
L E I   Nº  2.070  
 

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1.994 
PROJETO DE LEI N° 2.248/94 DE 20/12/94  

 
 

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
O DOUTOR ANTONIO CLARET DAL PICOLO, PREFEITO 
MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., 
 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU 
E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:- 
 

CAPÍTULO I 
 

Das Disposições Gerais 
 

SEÇÃO I 
 

Da Incidência 
 
 

Art 1°-  O Imposto Sobe Serviços de Qualquer Natureza tem 
como fato gerador a prestação de serviços, por pess oa jurídica 
ou física, com ou sem estabelecimento fixo e será c alculado e 
cobrado de acordo com a lista de serviços constante s do Anexo 
I desta Lei. 
 
§ 1° - Os serviços incluídos na Lista constante no anexo I 
desta Lei, ficam sujeitos apenas ao imposto previst o neste 
artigo, ainda que sua prestação envolva forneciment o de 
mercadorias. 
 
§ 2° - O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços 
não especificados na lista que trata o anexo I dest a Lei, 
ficam sujeitas ao Imposto sobre Operações Relativas  à 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Se rviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu nicações 
(ICMS). 
 

Art. 2° - Considera-se local da prestação do serviço: 
 

I – o do estabelecimento prestador, ou, na falta de ste, o do 
domicílio do prestador; 
 
II – no caso de construção civil, ou similar, o loc al onde se 
efetuar a efetiva prestação. 



  
Art. 3º - A incidência do imposto independe: 

 
I – da existência de estabelecimento fixo; 
 
II – do cumprimento de qualquer exigência legal, re gulamentar 
ou administrativa, relativa à atividade, sem prejuí zo das 
cominações cabíveis; 
 
III – do resultado econômico; 
 
IV – do tipo de organização, seja como firma indivi dual, 
sociedade civil, cooperativa, sociedade anônima e o utras, 
ressalvados os casos previstos no Art. 4°. 
 

SEÇÃO II 
 

Das Imunidades 
 

Art. 4° - O Imposto não incide sobre os serviços: 
 

I – Da União, dos Estados, do Distrito Federal ou d os 
Municípios; 
 
II – Das Autarquias criadas pela União, Estados, Di strito 
Federal ou Municípios, quando vinculadas às suas fi nalidades 
essenciais ou delas decorrentes; 
 
III – De partidos políticos e suas fundações, de si ndicatos 
dos trabalhadores, das instituições de educação ou associações 
de assistência social, quando vinculadas às suas fi nalidades 
essenciais ou delas decorrentes e sem fins lucrativ os, desde 
que: 
 
a)  não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio o u de 

suas rendas a título de lucro ou participação no se u 
resultado; 

 
b)  apliquem, integralmente, no País, os seus recursos na 

manutenção de seus objetivos institucionais; 
 

c)  mantenham escrituração de suas receitas e despesas em 
livros revestidos de formalidades capazes de assegu rar sua 
exatidão. 

 
Parágrafo único – Na falta do cumprimento do estatu ído neste 
artigo, poderá o Poder Executivo suspender a aplica ção do 
benefício, até a efetiva e comprovada regularização . 
 

IV – De empresas editoras de jornais e revistas;  
 

SEÇÃO III 
 

Das Isenções 



 
Art. 5° - Ficam isentas do imposto: 
 

I – Diretores e membros do Conselho Fiscal, Conselh o 
Consultivo ou Administrativo de pessoas jurídicas; 
 
II – Casas de caridade, sociedades de socorro mútuo , 
estabelecimentos de fins humanitários, assim reconh ecidos; 
 
III – Associações esportivas amadoras e associações  
recreativas, exceto quanto à realização de eventos de 
diversões públicas sem caráter beneficentes, com co brança de 
ingressos; 
 
IV – Associações esportivas amadoras e associações recreativas 
amadoras que tenham disputado, no exercício anterio r, pelo 
menos três campeonatos ou torneios por ligas ou ent idades 
especializadas; 
 
V – Concessionários e permissionários de serviço pú blico 
municipal, nos termos fixados em Lei ou contratos; 
 
VI – Sapateiros remendões, vendedores ambulantes de  bilhetes 
de loterias, que trabalhem por conta própria, profe ssores, 
quando ministrarem aulas em caráter particular, mot orista de 
táxi proprietário de um único veículo e engraxates ambulantes; 
 
VII – Empresas radioemissoras; 
 
VIII – Entidades de assistência social, que promova m 
espetáculos com fins beneficentes. 
 

CAPÍTULO II 
 

Do Imposto 
 

SEÇÃO I 
 

Do Cálculo do Imposto 
 

Art. 6° - Para as pessoas jurídicas a base de cálculo do 
imposto é o preço cobrado pela prestação dos serviç os 
constantes do Anexo I desta Lei. 

 
§ 1° - Considera-se preço do serviço a receita brut a total 
recebida em virtude da prestação do serviço, inclus ive 
despesas de reembolso, bonificações, juros e demais  encargos 
financeiros, ou outras vantagens a qualquer título recebidas 
pelo prestador de serviços, excluídos os descontos ou 
abatimentos incondicionalmente concedidos. 
 
§ 2° - Excetuam-se da regra contida no parágrafo an terior, os 
regimes especiais previstos no Regulamento do Impos to Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza. 



 
§ 3° - Na falta do preço do serviço ou se não conhe cido, se 
adotará o corrente praticado na praça, sendo poster iormente 
exigido montante de imposto relativo à diferença de  preço 
eventualmente apurado. 
 
§ 4° - O preço do serviço quando expresso em moeda 
estrangeira, será considerado após convertido em mo eda 
nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato ge rador do 
imposto. 
 
§ 5° - O preço do serviço compõe a receita bruta do  mês da sua 
efetiva prestação. 
 
§ 6° - Os sinais, garantias, adiantamentos ou quais quer bens 
ou valores recebidos pelo contribuinte, antes ou du rante a 
prestação do serviço, integram a receita bruta do m ês em que 
forem recebidos. 
 
§ 7° - quando a prestação dos serviços for subdivid ida em 
partes considera-se devido o imposto: 
 

I – no mês em que for concluída qualquer etapa cont ratual a 
que estiver vinculada a exigibilidade do preço do s erviço; 

 
II – no mês do vencimento de cada parcela do preço do 

serviço quando este deva ser pago parceladamente. 
 

§ 8° - A aplicação das regras contidas nos §§ 5° e 7° deste 
artigo, independe do efetivo recebimento do preço d o serviço 
ou do cumprimento de qualquer obrigação contratual assumida 
por contrato em relação ao outro. 
 
§ 9° - As diferenças resultantes dos reajustamentos  do preço 
do serviço a que se refere o § 5° deste artigo, int egrarão a 
receita bruta do mês em que sua fixação se tornar d efinitiva. 
 

Art. 7° - Para as pessoas físicas, a base de cálculo 
corresponderá a MIL UNIDADES FISCAIS DO MUNICÌPIO D E BATATAIS 
(1.000 UFMBs). 

 
Parágrafo único – Quando os serviços a que se refer em os itens 
01, 04, 07, 23, 50, 86, 87, 88, 89, 90 e 106 da lis ta 
constante do Anexo I desta Lei, forem prestados por  
sociedades, estas ficarão sujeitas ao Imposto na fo rma deste 
artigo, calculado em relação a cada profissional ha bilitado, 
sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome  da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoa l, nos 
termos da Lei aplicável. 
 

Art. 8° - O preço de determinados tipos de serviços, poderá 
ser fixado pelo Poder Executivo, em pauta que refli ta o 
corrente na praça. 

 
Art. 9° - Em casos especiais, na forma do disposto em atos 

baixados pelo Poder Executivo, poderá a Autoridade Fiscal 



arbitrar o preço do serviço ou calculá-lo sob o reg ime de 
estimativa, podendo ainda determinar o pagamento po r verba. 

 
Art. 10 – Na prestação de serviços a que se refere os itens 

30 e 31  da lista constante do Anexo I desta Lei, o imposto 
será calculado sobre o preço deduzido das parcelas 
correspondentes: 

 
I – ao valor dos materiais fornecidos pelo prestado r de 
serviços; 
 
II – ao valor das subempreitadas já tributadas pelo  Imposto. 
 

SEÇÃO II 
 

Da Alíquota 
 

Art. 11 – As alíquotas aplicadas sobre a base de cálculo do 
imposto, são as fixadas na lista de serviços consta ntes do 
Anexo I desta Lei. 

 
SEÇÃO III 

 
Do contribuinte ou Responsável 

 
Art. 12 – Contribuinte é o prestador do serviço. 
 

§ 1° - Responsável é todo aquele que estiver vincul ado ao fato 
gerador da obrigação tributária. 
 
§ 2° - Sem prejuízo do disposto neste artigo, a Lei  pode 
atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo  crédito 
tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato ger ador da 
respectiva obrigação tributária, excluída a respons abilidade 
do contribuinte ou atribuindo-se a este caráter sup letivo do 
cumprimento total da referida obrigação. 
 
§ 3° - Não são contribuintes os que prestam serviço s em razão 
de emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e membros 
de conselhos consultivos ou fiscais da sociedade. 
 

Art. 13 – O imposto devido: 
 

I – Pelo prestador do serviço, com ou sem estabelec imento 
fixo; 
 

II – Pelo responsável pela execução das obras refer idas nos 
itens 30, 31, 32, 33 e 37 da lista de serviços cons tantes do 
Anexo I desta Lei, incluídos nesta responsabilidade  os 
serviços auxiliares e as subempreiteiras; 
 

III – Pelo sub-empreiteiro de obras referidas no in ciso 
anterior e pelo prestador de serviços auxiliares, t ais como os 



de encanador, eletricista, carpinteiro, marmorista,  
serralheiro e demais serviços vinculados à obra. 
 
§ 1° - é responsável, solidariamente com o devedor,  o 
proprietário da obra, nos serviços de construção qu e lhe forem 
prestados. 
 
§ 2° - Todo aquele que se utilizar de serviços pres tados por 
firmas ou profissionais liberais ou autônomos, não inscritos 
na repartição fiscal competente, deverá reter o imp osto 
correspondente na fonte, efetuando-se o seu recolhi mento no 
prazo regulamentar. 
 
§ 3° - A não retenção na fonte, do imposto a que se  refere o 
parágrafo anterior, implica na responsabilidade fis cal daquele 
que se utiliza do serviço. 
 

Art. 14 – Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é 
considerado autônomo, para efeito exclusivo da manu tenção de 
livros e documentos fiscais e para o recolhimento d o imposto 
relativo aos serviços nele prestados, respondendo a  empresa 
pelos débitos, acréscimos e multas referentes a qua lquer 
deles. 

 
Art. 15 – São pessoalmente responsáveis: 
 

I – O adquirente ou remitente do estabelecimento, p elo imposto 
relativo aos bens adquiridos ou remidos, nos casos de 
concordata ou falência, sem a prova de quitação dos  tributos 
municipais; 
 
II – A pessoa jurídica resultante de fusão, transfo rmação ou 
incorporação, pelos débitos da sociedade fusionada,  
transformada ou incorporada, existentes à data daqu eles atos; 
 
III – A pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimen to, e 
continuar a respectiva exploração, sob a mesma razã o social ou 
sob firma ou nome individual, pelos débitos relativ os ao fundo 
ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do  ato, da 
seguinte forma: 
 
a)  integralmente, se o alienante cessar a exploração d a 

atividade; 
 
b)  subsidiariamente com o alienante, se esse prossegui r na 

atividade ou iniciar, dentro de 06 (seis) meses, a contar 
da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em  outro 
ramo. 

 
Parágrafo único – O disposto no inciso II, aplica-s e ao caso 
de pessoas jurídicas, quando a exploração da respec tiva 
atividade seja continuada por qualquer sócio remane scente ou 
seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou s ob firma 
individual.  
 



CAPÍULO III 
 

Das Inscrições 
 

SEÇÃO I 
 

Da Inscrição e Declaração 
 

Art. 16 – O contribuinte ou responsável é obrigado a 
inscrever cada um de seus estabelecimentos na repar tição 
fiscal competente, considerando-se estabelecimento o local da 
obra, no caso de construtor ou empreiteiro sediado ou 
domiciliado em outro Município. 

 
§ 1° - A inscrição será feita em formulário próprio  no qual o 
contribuinte ou responsável declarará sob sua exclu siva 
responsabilidade, na forma, prazo e condições regul amentares, 
todos os elementos exigidos pela legislação municip al. 
 
§ 2° - Como complemento dos dados para a  inscrição , o 
contribuinte ou responsável, é obrigado a anexar ao  formulário 
a documentação exigida pelo regulamento e a fornece r, por 
escrito ou verbalmente, a critério do fisco, quaisq uer 
informações que lhe forem solicitadas. 
 
§ 3° - Quando o contribuinte ou responsável não pud er 
apresentar, no ato da inscrição, a documentação exi gida, ser-
lhe-à concedida inscrição condicional, fixando-lhe a 
repartição competente prazo razoável para que satis faça as 
exigências da legislação municipal. 
 

Art. 17 – O profissional responsável pelos serviços a que 
se referem os itens 30, 31, 32, 33 e 37 da Lista de  Serviços, 
preencherá, independentemente da inscrição pelo pro prietário 
da obra, o formulário aprovado pela Prefeitura Muni cipal, com 
os dados exigidos. 

 
Art. 18 – O contribuinte apresentará anualmente, declaração 

contendo os informes que venham a ser determinados em 
Regulamento, que se destinem ao controle estatístic o da 
arrecadação do imposto. 

 
Parágrafo único – Na declaração a que se refere est e artigo, 
quando se tratar de pessoas sujeitas a escrita come rcial ou 
fiscal, far-se-á necessária a assinatura do contabi lista, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Cont abilidade, 
o qual será responsável solidário pela veracidade e  exação das 
informações e dados constantes de tais documentos. 
 

Art. 19 – A inscrição poderá ser renovada, no prazo fixado 
em Regulamento, sempre que ocorrer qualquer modific ação nas 
constantes do formulário anteriormente apresentado.  

 



Art. 20 – Qualquer alteração nos dados cadastrais, bem como 
a transferência, a  venda e o encerramento de ativi dade serão 
comunicadas no prazo regulamentar à repartição fisc al 
competente. 

 
Art. 21 – Feita a inscrição, o Departamento Municipal de 

Finanças expedirá a “Ficha de Inscrição Cadastral” do 
contribuinte, a qual será exibida por ocasião da ap resentação 
de qualquer documento à repartição fiscal. 

 
Art. 22 – O número de inscrição aposto na Ficha de 

Inscrição Cadastral, referida no artigo anterior se rá impresso 
em todos os documentos fiscais emitidos pelo contri buinte ou 
responsável.  

 
CAPÍTULO IV 

 
Da Escrita e Documentação Fiscal 

 
Art. 23 – O contribuinte ou responsável, salvo as pessoas 

físicas, ficam obrigados a manter, em cada um dos 
estabelecimentos obrigados à inscrição, escrita fis cal 
destinada ao registro das prestações de serviços, a inda que 
não tributadas. 

 
Parágrafo único – O regulamento estabelecerá os mod elos de 
livros fiscais, a forma e os prazos para a sua escr ituração, 
podendo ainda dispor sobre dispensa ou obrigatoried ade de 
manutenção de determinados livros, tendo em vista a  natureza 
dos serviços ou o ramo de atividade dos estabelecim entos. 
 

Art. 24 – Os livros fiscais não poderão ser retirados do 
estabelecimento, a não ser nos casos expressamente previstos, 
presumindo-se retirado o livro que não for exibido ao fiscal 
dentro de 72:00 (setenta e duas) horas, contadas da  
notificação. 

 
Art. 25 – Os livros fiscais que serão impressos, e de 

folhas numeradas tipograficamente, somente serão us ados depois 
de visados pela repartição fiscal competente, media nte termo 
de abertura. 

 
§ 1° - Salvo na hipótese de início de atividade, os  livros 
novos somente serão visados mediante a apresentação  dos livros 
correspondentes a serem encerrados. 
 
§ 2° - Os livros serão visados no prazo de 02 (dois ) dias 
úteis. 
 

Art. 26 – Os livros fiscais e comerciais são de exibição 
obrigatória ao Fisco, devendo ser conservados por q uem deles 
tiver feito uso, durante o prazo de 05 (cinco) anos , contados 
do encerramento, podendo os mesmos serem arquivados  pelo 
processo de microfilmagem. 

 



Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, não  tem 
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou 
limitativas do direito do Fisco em examinar os livr os, 
arquivos, documentos, papéis e efeitos ou práticas comerciais 
ou fiscais dos prestadores dos serviços. 
 

Art. 27 – Por ocasião da prestação dos serviços, deverá ser 
emitida “Nota Fiscal” com a indicações, utilização e 
autenticação determinada em Regulamento. 

 
Art. 28 – A impressão de Notas Fiscais obedecerá às normas 

fixadas em Regulamento. 
 

Parágrafo único – As empresas tipográficas que real izarem a 
impressão de Notas Fiscais são obrigadas a possuir livro de 
registros destas notas, remetendo mensalmente ao De partamento 
de Finanças da Prefeitura Municipal a relação respe ctiva. 
 

Art. 29 – O regulamento poderá dispensar as emissões de 
Notas Fiscais para estabelecimentos que utilizarem sistemas de 
controle de seu movimento diário baseados em máquin as 
registradoras, que exerçam cupons numerados seguida mente para 
cada operação e que disponham de totalizadores. 

 
Parágrafo único – A Autoridade Fiscal poderá estabe lecer a 
exigência de autenticação das fitas e da lacração d os 
totalizadores e somadores.   
 

CAPÍTULO IV 
 

Da Apuração e do Recolhimento do Imposto 
 

Art. 30 – O contribuinte ou responsável pessoa jurídica, 
apurará mensalmente o imposto devido e o informará,  através de 
guia de informação e apuração, ao Departamento Muni cipal de 
Finanças, nos prazos definidos conforme regulamento .  
 

Art. 31 – O imposto apurado na forma do artigo anterior 
será recolhido por guia e nos prazos regulamentares , da 
seguinte forma: 

 
I – o valor do imposto apurado, será convertido em Unidades 

Fiscais do Município de Batatais (UFMB) pelo valor desta no 
mês de apuração ou ocorrência do fato gerador; 

 
II – reconvertido em moeda corrente do País, median te a 

multiplicação da quantidade apurada em UFMB, pelo v alor da 
UFMB do dia do efetivo pagamento. 

 
§ 1º - O recolhimento da retenção prevista no parág rafo 2º do 
artigo 13, deverá ser procedido na forma deste arti go. 
 
§ 2º - A repartição arrecadadora fará a autenticaçã o do valor 
recolhido, devolvendo-se uma das vias da guia de re colhimento 



ao contribuinte ou responsável, para que o mesmo a conserve em 
seu poder pelo prazo regulamentar. 
 
§ 3º - A guia de recolhimento obedecerá o modelo ap rovado pelo 
Regulamento. 
 

Art. 32 – É facultado ao Poder Executivo, tendo em vista as 
particularidades de cada atividade, adotar outra fo rma de 
recolhimento, determinado que este se faça antecipa damente, 
operação por operação, ou por estimativas, em relaç ão aos 
serviços de determinado período. 

 
Parágrafo único  – O prazo, condições ou outras formas de 
recolhimento e restituição para as eventuais difere nças anuais 
de imposto deverão ser aprovadas em Regulamento. 

 
Art. 33 – O contribuinte pessoa física, recolherá o imposto 

mensalmente, através de carnês emitidos pelo Depart amento 
Municipal de Finanças, nos prazos e formas regulame ntares, da 
seguinte forma: 

 
I – o valor mensal a ser pago será expresso em UFMB s; 
 
II – a reconversão para a moeda corrente, será efet uada 

mediante a multiplicação da quantidade de UFMBs, pe lo valor 
desta no dia do efetivo pagamento. 

 
CAPÍTULO V 

 
Das Infrações e Penalidades 

 
Art. 34 – O descumprimento das obrigações principal e 

acessórias, instituídas por esta Lei, ficam sujeita s às 
seguintes penalidades: 

 
I  – INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO 

 
a)  falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de 
levantamento fiscal:- Multa equivalente a 80% (oite nta por 
cento) do valor do imposto devido; 
 
b) falta de recolhimento do imposto, quando o docum ento fiscal 
relativo à respectiva operação tenha sido emitido m as não 
escriturado regularmente nos livros fiscais próprio s:- Multa 
equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do i mposto 
devido; 
 
c) falta de recolhimento do imposto, decorrente de entrega de 
guia de informação com indicação do valor do impost o a 
recolher em importância inferior ao escriturado nos  livros 
fiscais:- Multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do 
imposto não declarado. 
 



II  – INFRAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTOS FISCAIS E 
IMPRESSOS FISCAIS 
 
a) falta de emissão de documento fiscal:- Multa equ ivalente a 
50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços pre stados; 
 
b) adulteração, vício ou falsificação de documento fiscal, 
utilização de documento falso, de documento fiscal em que o 
respectivo impresso tenha sido confeccionado sem au torização 
ou por estabelecimento gráfico diverso do indicado,  para 
propiciar, ainda que a terceiro, qualquer vantagem indevida:- 
Multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor t otal do 
imposto devido; 
 
c) utilização de documento fiscal com numeração e s eriação em 
duplicidade ou emissão de documento fiscal consigna ndo valores 
diferentes nas respectivas vias:- Multa equivalente  a 100% 
(cem por cento) do valor total da operação; 
 
d) emissão ou preenchimento de qualquer documento f iscal com 
inobservância de requisito regulamentar ou legal, o u falta de 
obtenção de visto em documento fiscal, quando exigi do:- Multa 
equivalente a 01% (um por cento), do valor da opera ção 
relacionada com o documento; 
 
e) extravio, perda, inutilização, permanência fora do 
estabelecimento ou em local não autorizado de docum ento fiscal 
ou a sua não exibição à autoridade fiscalizadora:- Multa 
equivalente a 10 (dez) UFMBs por documento; 
 
f) confecção para si ou terceiro, bem como encomend a para 
confecção de impresso fiscal sem autorização fiscal :- Multa 
equivalente a 10 (dez) UFMBs, aplicável tanto ao im pressor 
como ao encomendador, por documento impresso. 
 
III  – INFRAÇÕES RELATIVAS A LIVROS FISCAIS 
 
a) adulteração, vício ou falsificação de livro fisc al:- Multa 
equivalente a 100% (cem por cento) do valor da oper ação a que 
se refira a irregularidade; 
 
b) atraso na escrituração de livro fiscal:- Multa e quivalente 
a 10 (dez) UFMBs por mês ou fração; 
 
c) falta de livro fiscal ou sua utilização sem prév ia 
autenticação da repartição fiscal competente:- Mult a 
equivalente a 10 (dez) UFMBs por livro, por mês ou fração, 
contado a partir da data que tenha sido obrigatório  a 
manutenção do livro ou da data da utilização irregu lar; 
 
d) extravio, perda, utilização, permanência fora do  
estabelecimento ou em local não autorizado, de livr o fiscal ou 
a sua não exibição à autoridade fiscalizadora:- Mul ta 
equivalente a 15 (quinze) UFMBs, por livro; 
 



e) irregularidade de escrituração não previstas nas  alíneas 
anteriores:- Multa equivalente a 01% (um por cento)  do valor 
da operação a que se refira a irregularidade. 
 
IV  - INFRAÇÕES RELATIVAS À INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
FISCAL DE CONTRIBUINTE E À ALTERAÇÃO CADASTRAL 
 
a) falta de inscrição no cadastro fiscal de contribu intes:- 
Multa equivalente a 10 (dez) UFMBs por mês de ativi dade ou 
fração, sem prejuízo da aplicação das demais penali dades e 
apuração do imposto devido; 
 
b) falta de comunicação de suspensão de atividade d o 
contribuinte:- Multa equivalente a 10 (dez) UFMBs; 
 
c) falta de comunicação do encerramento de atividad e do 
contribuinte:- Multa equivalente a 20 (vinte) UFMBs ; 
 
d) falta de comunicação de mudança de endereço do 
contribuinte:- multa equivalente a 10 (dez) UFMBs p or mês ou 
fração, a partir da data em que tenha ocorrido a mu dança de 
endereço; 
 
e) falta de comunicação de qualquer modificação oco rrida 
relativamente aos dados constantes do formulário de  
inscrição:- Multa equivalente a 10 (dez) UFMBs; 
 
f) não prestação de informações solicitadas pela 
fiscalização:- Multa equivalente a 10 (dez) UFMBs; 
 
V – INFRAÇÕES RELATIVAS À APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
ECONÔMICO-FISCAL E À GUIA E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 
 
a) falta de entrega de guia de informação:- Multa e quivalente 
a 01% (um por cento) do valor das operações realiza das no 
período, não inferior a 10 (dez) UFMBs; inexistindo  operação:- 
Multa equivalente a 10 (dez) UFMBs por guia não ent regue; 
 
b) omissão ou indicação incorreta de dado ou inform ação 
econômico-fiscal em guia de informação ou em guia d e 
recolhimento de imposto:- Multa equivalente a 10 (d ez) UFMBs 
por guia; 
 
c) outras infrações não previstas nas alíneas anter iores:- 
Multa equivalente a 10 (dez) UFMBs; 
 
VI – OUTRAS INFRAÇÕES 
 
a) confecção de livro fiscal ou de impressos sem pr évia 
autorização do fisco, nos casos em que seja exigida  tal 
providência:- multa equivalente a 50 (cinqüenta) UF MBs, 
aplicável ao impressor; 
 



b) outras infrações não previstas nos incisos e alí neas 
anteriores:- Multa equivalente a 10 (dez) UFMBs apl icável a 
quem deu causa a infração. 
 
§ 1º - A aplicação das penalidades previstas neste artigo deve 
ser feita sem prejuízo da exigência do imposto devi do em auto 
de infração e das providências necessárias à instau ração da 
ação penal cabível, inclusive por crime de desobedi ência. 
 
§ 2º - Para o cálculo das multas baseadas em UFMBs,  será 
considerado o valor desta na data em que tenha sido  lavrado o 
auto de infração. 
 
§ 3 – As multas prevista neste artigo, excetuadas a s expressas 
em UFMB, terão seu valor convertido em UFMBs pelo v alor desta 
no momento em que ocorreu a irregularidade e reconv ertido para 
moeda corrente nacional, pelo valor da UFMB do dia do efetivo 
pagamento. 
  
§ 4º - As multas previstas nos incisos I e II deste  artigo, 
quando pagas dentro do prazo de 30 (trinta) dias co ntados da 
lavratura do auto de infração e sem a interposição de qualquer 
recurso, serão reduzidas em 50% (cinquenta por cent o). 
 

Art. 35 – O pagamento da multa não exime o infrator da 
obrigação de reparar os danos resultantes da infraç ão, nem o 
libera do cumprimento de exigências previstas na le gislação. 

 
Art. 36 -  O débito fiscal relativo ao imposto declarado ou 

transcrito pelo fisco, nos termos desta Lei, quando  não 
recolhido no prazo regulamentar, fica sujeito à mul ta de 20% 
(vinte por cento) e juros de mora a razão de 01% (u m por 
cento) a partir da data do vencimento, calculados s obre o 
valor do imposto expresso em UFMBs. 
 
§ 1º - Essa multa será reduzida para 10º (dez por c ento) ou 
15% (quinze por cento) se o recolhimento for efetua do com 
observância do disposto em Regulamento. 
 
§ 2º - Condiciona-se o benefício previsto no parágr afo 
anterior ao recolhimento integral do débito fiscal,  acrescido 
de juros de mora referente ao respectivo período. 
 
§ 3º - A multa prevista neste artigo, na hipótese d e 
parcelamento do débito fiscal, a critério da Autori dade 
competente, será reduzida segundo o estabelecimento  no 
regulamento, para os percentuais previstos no parág rafo 
primeiro, determinados pela data em que for protoco lado o 
requerimento. 
 

Art. 37 – O contribuinte que espontaneamente procurar a 
repartição fiscal, antes e qualquer procedimento do  fisco, 
para sanar irregularidade relacionada com o cumprim ento de 
obrigação pertinente ao imposto fica isento das pen alidades 
previstas no Art. 34, desde que a irregularidade se ja sanada 
no prazo cominado. 



 
§ 1º - Para efeito de excluir a espontaneidade da i niciativa 
do infrator, considera-se iniciado o procedimento f iscal: 
 

I – com a notificação, intimação, lavratura do term o de 
fiscalização, auto de infração ou imposição de mult a; 
 

II – com a lavratura de termo de apreensão de docum ento ou 
livro de notificação para a sua apresentação. 

 
§ 2º - O início do procedimento alcança todo aquele  que esteja 
envolvido na infração apurada pela ação fiscal. 
 

Art. 38 –  Verificada a infração à legislação tributária, 
deve ser lavrado auto de infração, e o auto de impo sição de 
multa se for o caso, que não dependem de testemunha s para a 
sua validade. 
 
§ 1º - No processo iniciado pelo auto, o infrator d eve ser, 
desde logo, notificado a pagar o débito fiscal e ac essórios 
respectivos ou a apresentar defesa, por escrito, no  prazo de 
30 (trinta) dias, na forma regulamentar. 
 
§ 2º - As incorreções ou omissões do auto não acarr etam sua 
nulidade, quando dele constem elementos suficientes  para 
caracterizar e determinar com segurança a natureza da infração 
e a pessoa do infrator, podendo ser aditado a qualq uer tempo. 
 
§ 3º - Ocorrendo aditamento do auto de infração ou de 
imposição de multa, será reaberto, para defesa, o p razo 
previsto no parágrafo 1º. 
 

CAPÍTULO VII 
 

Disposições Finais 
 

Art. 39 – Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
convênios com a união e os Estados, com o objetivo de 
assegurar a melhoria da arrecadação e da fiscalizaç ão 
tributária e o permanente combate à sonegação. 

 
Art. 40 – Fica o Poder Executivo através do Departamento 

Municipal de Finanças, autorizado a proceder ao 
recadastramento de todos os contribuintes do Impost o Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, de acordo com as nor mas 
estabelecidas em Regulamento. 

 
Art. 41 – Os contribuintes do I.S.S.Q.N., inscritos no 

cadastro fiscal de contribuintes e que encerraram a s suas 
atividades até 30 de junho de 1.994, e que não proc ederam a 
devida comunicação de encerramento de suas atividad es ao órgão 
competente, ficam autorizados a fazê-los, sem o pag amento das 
penalidades previstas nesta Lei, com a data retroat iva ao 
encerramento efetivo de suas atividades. 

 



§ 1° - Os impostos que por ventura não foram pagos até a data 
do efetivo encerramento, deverão ser pagos com os d evidos 
acréscimos legais. 

 
§ 2° - O regulamento disporá sobre as normas para o  efetivo 
cumprimento de disposto no “caput” deste artigo. 

 
§ 3° - Os contribuintes em processos de Execução Fi scal de 
dívida ativa, que se encontrarem na situação previs ta neste 
artigo, desde que comprovem o efetivo recolhimento das custas 
e despesas processuais, poderão ser beneficiados no s termos da 
presente Lei. 
 

Art. 42 – O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias 
regulamentará a presente Lei. 

 
Art. 43 – As despesas com a execução da presente Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias vigen tes, 
suplementadas de necessário. 

 
Art. 44 – Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrári o, 
produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro d e 1.995. 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM 21 DE DEZEMBRO  DE 1.994 

 
DR. ANTONIO CLARET DAL PICOLO 

- PREFEITO MUNICIPAL - 
 
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BATATAIS, NA DATA SUPRA. 
 
 

DR. JOSÉ OTÁVIO BOARETTO 
  OFICIAL DE GABINETE  



          ANEXO   I 
 
 de que trata a Lei N° 2.070, de 21 de 12 de 1994 
                          ------    ---   --- 
 

LISTA DE SERVIÇOS 
----------------- 

 
ÍTENS         DESCRIÇÃO               ALÍQUOTA   AL ÍQUOTA                 
                                   S/O PREÇO   SOBR E 
                                      SERVIÇO    MI L UFMB 
                                      PESSOA      P ESSOA 
                                      JURÍDICA    F ÍSICA 
 
01  Médicos, inclusive análise clí- 

nicas, eletricidade médica, ra- 
dioterapia, ultra-sonografia, ra- 
diologia, tomografia e congêne- 
res...........................       3,00% 
 

02  Hospitais, clínicas, sanatórios, 
    laboratórios, prontos-socorros, 
    manicômios, casas de saúde, de  
    repouso, e de recuperação e con- 
    gêneres........................  3% 
 
03  Banco de sangue, leite, pele, 

Olhos, sêmen e congêneres......  3% 
 
04  Enfermeiro padrão, ortópticos, 

fonoaudiólogos, protéticos (pró- 
tese dentária).................      1,40% 
 

05  Assistência médica e congêneres 
previstos nos ítens 1, 2 e 3 
desta lista, prestados através 
de planos de medicina de grupo, 
convênios, inclusive com empre- 
sas p/ assistência a empregados. 3% 

 
06  Planos de saúde, prestados por 
    empresa que não esteja incluída 
    no ítem 5 desta lista e que se 
    cumpram através de serviços 
    prestados por terceiros, contra- 
    tados pela empresa ou apenas pa- 
    go por esta, mediante indicação 
    do beneficiário do plano.......   3% 
 
07  Médicos veterinários...........         2,40% 
 
08    Hospitais veterinários, clínicas 

veterinárias e congêneres.......  3% 



 
09    Guarda, tratamento, amestramen- 
    mento, adestramento, embelezamen- 
    to, alojamento e congêneres, re- 
    lativos à animais..............   5% 
 
10    Barbeiros, cabeleleiros, manicu- 
    res, pedicures, tratamento de 
    pele, depilação e congêneres....        0,30% 
 
11    Banhos, duchas, sauna, massagens, 
    ginásticas e congêneres.........        1,40%  
 
12    Varrição, coleta, remoção e in- 
    cineração do lixo e resíduos.....  4% 
 
13    Limpeza e dragagem de portos, 
    rios e canais...................   3% 
 
14  Limpeza, manutenção e conserva- 
    ção de imóveis, inclusive vias 
    públicas, parques e jardins.....   3% 
 
15  Desinfecção, imunização, higieni- 
    zação. Desratização e congêneres   3% 
 
16  Controle e Tratamento de efluen- 

tes de qualquer natureza e de 
agentes físicos e biológicos.....  4% 

 
17  Limpeza de chaminés..............  3% 
 
18  Saneamento ambiental e congêne- 
    res..............................  4% 
 
19  Assistência Técnica..............  4% 
 
20  Assistência ou consultoria de 
     qualquer natureza não contida em 
     outros ítens desta lista, orga- 
     nização, programação, planejamen- 
     to, assessoria, processamento de 
     dados, consultoria técnica, fi- 
     nanceira ou administrativa......   4% 
 
21   Planejamento, coordenação, pro- 
     gramação ou organização técnica, 
     financeira ou administrativa....   4% 
 
22   Análises, inclusive de sistemas, 
     exames, pesquisas e informações, 
     coleta e processamento de dados 
     de qualquer natureza...........    4% 



23   Contabilidade, auditoria, guarda- 
     livros, técnicos em contabilida- 
     de e congêneres................           1,20 % 
 
24   Perícias, laudos, exames técnicos 
     e análises técnicas..............  2% 
 
25   Traduções e interpretações.......         0,60 % 
 
26   Avaliação de bens................  2% 
 
27  Datilografia, estenografia, ex- 

pediente, secretaria em geral e 
congêneres.....................           0,18% 

 
28  Projetos, cálculos e desenhos   

técnicos de qualquer natureza...    2% 
 
29  Aerofotogrametria (inclusive in— 

terpretação) mapeamento e topo- 
grafia.........................     3% 

 
30  Execução, por administração, 

empreitada ou subempreitada, de 
construção civil, de obras 
hidráulicas e outras obras se- 
melhantes e respectiva engenha- 
ria consultiva, inclusive ser- 
viços auxiliares ou complemen- 
tares (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo  
prestador de serviços, fora do 
local da prestação dos serviços 
que fica sujeito ao ICMS).......    2%    0,30% 
 

31   Demolição.......................    3% 
 
32   Reparação, conservação e refor- 

ma de edifícios, estradas, pon- 
tes, portos e congêneres (exce- 
to o fornecimento de merca- 
dorias produzidas pelo presta- 
dor dos serviços fora do local 
da prestação dos serviços, que 
fica sujeito ao ICMS).........     3% 

 
33  Pesquisa, perfuração, cimenta- 

ção, perfilagem, estimulação e 
outros serviços relacionados 
com a exploração e exportação 
de petróleo e gás natural.....    3% 

 
34  Florestamento e reflorestamento   2% 



 
35   Escoramento e contenção de en- 
     costas e serviços congêneres...   3% 
36     Paisagismo, jardinagem e deco- 
     ração (exceto o fornecimento de  
     mercadorias que fica sujeito ao 
     ICMS)..........................   2% 
 
37   Raspagem, calafetação, polimen- 
     to, lustração de pisos, paredes 
     e divisórias...................   2%     0,60%  
 
38   Ensino, instrução, treinamento, 
     avaliação de conhecimentos, de 
     qualquer grau ou natureza......   1,5% 
 
39  Planejamento, organização e ad- 

ministração de feiras, exposi- 
ções, congressos e congêneres..   5% 
 

40  Organização de festas e recep- 
ções Buffet (exceto o for- 
necimento de alimentação e 
bebidas, que fica sujeito ao 
ICMS).......................     3% 

 
41  Administração de bens e negó- 

cios de terceiros e de consór- 
cio..........................    4% 

 
42  Administração de fundos mútuos 

(exceto a realizada por insti- 
tuições autorizadas a funcio- 
nar pelo Banco Central.......    5% 

 
43  Agenciamento, corretagem ou 

intermediação de câmbio de se- 
guros e de plano de previdên- 
cia privada..................    5%      1,80%  

 
44  Agenciamento, corretagem ou in- 

termediação de títulos quais- 
quer (exceto os serviços exe- 
cutados por instituições auto- 
rizadas a funcionar pelo Banco 
Central)......................   4%      1,80% 

 
45  Agenciamento, corretagem ou in- 

termediação de direitos da pro- 
priedade industrial, artística 
ou literária..................   4%      1,80% 

 
46  Agenciamento, corretagem ou in- 



termediação de contratos de 
franquia (franchise) e de fatu- 
ração (factoring) excetuam-se os 
serviços prestados por institui- 
ções autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central.............   4%     1,80% 

 
47  Agenciamento, organização, promo- 

ção e execução de programas de 
trismo, passeios, excursões, 
guias de turismo e congêneres...  3%      1,00% 
 

48  Agenciamento, corretagem ou in- 
termediação de bens móveis e 
imóveis, não abrangidos nos itens 
45, 46, 47 e 48..................  4%     1,00% 

 
49   Despachantes.....................  3%     1,50 % 
 
50   Agentes da propriedade indus- 
     trial........................             0,60 % 
 
51  Agentes da propriedade artís- 

tica ou literária............             0,60% 
 
52   Leilão.......................     3% 
 
53   Regulação de sinistros cobertos 
     por contratos de seguros; inspe- 
     e avaliação de riscos para co- 
     bertura de contratos de seguris: 
     prevenção e gerência de riscos 
     seguráveis prestados por quem 
     não seja o próprio segurado ou  
     companhia de seguro...........    2% 
 
54  Armazenamento, depósito, carga, 

dscarga, arrumação e guarda de 
bens de qualquer espécie (exceto 
depósitos feitos em instituições 
financeiras autorizadas a fun- 
cionar pelo Banco Central)......  4% 

 
55  Guarda e estabelecimento de veí- 

culos automotores terrestres..... 4% 
 
56  Vigilância ou segurança de pes- 

soas e bens...................    4% 
 
57  Transporte, coleta, remessa ou 

entrega de bens ou valores, den- 
tro do território do município..  3% 

 



58  Diversões Públicas: 
 
a)  Cinemas, “táxi dancings” e com- 

Gêneres;                          5% 
 
b)  Bilhares, boliches, corridas de 

animais e outros jogos;           5% 
 
c)  Exposições, com cobrança de in- 

gresso;                           5% 

         

d)  Bailes, shows, festivais, reci- 
recitais e congêneres, inclusive 
espetáculos que sejam também 
transmitidos mediante compra de 
direitos para tanto, pela tele- 
visão ou pelo rádio:             5% 

      
e)   jogos eletrônicos;               5% 
 
f)     competições esportivas ou de 
     destreza física ou intelectual, 
     com ou sem a participação do es- 
     pectador, inclusive a venda de 
     direitos à transmissão pelo rá- 
     dio ou pela televisão;            5% 
 
g)     execução de música, individual- 
     mente ou por conjuntos.......     5% 
 
59  Distribuição e venda de bilhete 

de loteria, cartões, pules ou 
cupons de apostas, sorteios ou 
prêmios.......................    3% 

      
60  Fornecimento de música, mediante 

transmissão por qualquer proces- 
so para vias públicas ou ambien- 
tes fechados (exceto transmis- 
sões radiofônicas ou de televi- 
são)..........................    4% 

 
61  Gravação e distribuição de fil- 

mes e vídeos-tapes............    4% 
 
62  Fonografia ou gravação de sons 

ou ruídos, inclusive trucagem, 
dublagem e mixagem sonora......   4% 
 

63  Fotografia e cinematografia, in- 
clusive revelações, ampliações, 
cópias, reproduções e trucagem..   4%    0,60% 



 
64  Produção, para terceiros, medi- 

ante ou sem encomenda prévia de 
espetáculos, entrevistas ou com- 
gêneres.........................   4% 

 
65  Colocação de tapetes e cortinas 

com material fornecido pelo 
usuário final do serviço.......    4% 

 
66  Lubrificação, limpeza e revisão 

de máquinas, veículos, aparelhos  
e equipamentos (exceto o forne- 
cimento de peças e partes que 
fica sujeito ao ICMS)........      4% 

 
67  Conserto, restauração, manutenção 

e conservação de máquinas, veícu- 
los, motores, elevadores ou de 
qualquer objeto (exceto o forne- 
cimento de peças e partes que 
fica sujeito ao ICMS)..........    4%  

 
68  Recondicionamento de motores (o 

valor das peças fornecidas pelo 
prestador do serviço fica sujei- 
to ao ICMS)....................    4% 

 
69  Recauchutagem ou regeneração de 

Pneus para o usuário final.....    4% 
 
70  Recondicionamento, acondiciona- 

mento, pintura, beneficiamento, 
lavagem, secagem tingimento, gal- 
vanoplastia, anodização, corte,  
recorte polimento, plastificação  
e congêneres, de objetos não 
destinados à industrialização 
ou comercialização...........       4% 

 
71  Lustração de bens móveis, quando 
     o serviço for prestado para 
     usuário final do objeto lustrado   4% 
 
72  Instalação e montagem de apa- 

relhos, máquinas e equipamentos 
prestados ao usuário final do 
serviço, exclusivamente com mate- 
rial por ele fornecido...........  4% 

 
73  Montagem industrial, prestada ao 

usuário final do serviço, exclu- 
sivamente com material por ele 



fornecido......................    4% 
 
74  Cópia ou reprodução, por quais- 

quer processos, de documentos e 
outros papéis, plantas ou dese- 
nhos..........................     4% 

 
75  Composição gráfica, fotocomposi- 

ção clicheria, zincografia, lito- 
grafia e fotolitografia.........   4% 

 
76  Colocação de molduras e afins, 

encadernação, gravação e douração 
de livros, revistas e congêneres.  4%    0,60% 

 
77  Locação de bens móveis, inclusive 

arrendamento mercantil...........  4%     
 
78  Funerais.........................  4% 
 
79   Alfaiataria e costura, quando o 
     material for fornecido pelo usu- 
     ário final, exceto aviamento....         0,30%  
 
80   Tinturaria e lavanderia.........         0,27%  
 
81   Taxidermia......................         isent o 
 
82  Recrutamento, agenciamento, sele- 

ção, colocação ou forneciemento de 
mão-de-obra, mesmo em caráter 
temporário, inclusive por empre- 
gados do prestador de serviço ou 
por trabalhadores avulsos por 
ele contratados.................    2% 

 
83  Propaganda e publicidade, inclu- 

sive promoção de vendas, planeja- 
mento de campanhas ou sistemas 
de publicidade, elaboração de de- 
senhos, textos e demais materiais 
publicitários (exceto sua impres- 
são, reprodução ou fabricação)..    4% 

 
84  Veiculação e divulgação de tex- 

tos desenhos e outros materiais 
     de publicidade por qualquer meio 
     (exceto em jornais, periódicos, 
     rádios e televisão)............     4% 
 
85  Serviços portuários e aeroportu- 

ários; utilização de porto ou ae- 
roporto; atracação; capatazia; ar- 



mazenagem interna, externa e es- 
pecial; suprimento de água, ser- 
viços acessórios; movimentação 
de mercadorias fora do cais......   4% 

 
86   Advogados.......................           2,4 0% 
 
87   Engenheiros, arquitetos, urbanis- 

tas e agrônomos..................          2,40% 
 
88   Dentistas........................          2,4 0% 
 
89   Economistas......................          1,8 0% 
 
90   Psicólogos.......................          1,8 0% 
 
91   Assistentes sociais..............          0,6 0% 
 
92   Relações Públicas................          0,6 0% 
 
93  Cobranças e recebimentos por 

conta de terceiros, inclusive di- 
reitos autorais, protestos de tí- 
tulos, sustação de protestos, de- 
volução de títulos não pagos, ma- 
nutenção de títulos não pagos, ma- 
nutenção de títulos vencidos, 
fornecimento de posição de co- 
brança ou recebimento e outros 
serviços correlatos de cobrança 
ou recebimento (este ítem abrange 
também os serviços prestados por 
instituições autorizadas a fun- 
cionar pelo Banco Central)........     5% 

 
94  Instituições financeiras autori- 

zadas a funcionar pelo Banco 
Central, fornecimento de talão de 
cheques; emissão de cheques admi- 
nistrativos transferências de 
fundos; devolução de cheques; 
sustação de pagamento de che- 
ques ordens de pagamento e de 
créditos por qualquer meio; emis- 
são e renovação de cartões mag- 
néticos; consultas em terminais 
eletrônicos; pagamento por conta 
de terceiros, inclusive os feitos  
fora do estabelecimento; elabora- 
ção de ficha cadastral; aluguel 
de cofres, fornecimento de segun- 
da via de aviso de lançamento de 
extrato de contas; emissão de 



carnês (neste ítem está abrangiso 
o ressarcimento a instituições 
financeiras, de gastos com portes 
do Correio, telegramas, telex e 
teleprocessamento, necessários à 
prestação do serviço............       5% 

 
95  Transporte de natureza estrita- 

mente municipal de passageiros...      3% 
 
96  Comunicações telefônicas de um 

para outro aparelho dentro do 
mesmo município..............           4% 

 
97  Hospedagens, em hotéis, motéis, 

pensões e congêneres (o valor da 
alimentação quando incluído no 
preço da diária, fica sujeito ao 
Imposto sobre serviços).........     4% 

 
98  Representante comercial por con- 

ta propria ou por conta de ter- 
ceiros.........................      2%       1,20%  

 
99  Locação de filmes gravados para 

vídeo-cassete e vídeo game.....      4% 
 
100  Secagem de cereais.............      3% 
 
101  Construção, manutenção de rede e 

implantação de sistema de co- 
municação......................      3% 

 
102  Serviços de informática não es- 

pecificados nos ítens anteriores     4%       1,00%  
 
103  Academia de ginástica, danças, 

artes marciais e congêneres.....     3% 
 
104  Pedreiro, carpinteiro, marcinei- 

ro, eletricista, encanador, vi- 
draceiro, pintor, mecânico para 
auto, funileiro e folheiro.....               0,30%  

 
105  Cozinheira, doceira, boleira, 

crocheteira, lavadeira, passadei- 
ra, jardineiro, motorista, bor- 
racheiro, faxineira, relojoeiro, 
carregador de carga e descarga, 
tapeceiro, carroceiro..........              0,18% 

 
106  Fisioterapeuta.................              1 ,00% 
 



107  Prestação de serviços não espe- 
ficados nos ítens anteriores...      2%      0,18% 

 
=================================================== ==== 


