, PRÊfViOS, mCLUSrv~ 0"'5 DECORRENTES DE TITULOS DE("'SlO''Tã' j7iV"",t: -= ii= F:1"!.•••-..""..,,..,,..1E>ii=~~~::i ::;'~I::~~~~U __ '-""~="!\.c.":,!:!1!ª,:&~=--;...l~

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais
produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou Cupons de apostas, sorteios, prermos,
inclusive os decorrentes de íítulús de Lapitalização e consêneres.

20 SERViÇOS
TERNif~i·US A EROPORTUA R! OS"

FERRCDJiÁRiOS E
f!'ERfiOFtJRTUARIO-S,
METRC\!1ARiOS.

I~

L
L

L

L
.l

L

20.01 Seniiçus portuários, feríOportuários, utilização de porto,
mO\!1rneniaç;§o ar} passBgelfCS, reboque de embarcaçúes, rebocador esccteiro atrâCElç~O,
de,.~traGaGão, Serifj(;OS de pratk:agem, capatazía, ~rma2f;nagf;m de qualquer natureza,
sei'Aços acessórios, movimeniação de mercadorias, servícos de apoio marítimo, de
movimemação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, iogísfica eeongeneras.

20.02 Ser/iças aeroportuário5, utiiização de
movnnenlação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza,
~:""I.\';"""'A~.!~.\..:t;.", .J .•.•• o'!:! ••• - •..•• ---~ • .-- s :_-- .JA r",- .•..:A """.",,,,,~ •. " __ •..•.............
!li'", vil ii!:'l uaçao ''';<;;: Clçjl.Jiii;.'l \1'':;1;;', !;;;i Vl'iU::' 'dI;; aflUIU aerVi-"Jlluan';j;;" :;,;.;;;ViÇv;;.
movimentação de mefc:adorias, iogisí!ca e congêneres.

20.03 - Serviços de terminais rodoviários,

aeroporto~
capatszia,

acessórj()s~

L

L

'-
Inctusive

ferroviários. mefrovlárlc.s,
operaçoe~~ logfst~ca e

de passageiros mercadorias~cúngeneres.

21 - SERViÇOS DE REGSTRo., PÚBUCOS,

"1 "1 S·· .•. 'b ' . . .L ~..U. - '- enllços qe reg!S!ms pu .'!COS,r:f.!rtomnos e notanals.
L Av. 20 de Março, s/nO- Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
L CEP 98325-000 - São José das Missões - Rio Grande do Sul .u.J,.{[],LlJll...\\. - Gestão 2001/2õÕ4
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nitjuut~n9ã.ü, ~j~ih0tr~fn~nivs fJHiê ~ci~quêçaü d~ ;~8ipê~~d~cl.8~ $~guréiu\ia de trânsito,
operação, mcnítcracao, asststêncla aos usuários e outros serviços definidos ern
cC!fltratbs, aÍ()~ de concessão ou de permissão OUem nrHTna~oficiais.

~~ . - - n= - .".~' C' -,lji-jJiirií.t"'''i"\ - -~i"iíiLJ ~"SERViÇOS •.•.tE PRõGP...,.~,rAA.çAO •...ca",,J,.•,w.,-.":!t1'\....., ~'C .••••• t-••.•:-
DESENHO H;;lOUSTRiAL E COt,tGENERES.

23.01 Serviços de programação e comunicação visual, desenho
industriaí e conpêneres.

24- =- SERvlÇos. DE CHA\lE:RCr~7 CONFECÇÃO DE CAR!rvlBt:iS~
PlA.CAS~ SIf.4AtJZi\çAo \!iSUAL, BAN~ERS, ADESiVOS E CONGÊNERES.

24JJ1 - servteos de chaveiros, confecção de carimbos, p~acas,
sínanzação visual, bm"1nen!;;, adesivos e conqêneres.

L

L

~5 - SEffvlÇOS Fl;NERAR!OS~
25.0"1 -.- Funerais, inclusive fornecimento de caixa, urna ou esquites:

8!ugue! de capeta, transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros
paramentos, desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu. essa e outros
acorncs: emnatsamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25))2 - Cremaçã;~ de corpos e partes de corpos cadavéricos.
25.02; - Pianos ou convênio funerários.
25.04 -- fvlanutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

_ 26 - SERVIÇOS DE COLETA., REMESSA OU ENTREGA DE
CORRESPONDtNCIAS, DOCUME~TOS. OBJETOS. BENS OU VALORES.

- " .•".t .1

iNCLUSrv~ PELOS CORREIOS E SUAS AGENCIAS FP;J\r4QUEADAS; COURRfER. E
CONGEt~ERES.

26.0"1 -- Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências,
documentos. objetos) bens e verores. mcluslve peles correios e suas agências
franqueadas; COUITlêf. e congêneres.

27 - SER"1ÇOO DE ASS!STÊ~C~A SOCiAL
27.01 -- Ser\!~çüs de asslstência socíat.

28 - SER\liÇC~ E SER\JiÇOS

28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer

29 - SER\;~ÇOSDE B!BliOTECONor~~A ..
29 ü1 - Servf~;os de blblioteconorma.

~t1. º~p"A.;"i;.:!,"~ i"'\.C !!:,!ilI~iI ~=J'! g!~""'i""~~"J"p"'j ~a? tE' I""I!i.I-ifti;i,F"b.?!
"'.l'i) - V~ __i% ~gy~v U •.•••;.,.;g"Yb~~R, !b1sV ~ i-~~~7~~=~ft b ~YhYi~A",

30.0'1 ~Serviços de biologia, biotecnoloqra e químice.
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Estado do Rio Grande do Sul
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES
1..,

mecânica, telecornunícações e conçêneres.

?~ ~ ••••••~1!fr"...""" •.•.••.•..•. r~ru'!~ ..•.:f"r~·r~JL .'- ªE:.'.f('(:,,;.Hy~UC ~JS;.~&:t~F:~.s..~ I g:~niª~V\2!o;

32,01 - Serviços de desenhos técnicos.

I~

J
L

J-
.L

J-
.1.

L

L
L

Serviços de investigações parttcuíares, detetives

I""

35 SER\tlCÇ-S DE REPORTAGEi\il, AS$E$SOR~A DE
§fi==-=-=-~"-"c.....,= =~=9.t> = 9" =~~;:f._ =- _;;: ;E~~f""'"~ o .•~..~..::r~~
il~-J~F~t:~~~A"IJV~~Fi.L~;;j~V~ t:. n.~L..~yU;:~Si UgL~.,.,...?t~.

. 35.0·~ - S~rviços ar:; reportaqem, assesseria de imprensa, jornalismo e
relações púcllces.

36 - SERviÇOS DE íV'iETEOROLC.GA.
36.0~i- Serviços de meteorcíoaia.

E

37.0'1 - Serviços de artistas, atletas. modelos e manequins.

38 - SER\!!ÇO-SDE ;VUJSEOL~A"
38.01 .- Serviços de museclooia.

REL!\Tl\lOS A OBRAS ARTE

40.01 ~=Obras de arte sob encomenda .

A base de cátculo do imposto é o valor dos serviços
fêalizados.

§ 10 Quando 05 serviços descritos pejo sub~tern 3.04
ciestl1 Lei fnr~m prestados no territ6rio de mais de um Munlc!pio, a base deJ~

i,Av. 20 de Março, s/n" - Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
i, CEP 98325-000 - São José das Missões - Rio Grande do Sul . .-------- - Gestão 2001/2004
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

L
t,

L

L

proporcionaL conforme o caso, à exiensão da rerro·iia., mdovi~, mncs e C?~itlu~OS\ie
. ~ . ,.; I tureza O" a" •.•.......•••." ti ••• l"I0S+"S ex·CT!"'!"'!TPS ~WlqUi3!quer natureza. caDO;; ·,.,.e que,quer na, i <:'''' . U ''; \lU;;;·~;·.; ·,..v 1"'- •....•, • ,-"~..... -".

o - " -

caca mumcipro.

L

l

o 2(1 _ Não se Incluem na base de cátculo do Imposto Sobre Serviços~.
de Qualquer Natureza:! _ o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços

previstos nos itens 7.02 e 7.05 no art. 7.° desta Lei,
1-

l

L

Artigo 9il _ As altquotas do Imposto Sobre t:>ervlços, de Qua~q.uet
Natureza são as estabelecldas no Anexo I a esta Lei, ressalvando-se a aliquota mimma
de 2°/••e a máxima de 5tYér ,

l

l

l

Artigo 10 - consrdere-se loca! da prestação do serviço:
i _o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabeiecimento, o

do domícülo do prestador;
l. _ no caso de construção ci tiL o local onde se efetuar a prestação;

~rtigo 11 - Os contribuintes sujeitos ao Imprísto Sobre Serviços
escriturarão, em livro de registro especial, dentro do prazo de quinze (15) dias no máximo,
ú valor dlár'o dos serviços prestados, bem como emitirá, para cada usuário, uma nota
~imviil1cada; de acordo com os n odeias aprovados pela Fazenda Municipal.

L

1-

l

L

L

l

I~

I~

-L

Parágr <:!fo Úniç(.. - Quapoo !'.l nah.J1eza.da. operação, ou as condições
em que se realizar, tomarem ímpratlcàvel ou desnecessária a emissão de nota de serviço.
a juizo da Fazenda Municipa!, poderá ser dispensado o contribuinte das exigénclas deste
",rtigo, calculando-se o ir mosto com base na receita estimada ou apurada na forma que
for estabeíeclda em regulamento.

Artigo 12 - Sem prejuízo da aotícação das penalidades cabíveis, a
receita bruta poderá ser arb!trada pelo fiSGQ municipal, levando em consideração os
preços adotados em-atividades semelhantes. nos casos em que:

l

L

L
i,

I-
l

.L

L

j _ o contribuinte não exibir à fiscalização os elementos necessários a
comprovaçao de süa receita, íncíustve nos casos de perda ou extravio dos H\ifOS ou
ctocumenI\)S rlscais Ou coreabels;

H - houverem fundadas suspeitas de que os documentos fiscais ou
,.oníábcis n:lin .",t;'!··!~te.,,,., <::, , ••• >·",i'r> hr• ,*,... •.~"'1·1·7..,,'••..,\ <'\" ..., -"l"~{'(j ""'''''1' ,~F,e- servi r-r.e :~ ..••.iiH: .."h.~"""~ ~)'='i\~~ !""-. •. j ••C..lf;l~" .v\...·.,ntQ ho'It..t\t;.t IVQ _\;i",,4Çj "'-....Y v jJl-~'Y"'" .vQ """''\.s .,j: ~-, \; yv ...1!

IH- o contribuinte não ~Ltive I inscrito no Cadastro do ISSQN.

Artigo 13 - Quando a natureza do selViço prestado tiver
enquadramento em rnais de uma eHquota) o ímpostc será calculado pela de maíor valor,
se!vo quando o contribuinte discriminar a sua receite, de forma a possibilitar o cátcuío
nelas allquotas em que se enquadrar.

L

L

L

L

Artigo 14. - A atividade que não estiver prevista na tabela

apresentar Cfim ela ma!or s~melnenç,ª de carãcterisHcas.

L Av. 20 de Março, s/no - Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
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Estado do Rio Grande do Sul
-" ,..

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES

SECÃom

Da~nscnção

L
I-

ArtigO 15 - Estão sujeitas a ii1SCnçao obríqatérta no Cadastro do
iSSCiN ~s pessoas físlcfts ou Jurfd!f"as enquadradas no €H1igo 1.° desta lei, ainda que
imunes ou isentas do pagamento do imposto.

L

l
I.

L

P~ ';grafo Único - .A. inscrlçêo será feita pelQ contribuinte ou seu

Artigo 15 - Far-se-á a inscrição de ofício quando não forem
cumpridas as disposicoes contidas no artigo anterior.

Art~go 17 - Para efeito de lnscrição, constituem atividades distintas
as que:

L. i - exercldas no mesmo tocar, ainda que sujeitas à mesma aHquota,
correspondem a diterentes pessoas físicas ou j Iríd!cas;

I~

L

H - embora exercidas pelo mesmo contribuinte. estejam
em prédios d~stintos ou íocais diversos;

ili - estiverem sujeitas a aHquoías fixas ~ variáveis.
Parágrafo Único ~ Não são consíderados locais diversos dOIS ou

mais ,móveis contíguos, com comunleacão interna, nem em VfI!iQS pavimentos de umL

l Artigo 18 - Sempre que se alterar fJ nome. firma, razeo ou
denomír.acào social, iOCtdi;,:ação ou. ainda, a natureza da atividade e qucndc esta
acarretar eoquacremerto em anquotss cHstintas, devera ser feita a devída comuntcaçao é.
Fazenda fv1uniciDai. dentro do orazo de trinta (30) dias., ..~=.....ráoray;'f.<._~. ._(~~=-'.~,_-t:v.:""::. ,-. ..,.,A

o

.-. ••••••••• ...--. ••• ; •••••••••••••••••• .&0 .,.J.= ....ff __ = .••.~j""" ...,...,.~4~ -.&..Jz:~=
- ~:;.,..~- 'Er ~-.....- - y:' fieiV l~unffJtifll~~!P !~•.HJ i.JJ~iJ;J.,;;itV ii:t;~\~ çBU~=~~

determinará a aa~r8ção de oficio.

L

L

L

I~

Artigo 19 - l\ cessação da atividade s~ra comunlcada no prazo de
trinta (30) dias, por meio de requerimento ..

§ p c, Dar-se·á baixa da inscrição após verítlcada a procedência da
coftiuf1hcação, cbservado o disposto no artigi:S 25 desta Lei,

S 2° O não cumprimento da disposição deste âiiigo, ímpertsré ern
J

L

l

L

baixa de otlcío.
§ 3{) - A baixa da ínscncão não lrnoortará na dispensa do pacamento

dos tributos de~i·dcs~inclusive, os que 'venh~m a ser apurados mediante revisão dos
elementos nscaj~ €econtábers, peio agente da Fazenda Municipal.

SECÃO;\!
L

I

Cadastro Fiscal
Artigo 20 - O imposto é lançado com base nos elementos do

c, quando for o CElSO, ilas declarações apresentadas pelo contribuinte,
L

L

por meio da guia de recolhunento rnensai.

---- - - Gestão 200112004
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L

L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
,--1;,. 7A--:,~ t#'

\~iDÁlííísS~
Artigo 21 - No CélSG dê início de atividade sujeita ã aiíquota fIXQ, o

lancamento corresponderé a tantos duorlecimos do vaiar fixado na tabele, quentes forem
os meses do exercício, a partir. inclusive. daquele em que teve ínício.

L

L

t

L

1-,

L
J--

L

L.

Artigo 22 - No caso de atividade lnlciada antes de ser promovida a
inscrição, v lançarnentü retíO&girá 80 mês do início.

Parágrato Únicc' - A feita de apresente'tão de guie de recôlhiment •
mensal, no caso previsto no artigo 16 desta Lei, determinará o iançameniu de ofício.

Arligo 23 - A receita bruta, declarada pelo contribuinte na guia de
recolhimento mensal será posteriormente revista e complementada, promovendo-se o
lançamento aditiv[), QUEm do for o caso.

AJ'tjgo 24 - I\.!o caso de atividade tributàvel cem base no serviço,
tendo se em vista as suas peculiaridades, poderão ser adotadas pelo fisco outras formas
de tançamento. inclusive com a antecipação do pagamento do imposto por estimativa ou
cperação.L

L Artigo 25 - DeterminAda e beíxa da atividade o lançamento
âiJrLmgerá o trimestre ou o mês em que ocorrer a cessação, rsspectivamenle. para as
Flf' !idade::, st:j,.ites À aliquota fixa e com base no preço do serviço.

L

l

1-.

L

L

.~rtigc 26 /1. guiE; de recoíhimento, referida no artigo 20 desta Lel,
será pre;,:li1CilIC'a pelo contnbumte, e obedecerá ao modelo aprovadO peia Fazenda
f\i1unicipai.

L

Aitigo 27 - O recolhimento será escriturado, peio contribuinte, no
livro de registro especial a que se refere {) artige, 11, dentro do prazo máximo de quinze
("15) dias.

l

L

Ar!. 28 - Revogam-se as díseosicões dos arts. 33 a 37 e a Tabela
constante no Anexo i da Lei Municipa! n.? 40/93, a inteqra da Lei Murlicipai n.? 59/93 e as
alterações p ..rtinentes resultantes de leis posteriores.

Art. 29 - Esta lei entrará em vioor na data de sua publicação, com
v!~JênçiÇl de seus etenos '" contar da 01 de Janeiro drl 2Õ04.

i,

~~ --SE ~ PUBliQUE - SE:

SERGiO DO Nt.SCiMENTO RiBE]RO
Sec. fJiun. de i~dn1in!straçãD

'-
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