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LEI No. 2.575 
Altera a Lei no. 1.611, de 30 de dezem
bro de 1983 - Código Tributàrio Munici
pal (CTM), modificada pelas Leis nos. 
1.669, de 28.12.1984, 1.861, de 
30.12.1987, 1.874, de 08.03.1988, 2.020, 
de 26.12.1989, 2.022, de 26.12.1989, 
2.163, de 26.12.1990, 2.459, de 
31.12.1992, 2.514, de 21.07.1993 e 
2.566, de 02.12.1993, e dà outras provi
dências. 

A CÂMARA ~UNICIPAL DE CONTAGEM decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. lo.- A Tabela I, instituida pela Lei no. 1.861, de 
30.12.1987, alterada pela Lei no. 2.163, de 26.12.1990, passa a 
ter a redação do Anexo 11 deste Código. 

Art.2o. - Os dispositivos do CTM, abaixo relacionados, 
passam a ter a seguinte redação: 

· "Art.29 ............................................... . 

&2o. A atualização monetària que corrige· o valor do 
debito intempestivo, seja de que natureza for, serà efetuada de 
acordo com o Coeficiente Monetàrio, assim obtido: 

Coeficiente Monetàrio: igual ao quociente da divisão da 
UFC diària do dia do pagamento pela UFC diària do dia do 
vencimento. 

Art.38 - .............................................. . 

&lo. A concessão de parcelamento sujeita-se á imposição 
de atualização monetària, da 2a. (segunda) parcela em diante, no 
perlodo das parcelas, de conformidade com a variação nominal da 
UFC diària, por um coeficiente assim obtido: 

Coeficiente de Parcelamento: igual ao quociente da 
divisão da UFC diària do dia do pagamento pela UFC diària do dia 
do vencimento da la. (primeira) parcela." 

O artigo 69 do CTM passa a ter a seguinte 

Quando se tratar de loteamento aprovado pelo 
proprietàrio executou ou vier a executar, por 

ncomitantemente, obras de pavimentação, de 
àgua, de fornecimento de energia eletrica e de 

no 
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Art.4o. -o p~rágrafo ·v-do arfigo-72 do CTM passa a ter 
a seguinte reda~ão: 

"V - A Tabela II, institulda pela Lei no. 1.861, de 
30.12.1987, alterada· pelas Leis nos. 2.020, de 26.12.1989, 
2.163, de 26.12.1990 e 2.459, de 31.12.1992, passa a ter a 
reda~ão do ANEXO I-A deste Código." 

Art.5o. - O inciso III do artigo 77 do CTM passa a ter 
a seguinte reda~ão: 

"III - por quem seja responsável pela execu~ão dos 
servi~os referidos nos itens 32, 34 e 37, constantes da Tabela I 
deste Côdigo, incluidos nessa responsabilidade os servi~os auxi
liares e complementares da constru~ão civil e as subempreitadas." 

Art.6o. -Os 
seguinte reda~ão: 

artigos 90, 93 e 94. do CTM passam a ter a 

"Art.90 -A base de calculo do imposto pre~o do 
servi~o. 

&lo.- Considera-se pre~o do servi~o o valor total 
recebido ou devido em consequência da presta~ão do servi~o, 
vedada qualquer dedu~ão, exceto a expressamente autorizada em 
lei. 

&2o.- Na falta desse pre~o, ou não sendo ele desde logo 
conhecido, será adotado o corrente na pra~a. 

&3o.- Na hipótese de calculo efetuado na forma do 
parágrafo anterior, qualquer diferen~a de pre~o, que venha a ser 
efetivamente apurada, acarretara a exigibilidade do imposto sobre 
o respectivo montante. 

&4o.- Incorporar-se-a á base de calculo do imposto: 
a) valor acrescido e encargo de qualquer nature

za; 
b) desconto e abatimento concedidos sob condi~ão. 

&5o.- Na presta~ão dos servi~os referidos nos ite~s .3~ 
e 34 da Tabela I, o imposto será calculado sobre o pre~o do 
servi~o, deduzidas~ desde que comprovadas por documentos revesti
dos das formalidades legais, as parcelas correspondentes: 

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo presta
dor de servi~o e definitivamente incorporados 
á obra; 

b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo 
imposto. 

&6o.- Na presta~ão dos servi~os referidos no item 2 da 
T•bela I, o imposto será calculado sobre o pre~o de cada servi~o, 
deduzidos 0 ~ correspondentes a medicamentos e alimenta
~ão, des ~~ est a os na nota fiscal de servi~o . 

. '\~ &7&-yNac.~es a~ão dos servi~os, referidos no item 85 
da ~la <:I ;r. <ô .... im~ to será calculado sobre o pre~o de cada 
serv~, d;ffjzfd~ ~· alores correspondentes aos servi~os pres
tad s ~~-~~~~iro~~/ esde que devidamente comprovados. 

&8o.- ~In istindo pte~o corrente na pra~a será ele 
fixa~.87"Aoo o~~ 

a) pela reparti~ão fiscal, mediante estimativa 
dos elementos conhecidos ou apurados; 

b) pela aplica~ão do pre~o indireto, estimado em 
fun~ão do proveito, utiliza~ão ou coloca~ão do objeto da presta-
~ão do servi ~o. .. 

.. 
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~&9o~- Quan4o se tratcir de corlfraprestação, sem prêvio 
ajusfede preço, ou quando o pagamento dp serviço for efetuado 
mediante fornecimento de mercadoria, a base de· càl'culo dõ-liiiposto 
serà o preço do serviço corrente na praça. 

· &10- o sinal ou adiantamento recebido pelo contribuin-
te, durante a prestação do serviçQ, integram o preço deste, no 
mês em que for recebido. 

&11 - Quando a prestação do serviço for subdividida em 
partes, considera-se devido o ISSQN no mês em que for concluida 
qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a exigibilidade 
do preço do serviço. 

&12- ~s diferenças, resultantes de reajustamento do 
preço dos serviços, integrarão a receita tributável do mês em que 
fixação se tornar definitiva. 

&13- A a·pura~ão do valor do ISSQN serà feita, mensal
mente, sob a responsabilidade do contribuinte atravês dos regis
tros em sua inscrita fiscal e deve~à ser recolhido na forma e 
prazos regulamentares, sujeito a posterior homologação pela 
autoridade competente, exceto quando se tratar de profissional 
autônomo. · 

&14- Na prestação dos serviços de organização, promoção 
e execução de programa de turismo, ·passeio e excursão, o imposto 
serà calculado sobre o preço de cada serviço, deduzido, desde que 
devidamente comprovado, o valor correspondente A passagem aérea, 
cuja comissão serà tributada como agenciamento. 

&15- Considera-se preço do serviço, para efeito de 
cAlculo do imposto, na execução de·obra por administração, apenas 
o valor da comissão cobrada a ti tu lo· de ta·xa de administração. 

&16- o montante do imposto e considerado parte inte
grante e indissociável do preço, constituindo o respectivo 
destaque, no documento fiscal, mera indicação de controle. 

Art.93- Quando previsto em lei complementar critério 
exceptivo para cAlculo do imposto incidente sobre serviços·sob a 
forma de trabalho pessoal do proprio contribuinte, o ISSQN serà 
devido, anualmente, conforme incisos I e II da Tabela II deste 
cõdigo. 

Art.94- Quando previsto em lei complementar critério 
exceptivo para cAlculo do imposto incidente sobre os serviços 
prestados por sociedade, o ISSQN serà devido, mensalmente, 
conforme inciso 111 da Tabela II deste Codigo." 

redação: 

Art.7o.- o artigo 96 do CTM fica acrescido dos seguin-

Art.8o.-

Cadastro de Anunciantes compreende o registro 
da TFA incidente sobre a utilização ou explora-

O artigo 277 do CTM passa a ter a seguinte 

"Art.277.- Findo o prazo para a produção de provas ou 
decaido o prazo para a apresentação de reclamação, o processo 

3 
... 

d ~·e e r L C... 



' r 

será concluso á Junta de Julgamento Fi~cal para apreciação e 
decisão. 

~i6.- Se entender necessário poderá a Junta de Julga
mento Fiscal dar vistas ás partes pelo prazo de 05 (cinco) dias, 
cada uma, para as alegações finais. 

&2o. Se não se considerar habilitada para decidir, a 
Junta poderá converter o julgamento em diligência e determinar a 
produção de novas provas, observado o disposto neste Código." 

Art.9o.- A Aline~ "d" do parágrafo 2o. do artigo 296 
·do CTM passa a ter a seguinte redação: 

"d) a partir de janeiro de 1993 será de 0,5% 
(cinco decimos por cento), conforme item XV da Tabela II deste 
Código." 

Art.lO -O artigo 297 do CTM passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art.297- A Administração regulamentará, por decreto, 
este Código e as leis que vierem complementá-lo: 

I - fixando e modificando prazo, forma ou modalidade de 
pagamento ou de arrecadação de tributos e outras rendas munici-
pais; 

II- concedendo favores fiscais, ou não, pelo recolhi
mento antecipado de debitos tributários e de outras naturezas. 

&lo.- A allquota do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) será reduzida de 50% (cinquenta por cento) no caso 
de o imóvel não edificado ser dotado de passeio publico e de 
fechamento por muro, ou alambrado, ou gradil; 

&2o.- Para pagamento á vista o Poder Executivo poderá 
conceder desconto sobre o valor do IPTU, respeitado o limite 
máximo de 30% (trinta pbr cento)." 

Art.ll O Titulo V do CTM passa a ter a seguinte 
redação: 

"TITULO V 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

CAPITULO I 
DA INCIDtNCIA 

Art.120- A Contribuição de Melhoria incide sobre imóvel 
beneficiado, direta ou indiretamente, por obra publica executada 
pela Pre~&: por meio de seus órgãos da Administração Direta 
ou I~e.··hi";.J~ll aves de concessionária de serviço publico 
munpr'p~l, _çom_q,~s vância do respectivo edital. 

<';} .- \. · •. t\~ .~ tlf1J A Prefeitura deverá pub 1 i c ar edita 1 contendo, 
i: r e ,QUt r'Ós_;... osr'S guintes e 1 ementos: 

C O ,., _.. --i - ,".d 1 imitação das· áreas direta e indiretamente 
b~nefiéiada~ .• .e· relação dos imóveis nela compreendidos; 

oll'AoooFt'l memorial descrito do projeto; 
I- orçamento total ou parcial do custo das obras; 

IV - determinação da parcela de custo das obras a ser 
ressarcido pela Contribuição de Melhoria, com o correspondente 
plano de rateio entre os imóveis beneficiados. 
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Parâgrafo Onico - O disposto neste artigo aplica-se aos 
casos de cobran~a da Contribui~ão de Melhoria por obras publicas 
em execu~ão, constantes de projetos ainda não concluidos. 

Art.122- Os proprietârios de imóveis situados em zonas 
beneficiadas pelas obras publicas "lem o prazo de 30 (trinta) 
dias, a come~ar da data "de publicação do edital, para a 
reclamação contra qualquer dos elementos dele constantes, cabendo 
ao reclamante o ônus da prova. 

Parâgrafo Onico -. Presume-se total concordância do 
contribuinte com os termos do edital, caso não exerça seu direito 
de reclamação no prazo previsto neste artigo. 

Art.123- A reclamação deverA ser dirigida á repartição 
competente mediante petição escrita, que servirâ para o inicio do 
processo administrativo. 

Art.124- A Contribuição de Melhoria não incide sobre o 
imôve 1: 

I - localizado na zona rural; 
II- de proprietârio, titular do dominio util ou possui

dor, a qualquer titulo, que fizer prova de sua incapacidade 
contributiva: mêdia aritmética da renda familiar, nos três 
ultimos meses anteriores ao do requerimento, de valor igual ou 
inferior a 30 (trinta) UFC mensais. 

Art.125- O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria 
.. · ê o proprietârio, o titular do dominio util ou possuidor, a 

qualquer titulo, de bem imôvel relacionado em edital como 
lindeiro á obra publica e por ela beneficiado. 

&lo.- Considera-se, também, como lindeiro e beneficiado 
o bem imôvel, que tenha acesso ã obra publica por rua ou passagem 
particular, entrada de Vila, servidão de passagem e outros 
assemelhados. · -

&2o.- A Contribuição de Melhoria ê devida, a critério 
da repartição fiscal competente, por: 

a) aquele que exerça a posse direta do imôvel, sem 
prejuizo da responsabilidade solidâria dos possuidores indiretos; 

b) qualquer dos possuidores indiretos, sem prejui
zo da responsabilidade dos demais e do possuidor direto. 

&3o.- O disposto no paràgrafo anterior aplica-se ao 
espólio das pessoas nele referidas. 

CAPITULO II 
DA BASE DE CALCULO E COBRANÇA 

Art.126- A base de câlculo da Contribuição de Melhoria 
ê o valor do custo final da obra, nele incluidos os reajustes 
concedidos na forma da legislação municipal, que deverA ser 

, ,flRJIPjf l~nt e, entre os imóveis beneficiados, obser
" e':S·pecifi8(1-ç es constantes do respectivo edital e as 

·:Z.eglf.lafD:enJJi~rA pertinentes. 
/,v' cArt.-127- "t s obras ou melhoramentos que justifiquem a 
Jfànçá'de C0nt!"J ição de Melhoria enquadra-se-ão em dois 
. rae~uf: ' c 
G I ~\d INARIO: quando referentes a obras preferenciais 

e •e~~~i~~v da própria administração; 
A - EXTRAORDINÁRIO; quando se referirem a obras de 

menor interesse geral e solicitadas por 60% (sessenta por cento) 
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dos proprietàrios interessados, que tenham casa construida no 
logradouro, ou por 50% (cinquenta por cento) deles, desde que se 
complete o minimo de 70% (setenta por cento), com a adesão de 
20% (vinte por cento) dos proprietàrios dos lotes vazios existen
tes no logradouro. 

&lo.- Em qualquer hipótese, seja a obra executada pelo 
Programa Ordinàrio, seja pelo Programa Extraordinàrio, serà 
sempre feito o processo tributàrio Administrativo de lançamento 
da Contribuição de Melhoria. 

&2o.- Quando a obra for entregue gradativamente ao 
publico, a Contribuição de Melhoria, a juizo da repartição 
competente, poderà ser cobrada proporcionalmente ao custo das 
partes concluidas. 

Art.128-
totalidade ou em 
imóveis, de modo a 
ção de Melhoria, 
imóveis. 

Executada a obra de melhoramento, na sua 
parte suficiente para beneficiar determinados 

justificar o inicio da cobrança da Contribui
proceder-se-à ao lançamento referente a esses 

Art.129- O órgão· encarregado do lançamento deverà 
escriturar, em registro próprio, o débito da Contribuição de 
Melhoria correspondente a cada imóvel, notificado o proprietàrio, 
diretamente ou por edital: 

I - do valor da Contribuição de Melhoria lançada; 
II - do prazo para impugnação do lançamento; 
III- do local do pagamento. 
Art.130- o sujeito passivo serà notificado do lançamen

to da Contribuição de Melhoria pela entrega do aviso, no local do 
imóvel, a qualquer das pessoas de que trata o artigo 125, ou aos 
seus familiares, representantes, prepostos, empregados ou inqui
linos. 

Art.131- Dentro do prazo que lhe for concedido na 
notificação do lançamento, que não serà inferior a 30 (trinta) 
dias, o contribuinte poderà reclamar, ao órgão lançador, contra: 

I -o erro na localização e dimensões do imóvel; 
11 - o cAlculo dos indices atribuldos; 
111- o valor da contribuição; 
IV - o numero de prestações. 
Art.132- Presume-se a concordância do contribuinte com 

o lançamento, ca~o não se manifeste no prazo previsto no artigo 
anterior. 

inicio ou 
nao suspende o 

nem terà o efeito de 
dos atos necessàrios 

de Melhoria ou á 

débito da Contribuição de Melhoria poderà 
36 (trinta e seis) prestações mensais e 

ndo o valor da prestação ser inferior a 20% 
UFC mensal, aplicando-se ao débito o 
e nas demais disposições legais e regula-

-~es. 
5- Caso a execução das obras esteja a cargo de 

concesstona:ria de serviço publico municipal, a Prefeitura poderà 
lançar e arrecadar a Contribuição de Melhoria, independentemente 
de expressa permissão no contrato de concessão, ficando a 
concessionària obrigada a facilitar, por todos os meios, a 
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atividade fazendAria. 
Art.136- Na hipótese do artigo anterior, o Municlpio só 

poderA exigir a Contribuição de Melhoria, na proporção dos 
investimentos que ele tiver feito nas mencionadas obras. 

Art.137- A Contribuição de Melhoria, não liquidada no 
exerclcio de seu lançamento e vencida, serA inscrita regularmente 
em divida ativa no exerclcio aubseqüente, vencendo-se automati
camente a totalidade do débito restante, se houver. 

Art.138- O lançamento da Contribuição de Melhoria e as 
suas alterações serão comunicadas aos contribuintes, por edital 
afixado na Prefeitura, por publicação em jornal local, mediante a 
notificação direta ou por qualquer outra forma estabelecida em 
regulamento. 

ParAgrafo Onico - No caso de comunicação por meio de 
aviso direto, a falta de remessa ou o seu não recebimento, não 
isenta o contrib~inte do cumprimento de suas obrigações fiscais, 
especialmente as que se refiram ao pagamento da Contribuição de 
Melhoria. 

Art.139- Iniciada a execução de qualquer obra sujeita á 
Contribuição de Melhoria, o órgão fazendArio competente providen
ciarA no sentido de que, em certidão negativa que venha a ser 
fornecida, conste o ônus fiscal correspondente ao imóvel respec
tivo. 

ParAgrafo Onico - Quando se tratar de obras concluldas, 
cuja Contribuição de Melhoria jA tenha sido lançada, para 
expedição de certidões ou qualquer outro docu~ento por órgão do 
Municlpio, relativamente a imóveis que estejam no logradouro 
publico, deverA antes ser verificada a situação do beneficiArio 
quanto ao pagamento do tributo. 

Art.140- Os casos omissos serão resolvidos pela admi
nistração municipal." 

redação: 
Art.12- O Titulo VI do CTM passa a ter a seguinte 

"TITULO VI 
DAS TAXAS 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art.143- As taxas têm como fato gerador o exerclcio 
rep'lar ··. dô.~';,P~r de pol leia, ou a prestação de serviço publico 
psee~if~co e d1~~ivel, utilizado pelo contribuinte ou posto á 

/ s.oa J1i~60s~.çfo~A 

~ 
. ,' &lo.- !A taxa de localização inicial serA calculada: 

0 .- ~) p' porcionalmente ao numero de meses restantes do 
ercicio f~a eiro em curso; 
~~~rr•'~h · or periodo certo, quando for o caso, como nas 
· · eventuais. 

&2o.- A atividade serA considerada em funcionamento até 
a data em que for pedida a sua baixa, admitidas provas em 
contrArio. 

Art.144- A inscrição, o lançamento, a fiscalização, a 
aplicação de penalidades e demais dispositivos previstos na parte 
geral deste Código aplicam-se também ás taxas. 

Art.145- Quando o lançamento e a arrecadação das taxas 
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se fizeremm juntamente com o IPTU, poderà o Executivo atraves de 
decreto: 

I 
respeitado o 

II 
observado o 
para o IPTU. 

conceder desconto pelo 
limite màximo de 30~ (trinta 

autorizar seu pagamento 
numero de prestações e as 

seu pagamento â vista, 
por cento); 

em parcelas mensais, 
condições estabelé~idas 

Art.146- O Executivo poderà autorizar o pagamento das 
taxas não cobradas com o IPTU em atê 3 (três) parcelas, na forma 
e prazos previstos em regulamento, observado o ·disposto no 
paràgrafo lo. do artigo 38. 

Art.147- A incidência e a cobrança da 
I - da existência de estabelecimento 

II -do efetivo ou continuo·exercicio 
a qual tenha sido requerido o licenciamento; 

taxa independem: 
fixo; 
da atividade para 

III - da-expedição da autorização, desde que seja efetivo 
o exercicio da atividade para a qual tenha sido aquela requerida; 

IV - do resultado financeiro da atividade exercida; 
V - do cumprimento de qualquer exigência legal ou 

regulamentar relativa ao exercicio da atividade. 
Art.148- Ressalvados os serviços remunerados por meio 

das taxas, o Executivo fixarà preços publicos para remunerar 
serviços não compuls6rios prestados pelo Municipio. 

CAPITULO II 
DAS TAXAS DE FISCALIZAÇAO 

Art.149- Pelo exercicio regular do poder de policia 
serão cobradas as seguintes taxas de fiscalização: 

I - de localização e funciortamento; 
II - de anuncios; 

III - de obras particulares; 
IV - sanitària. 
&lo. - Considera-se como data de ocorrência do fato 

gerador das taxas devidas pelo pod.er de policia: 
a) o dia lo. de janeiro de cada exercicio financeiro; 
b) a data do inicio ou encerramento de atividades ou da 

prestação do serviço. 
&2o; - o valor da taxa devida, nas hip6teses da alinea 

"b" do paràgrafp anterior, serà proporcional ao numero de meses: 
a) faltantes, quando se tratar de inicio de atividade 

ou de prestação de serviço; 
b) no ~aso de encerramento da atividade ou de prestação 

de serviço. 

- ~ SEÇAO PRIMEIRA 
.. : ~~ TAX~~~ FISCALIZAÇAO DE LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO 

~ 0- A Taxa de Fiscalização de Localização e 
(TFLF) tem como fatos geradores: 

I - o licenciamento obrigat6rio para a instalação de 
estabelecimento, ou para o exercicio, no territ6rio do Municipio, 
de qualquer atividade comercial, industrial, agropecuârio, de 
credito, de seguro, de capitalização, de prestação de serviços, 
de oficio ou profissão; 

II - o controle do cumprimento da legislação municipal 
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regedora do exercicio da atividade comercial, industrial e de 
prestação de serviço, em decorrência do exercicio regular do 
poder de policia. 

&lo. - A taxa citada no artigo 
localização e funcionamento de balcões 
zo, quando for o caso, da cobrança 
utilização de àrea de domlnio püblico. 

incide, ainda, sobre a 
de mercados, sem prejui
do preço püblico pela 

&2o. A taxa e devida mesmo no caso de atividades 
eventuais, periôdicas ou não. 

Art.151- A TFLP serà cobrada: 
I - uma ünica vez, por ocasião da expedição do alvarà, 

quando da abertura ou instalação do estabelecimento; 
II - anualmente, na hipôtese do inciso II do artigo 

anterior; 
III - por dia, no caso de funcionamento em horàrio alem 

do normal. 
Art.152- Serà expedido novo alvarà sempre que ocorrer 

mudança de endereço, de denominação do estabelecimento ou do ramo 
da atividade. 

Art.153- O alvarà serà expedido mediante requerimento 
obrigatôrio do interessado, para vistoria do estabelecimento, 
pagamento da respectiva taxa e preenchimento de ficha de inscri
ção cadastral prôpria, a qual conterà, no mlnimo, os seguintes 
elementos: 

I - nome da pessoa A qual for concedido; 
II - local do estabelecimento ou da atividade; 

III - ramo de negôcio ou atividade; 
IV- prazo de validade; 

V - nümero de inscrição; 
VI - horàrio de funcionamento; 

VII - data e assinatura da autoridade competente. 
Art.154- O alvarà de licença de localização e funciona

mento serà conservado em local visivel ao püblico e A fiscaliza-
çao. 

Art.155- o não cumprimento do disposto nesta Seção 
acarretarA a imposição das penalidades pecuniàrias previstas no 
artigo 36, inciso IV, alinea "a". 

&lo. - Haverà o agravamento·de penalidades, previsto na 
allnea "b" do paràgrafo lo. do artigo 36, se ocorrer a reincidên
cia, assim entendido o fato de o responsàvel pelo estabelecimento 
não regularizar a situação em 15 (quinze) dias, contados da 
imposição de penalidades deste artigo. 

&2o. - Serà repetida a providência, a cada perlodo de 
15 (quinze) dias, ate que a situação esteja regularizada. 

. ....s .... ··;.~·ÕNl~~ - A TF~P. tem . como base de cAlculo o custo da 
atyn-qad'e' pol1C1Cl ra admtntstrattva e serà cobrada de acordo com 
~~la Y de~1e. C igo, observado o disposto nos incisos I e II 
~<c;art·igo 150, ·nav,t rma e prazo regulamentares. 
~ O·,-\ · A:r:t.l~~ Em decorrência de autorização do Poder Execu
t~o, para fu~~~amento em horàrio alem do normal, serà cobrado 
~~cada ~~~ cimento comercial, por dia de funcionamento 
btq~~ valor estabelecido na Tabela V. 

SEÇÃO SEGUNDA 
· DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE AN~NCIOS 

9 /1., .. ._~
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Art.158- A Taxa de~~iscalização de An6ncios (TFA), 
fundada no exercicio regular do poder de policia, concernente A 
utilização de seus bens p6blicos de uso comum, a estética urbana, 
a segurança e tranquilidade p6blicas, tem como fato gerador a 
fiscalização exercida pelo Municipio sobre a utilização e a 
exploração de an6ncio, em observância á legislação municipal 
especifica. 

Art.159- A TFA incidirA sobre todos os an6ncios discri
minados na Tabela V, instalados nas vias e logradouros p6blicos 
do Municipio, bem como em locais visiveis destes, ou em quaisquer 
recintos de acesso ao p6blico. 

Art.160- Contribuinte da taxa é a pessoa flsica ou 
juridica responsável pela veiculação do an6ncio. 

Art.161- A TFA serà exigida de conformidade com a 
Tabela V, e serà exigida na forma e prazos previstos em 
regulamento. 

Art.162- Os contribuintes da TFA são obrigados a se 
inscreverem no Cadastro Técnico Municipal nas condições, forma e 
prazos estabele~idos em regulamento. 

Parágrafo ~nico - O descumprimento da obrigação previs
ta neste artigo sujeitarA o infrator ás penalidades previstas no 
artigo 36, inciso IV, alinea "a". 

SEÇÃO TERCEIRA 
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES 

Art.163- A Taxa de Fiscalização de Obras Particulares 
(TFOP), fundada no exerclcio regular do poder de policia, quanto 
a disciplina do uso do solo urbano, a tranquilidade e bem estar 
da população, tem como fato gerador a fiscalização exercida sobre 
a execução de obras particulares, dentro da zona urbana e de 
expansão urbana, concernentes a construção e reforma de prédios e 
execução de loteamentos de terrenos, em observância á legislação 
especifica. 

Art.164- Não incidirA a TFOP sobre: 
I - construção de muro e passeio p6blico; 

11 - construção de barracões destinados á guarda de 
materiais para obras; 

111 - construção em regime de mutirão de casas popula
res, fundamentalmente aquelas financiadas pelo Fundo Municipal de 
Moradia Popular. 

Art.165- Contribuinte da TFOP é o proprietário, o 
titular do domlnio p6blico ou possuidor, a qualquer titulo, do 
imõve . .l.~onde ·e.steja sendo executadas as obras mencionadas no 
a~-r:&P -'1~3. · . -·, 

~_â'·:.,F r Art. 166~L A TFOP ser à. cal cu 1 ada de acordo com a Tabela 
i,:Y, e~--serâ. eJ&~d: ~a forma e prazos regulamentares. 
c o., . 

. . .~ · -- ~~ t;/ SEÇÃO QUARTA 
~\91" \tlp..t2>6/ DA TAXA DE F-ISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

·-...AOo OE"" 
'it .... 

Art.167- A Taxa de Fiscalização Sanità.ria (TFS), funda-
da no exercicio regular do poder de policia, concernente ao 
controle de sa6de p6blica e bem estar da população, tem como fato 
gerador a fiscalização exercida sobre locais e instalações onde 
são fabricados, produzidos, manipulados, acondicionados, conser-
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vados, depositados, armazenados, transportadqs, distribuidos, 
vendidos ou consumidos alimentos, bem como o exercicio de outras 
atividades pertinentes á saude publica em observância ás normas 
sanitárias vigentes. 

Art.168- éontribuintes da TFS e a pessoa fisica ou 
juridica, titular de estabelecimento que exerça as atividades 
previstas no artigo anterior. 

Art.169- A taxa será calculada de conformidade com a 
Tabela V, e será exigida na forma e prazos previstos em 
regulamento. 

CAPITULO 111 
DAS TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS P~BLICOS 

Art.170- Pela prestação de serviço publico especifico e 
divisivel, utilizado pelo contribuinte ou posto á sua disposição, 
serão cobradas as taxas de: 

I - Iluminaçã~ publica; 
11 - limpeza publica; 

111 - conservação de vias e logradouros publicos. 

SEÇÃO PRIMEIRA 
DA TAXA DE ILUMINAÇÃO P~BLICA 

Art.171- Constitui fato gerador da Taxa de Iluminação 
Publica (TIP) o fornecimento e manutenção de iluminação publica 
de qualquer especie, nas vias e logradouros publicos ou particu
lares, onde haja ou venha ser instalada rede apropriada. 

Art.172- O contribuinte da taxa prevista no artigo 
anterior e o proprietário, o titular do dominio util ou possui
dor, a qualquer titulo, de imôvel, edificado ou não, situados ás 
margens da rede de iluminação. 

Parágrafo ~nico - Considera-se imôvel a unidade inscri
ta no Cadastro Tecnico Municipal, para efeito de cobrança do 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 

Art.173- Quando se tratar de imôvel não edificado ou em 
fase de edificação, ou já construido, mas, ainda, não consumidor 
de energia, a TIP será devida, anualmente, e cobrada na mesma 
guia do IPTU. 

Art ... -1.1 . .4.- Para o imôve 1 que se enquadrar no artigo 
anterior,. Q.J\iall-4tA(l al da taxa será correspondente a 0,24 (vinte 
e quat~~centesim~) o valor da tarifa da iluminação publica, 
fixac}á: pe.~e ..,.....f1e'Per1!_a ento Nacional de Aguas e Energia Eletrica 
(DNfEY-i Jl ~.itente ês imediatamente anterior ao do lançamento. 

"- , __ ..,.A':r~rls- cobrança da TIP, salvo no caso previsto no 
arJl~OttJ-, s~ eita pela concessionária de energia eletrica, 
mels~mente~ ~~ pria conta do· usuário, mediante convênio. 

8TADQ~ 6- Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
ajust já existente com a Companhia Energêtica de 
Minas Gerais (CEMIG), previsto na Lei no. 2.022, de 26 de 
dezembro de 1989, para adequação necessária. 

Art.177- Nas condições do artigo anterior, o valor da 
taxa será determinado, mensalmente, aplicando-se sobre a tarifa 

.. 
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de ilumina~ão publica vigente, fixada pelo DNAEE, o percentual 
correspondente ao consumo de energia elêtrica em quilowatt/hora 
(kw/h), considerados os seguintes intervalos de classes: 

INTERVALOS PERCENTUAIS 
DE CLASSES (kw/h) 

O a 30 0,00 
31 a 50 1,00 
51 a 100 2,00 

101 a 200 4,50 
acima de 201 7,00 

Art.178- A CEMIG, mensalmente, contabilizara o que 
arrecadar da TIP, em fun~ão do convênio, e depositara esse valor, 
em conta vinculada, no estabelecimento de crêdito escolhido de 
comum acordo com a Prefeitura do Município de Cd.ntagem,obrigando
se, inclusive, junto a essa, As seguintes providências: 

I - apresentar, mensalmente, demonstrativo da arreca
da~ão total da TIP, verificada no mês anterior; 

11 - apresentar, mensalmente, a fatura relativa ao 
fornecimento de energia elê~rica no mês anterior. 

&lo.- o pagamento de faturas de fornecimento de energia 
elêtrica processar-se-à, somente, atravês da conta vinculada, 
observando-se quanto ao saldo, o seguinte procedimento: 

a) o saldo devedor, que se verificar, no mês, entre o 
valor arrecadado da TIP e o valor da fatura de energia elêtrica, 
serà apresentado A Prefeitura, para pagamento, no prazo e 
condi~ão constantes na fatura; 

b) o saldo credor, que se verificar, no mês, entre o 
total arrecadâdo da TIP e o valor da fatura de energia elêtrica 
fornecida, vencivel no mesmo mês, com expressa autorização da 
Prefeitura, poderà ser utilizada para: 

1 - pagamento de fatura suplementar referente a avarias 
na rede de ilumina~ão publica; 

2 - complementar pagamento da fatura, no caso do 
paràgrafo lo., alinea "a" deste artigo; 

3 - custeio de obras de expansão e/ou melhoramento do 
sistema d~ ilumina~ão publica; 

4 - custeio de obras de extensão de redes urbanas do 
Municlpio. 

SEÇÃO SEGUNDA 
DA TAXA DE LIMPEZXA POBLICA 

Art.179 A Taxa (TLP) tem como 

de 
com 

SEÇÃO TERCEIRA 
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DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS POBLICOS 

Art.182- A Taxa de Conserva~ão de Vias e Logradouros 
Pdblicos (TCVLP) t .. coao fato gerador a conservação dos leitos 
pavimentados de vias e logradouros publicos, situados dentro da 
zona urbana do Município. 

-~ Art.183- O contribuinte da taxa ê o proprietãrio, o 
titular do dominio dtil ou possuidor, a qualquer titulo de imôvel 
situado na zona urbana em que exista paviaentação. 

Art.184- A taxa prevista nesta Seção poderã ser cobrada 
juntamente coa o IPTU e ser! devida, anualmente, a razão de 5% 
(cinco por cento) da OFC mensal, na data do lan~amento por metro 
linear de testada ou fração ea toda a extensão do imôvel, no seu 
limite com a via ou logradouro publico beneficiado pelo serviço." 

Art.13 -Revogam-se as disposições contrario. 

A~t.14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

em Contagem, aos 30 de dezembro de 1993. 

~~~;;~RA 
Prefeito Municipal 

EML/eas. 
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ANEXO I- A 
TABELA II 

(A partir de janeiro de 1994) 

NMUREZA DA ATIVIDADE 

SI!RVIÇOS PESOOAIS 
- Profissionais de nível superior 
- Demctis profissionais 
- Sociedade de profissionais liberais 

(por profissional habilitado) 

EMPRESAS 
- Construção civil (itens 32 e 34) 
- Deuolição (item 33) 
- TUri.suD, passeios e excursões 
- Vigilância ou segurança de pessoas e 

bens 
- Fornecimento de uão-de-obra, meEUD em 

caráter t.elp:>rário, inclusive por em-
pregados do prestador do serviço ou por 
trabalhadores avulso por ele contrata -
dos 

- RecrutanEnto, agenciamento, seleção, 
colocação de uão-de-obra 

- Conservação e liupeza de i.m:Sveis 
- Ensino de qualquer grau ou natureza 
- Diversões pÍbl.icas: 

a) cineua, "taxi dancings" e congêneres; 
b) bilhares, boliche, corrida de anima-

uais; e outros jogos; 
c) exposiÇÕes can cobrança de ingresso; 
d) tailes, shows, festivais, recitais e 

cxmgêneres, inclusive espetáculos 
que sejam ta:obém .. transmitidos, medi-
ante CUipta de direitos para tanto , 
pela televisão, ou pelo rádio; 

e) jogos eletrônicos; 
f) c:x:npetições esportivas ou de destre-

za física ou intelectual, can ou sem 
a participação do espectador, inclu-
sive a venda de direitos à transmis-
são pelo rádio ou pela televisão; 

g) execução de uúsica, :iniivi.dual.mente 
ou por conjl.U'ltos; 

h) apresentação de peças teatrais, con-
certos e recitais de nús.ica ezuti.ta 
e espetáculos folclóricos. 

- Ccuposição e i.npressão gráf.ica, cliche-
ria, zincografia, litrografia e fotoli-
trografia 

- Locação de bens m5veis 
- ArrerDamento mercantil ( leasing) 

ALf~ 

BASE NA UEC 

150% UFC/ano 
100% UFC/ano 

100% UFC/mês 

S/mEX;O 
SERVIÇO 

4% 
4% 
2% 

2% 

2% 

4% 
2% 
2% 

3% 

10% 
3% 

5% 
10% 

5% 

4% 

2% 

3% 

4% 
0,5% 

1 d \: .. ' ' >-->--- c:::::::....-
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LEI N2 2.575 

ANEXO II: 

TABELA I 

SERVICOS DE: 

1. Médicos, inclusive análises clÍnicas, eletricidade médica, 

radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e 

congêneres. 

2. Hospitais, clÍnicas, sanatórios, laboratórios de análise, 

ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, 

de repouso e de recuperação e congêneres. 

3. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmem e congêneres. 

4. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiÓlogos, 

protéticos (prótese dentária). 

5. Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 

desta Lista, prestados através de planos de medicina de 

grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a 

empregados. 

6. Planos de saúde, prestados por empresa -que nao esteja 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

incluida no item 5 desta Lista e que se cumpram através de 

serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou 

apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do 

plano. 

Médicos veterinários. 

Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres. 

Guarda, tratamento, amestramento, adestramento,embelezamento, 

alojamento e congêneres, relativos a animais. 

Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicuras, tratamento de 

pele, depilação e congêneres. 

Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres. 

Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo. 

Limpeza e dragagem de portos, rios e canais. 

Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias 

pÚblicas, parques e jardins. '!' 
16. Desi~fecção, imunização, higienização, desratização e 

-<' ,_ 

' 
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XVI I - Cobranças e recebimentos por conta de 
terceiros, inclusive direitos autorais, 
protestos de tÍtulos, sustação de pro
testos, devolução de títulos não pagos, 
manutenção de títulos vencidos, forneci
mento de posição de cobrança ou recebi -
mento ou outros serviços correlatos da 
cobrança ou recebimento (este i tem a
brange t.ani:lém os serviços prestados por 
instituições autorizadas a funciatar pe
lo Banco Central) • 

XVII I - Instituições fmanceiras autorizadas a 
fu:rx:ionar pelo Banco Central: forneci
mento de talão de cheques; emissão de 
cheques aà:n:inistrati vos; transferência 
de flli'Xios; devolução de cheques; susta
ção de pagamentos de cheques; omens de 
pagamento e de créditos, por qualquer 
meio; emissão e renovação de cartões 
ma~ticos; calSUl.tas em temrinais ele
tronicos; pagamento por catta de tercei
ros, inclusive os feitos fora do estabe
lecimento; elaooração de ficha cadas
tral; aluguel de cofres; fornecfulen.to de 
segunda via de avisos de lançamento de 
extratos de eattas; emissões de carnês 
(neste item não está abrangido o ressar
cimento, as instituições fmanceiras, de 
gastos can portes de correio, telegra
mas, telex e tele~essamento, necessá
rios à prestação dos serviços) 

XVIII I - DEMAIS SERVIÇOS, não especificados aci
ma, mas catStantes na Tabela I, anexa a 
este CÓdigo, can a redação da Lei n!! 
1.861/87, acrescida do item 101, pelo 
art.lO da Lei n!! 2.163/90 

~ 

5% 

5% 

4% 

c::::::::: 



congêneres. 

17. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 

agentes fÍsicos e biolÓgicos. 

18. Incineração de resÍduos quaisquer. 

19. Limpeza de chaminés. 

20. Saneamento ambiental e congêneres. 

21. Assistência técnica. 

22. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta Lista, organização, programação, 

planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria 

técnica, financeira ou administrativa. 

23. Planejamento, coordenação, programação ou 

técnica, financeira ou administrativa. 

24. Análise, inclusive de sistemas, exames, 

informações, coleta e processamento de dados 

natureza. 

25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, 

contabilidade e congêneres. 

organização 

pesquisas e 

de qualquer 

técnicos em 

26. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

27. Traduções e interpretações. 

28. Avaliação de bens. 

29. Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e 
.... 

congeneres. 

30. Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza. 

31. Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e 

topografia. 

32. Execução por administração, empreitada ou 

construção civil, de obras hidráulicas 

subempreitada, de 

e outras obras 

semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive 

serviços auxiliares ou complementares (exceto fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM). 

33. Demolição. 

34. Reparação, conservação e reforma de edifÍcios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM). 

35. Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e 
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outros serviços relacionados com a exploração e explotação de 

petrÓleo e gás natural. 

36. Florestamento e reflorestamento. 

37. Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres. 

38. Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de 

mercadorias, que fica sujeito ao ICM). 

39. Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes 

e divisórias. 

40. Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, 

de qualquer grau ou natureza. 

41. Planejamento, organização e administração e feiras, 

exposições, congressos e congêneres. 

42. Organizações de festas e recepções buffet (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao 

ICM). 

43. Administração de bens e negócios de terceiros e de 
, . 

consorc1os. 

44. Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 

45. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 

seguros e de planos de previdência privada. 

46. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos 

quaisquer (exceto os serviços executados por instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 

47. Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

propriedade industrial, artística ou literária. 

48. Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

franquia (franchise) e de faturação 

(excetuando-se os serviços prestados por 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 

49. Agenciamento, organização, promoção e execução 

de turismo, passeios excursões, guias de 
.... 

congeneres. 

direitos da 

contratos de 

(factoring) 

instituições 

de programas 

turismo e 

50. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens 
, . 

move1s e 

imóveis não abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48. 

51. Despachantes. 

52. Agentes da propriedade industrial. 

53. Agentes da propriedade artística ou literária. 

3 , \~ ',. ..._~ 
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54. Leilão. 

55. Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; 

inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos 

de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, 

prestados por quem não seja o prÓrio segurado ou companhia de 

seguro. 

56. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 

de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em 

instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central). 

57. Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres. 

58. Vigilância ou segurança de pessoas e bens. 

59. Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, 

dentro do território do MunicÍpio. 

60. Diversões pÚblicas: 

a - cinemas, "táxi dancings" e congêneres; 

b - bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 

c - exposições, com cobrança de ingresso; 

d - bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, 

inclusive espetáculos que sejam transmitidos, mediante 

compra de direitos para tanto, pela televisão, ou pelo 

rádio; 

e - jogos eletrônicos; 

f - competições esportivas ou de destreza fÍsica ou 

intelectual, com ou sem a participação do espectador, 

inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou 

pela televisão; 

g - execução de música, individualmente ou por conjuntos. 

61. Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou 

cupons de apostas, sorteios ou prêmios. 

62. Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer 

processo, para vias pÚblicas ou ambientes fechados (exceto 

transmissões radiofÔnicas ou de televisão. 

63. Gravação e distribuição de filmes de video-tapes. 

64. Fonografia ou gravação de sons ou ruÍdos, inclusive trucagem, 

dublagem e mixagem sonora. 

65. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução e trucagem. 

\ 
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66. Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda 
, . 

prev1.a, 

de espetáculos, entrevistas e congêneres. 

67. Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo 

usuário final do serviço. 

68. Lubrificação, limpeza e revisão de 
, . 

maqu1.nas, veículos, 

69. 

aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e 

partes, que fica sujeito ao ICM). 

Conserto, restauração, manutenção e conservação de 
, . 

maqu1.nas, 

veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o 

fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM). 

70. Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas 

pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICM). 

71. Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final. 

72. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 

lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 

corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres de 

objetos não destinados à industrialização ou comercialização. 

73. Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para 

usuário final do objeto lustrado. 

74. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 

prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com 

material por ele fornecido. 

75. Montagem industrial, prestada ao 
, . 

usuar1.o final do serviço 

exclusivamente com o material por ele fornecido. 

76. CÓpia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e 

outros papéis, plantas ou desenhos. 

77. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia e fotolitografia. 

78. Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e 

douração de livros, revistas e congêneres. 

79. Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil. 

80. Funerais. 

81. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

82. Tinturaria e lavanderia. 

83. Taxidermia. 

84. Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou 
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fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 

inclusive por empregados do prestador do serviço ou por 

trabalhadores avulsos por ele contratados. 

85. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento 

elaboração 

publicitários 

fabricação). 

de campanhas 

de desenhos, 

(exceto sua 

ou sistemas de . publicidade, 

textos e demais materiais 

impressão, reprodução ou 

86. Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros 

materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em 

jornais, periódicos, rádios e televisão). 

87. Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou 

aeroporto; atracação capatazia; armazenagem interna, externa 

e especial; suprimento de água, serviços acessórios, 

movimentação de mercadorias fora do cais. 

88. Advogados. 

89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos. 

90. Dentistas. 

91. Economistas. 

92. PsicÓlogos. 

93. Assistentes sociais. 

94. Relações pÚblicas. 

95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive 

direitos autorais, protestos de títulos, sustação de 

protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de 

títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou 

recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou 

recebimento (este item abrange também os serviços prestados 

por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 

96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques 

administrativos; transferência de fundos; devolução de 

cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de 

pagamento e de créditos, por qualquer meio; emissão e 

renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais 

eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os 

feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha 

cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de 
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avisos de lançamento c!e extrato de contas; emis.são de carnêa 
(neste item nio está abrangido o ressarcimento, a 
instituições financeiras, de gastos com portes do correio, 
telegraDles, telex e teleproeeasaaento, necessários à 
prestação de serviços). 

97. Transporte de natureza estrit ... nte •unicipal. 
98. CoiD\Ulicações teiefÔDicaa de um para outro aparelho dentro do 

meaao aunic!pio. 
99·. Hospedag.a em hóteis, aotéis, pensões e congêneres (o 

da aliaentaçi•, quando incluido no preço c!a diária, 
sujeito ao i~to sobre serviços). 

valor 
fica 

de 
, .... .,... 

100. Distribuição dé bens de terceiros em representação 
qualquer na,tureza. 

101. Fornecimento de trabalho, qualificado ou não, -na o 
especificado nos itens anteriores. 
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por m2 I 0,02000 I 0,00166 
3.6 I Levantamento de coostrução residen-

cial até 7Qn2, por m2 I 0,02000 I 0,00166 
3.7 I Levantamento de coostrução residen-

cial can IDBis de 7Qn2, por m2 I o,o1ooo I 0,00583 
3.8 I Levant:arm:mto de coostrução caner-

cial e/oo. :i.rrlustrial, por m2 0,10000 0,00833 
3.9 I Arruamento, por m2 0,00100 O,OCX>08 
3.10 IDtei!lmento, por m2 0,00300 0,00025 

4 TAXA DE· FISCALIZN;Jk:> SANITMIA-'IFS 
4.1 k=ea até 1,00000 0,08333 0,00277 
4.2 Acima de 5Qn2 até 100n2 1,50000 0,12500 0,00416 
4.3 Acima de 100n2 até 15Qn2 2,50000 0,20833 0,00694 
4.4 Acima de 15Qn2 até 27Qn2 5,00000 0,41666 0,01388 
4.5 Acima de 27Qn2 até 500n2 10,00000 0,83333 0,02777 
4.6 Ac:iml!l de 500n2 até 1.00Qn2 15,00000 1,25000 0,04166 
4.7 AcinE de 1.00Qn2 até 10.00Qn2• 
4.7.1 • Pelos primeiros l.OOQn2 115.00000 I 1,2sooo I 0,04166 
4.7.2 • Por área de 1.00Qn2 ou fração 

excedente I 5.00000 I 0,41666 I 0,01388 
4.8 I Acima de lO.OOQn2 60.00000 5,00000 0,16666 
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