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O Povo do Municípao de Concêição das Alagoas, Estado de Minas Gerais, por
seus representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, Prêfeito Municipal, em sêu nome,
sanciono â seguinte Lei:

Art. 10 - Fica revogado o at1.37-A, caput e todos os seus incisos da Lei

Complemêntar n' 1.736 de 22 de dezembro de 2005, que "Dispõe sobre o Novo Código

Tibutáio do MunicÍpio de Conceição das Alagoas, dâ outras proyldêrc,á§', e suas

modificaçóes estabelecidas posteriores, em especial da Lei n'2951/2016, de forma que o

parcelamento de tributos municipais Íica regido apenas por Lei Complementâr especifica.

Art. 2" - Fica altêrado o aft. 122-A. inciso I e alínea 'a" do inciso ll da Lei

Complementar n' 1.736 de 22 de dezembro de 2005, que "Dispõe sobre o Novo Código

Tributário do Município de Conceição das Alagoas, dá outras proyldénc,as", e suas

modificaçóes êstabelecidas posleriores, em especial da Lei n" 295112016, passando a

viger com a seguinte redaçáo:

'Att. 122-A - (...)

I - O principal será atualizado mediante aplicação de juros de 1yo (um por cento)
ao mês-

- (...)

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL NO3O2O/20í 7

" ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N' 1.736/2005,
QUE "D'SPóE SOBRE O NOVO CODIGO TRIBUTÁRIO
DO MUNTCíP|O DE CONCETçÁO DAS ALAGOAS E
ALTERAçõES POSTERIORES E DÀ OUIRAS
PROVIDÊNCIAS'
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0,333% (trezentos e trinta e três cêntésimos dê milésimos por cento) ao dia,

para recolhimento em atraso, a partir do diâ seguinte ao vencimento dâ

obrigaÉo, atê o 30" (trigésimo) dia; (n. r).

(...);

Art- 3" - Ficâ alterada a redaçáo do § 2" do art. 167 dâ Lei Complementar n"

1.736 de 22 de dezembro de 2005, que "Dlspôe sobre o Novo Código Tibutáio do

Município de Conceíção das Á/agoas, dá outms providências", e suas modificações

estabelecidas posteriores, em especial da Lei n" 295112016, o qual passa a viger com a

seguinte redaçáo:

"Art. 167 (...)

§ í" ú..)

§ 2" - Após sua constituição deÍinitiva, os creditos tibutários não especiftcados

no inciso I do parágnfo pimeiro serão cobrados pela SecretaÍia Munbipal de

Finanças no prazo de noventa dias, findo o qual, se não pagos, setá promovida

a cobrança posterior à inscrição em dívida ativa (n.r).".

Art. 40 - Ficam revogados os arts. 169-A e 169-8, caput e todos os seus incisos

e parágrafos da Lei Complementar n" 1.736 de 22 de dezembro de 2005, que "Dispõe

sobre o Novo Código Tributário do Municípío de Conceíção das Alagoas, dá outras

providências", e suas modificaçÕes estabelecidas posteriores, em especial da Lei n'

295112016, de forma que o parcêlamento de lributos municipais ficâ regido apênas por Lei

Complemenlar espec,Íica. *1__ 
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Art. 5' - Fica alterada a redaÇào do art. '171-B da Lei Complementar n' 1.736 de

22 de dezembro de 2005, que "Dispõe sobre o Novo Código Tributárío do Municípío de

Conceiçáo das Alagoas, dá outras providências", e suas modificaçôeS estabelecidas

postêriores, em especial da Lei n'295'1/2016, que passa a viger com a seguinte redação:

"4t1. 171-8 - Não serão ajuizados os débitos ínscitos em dívida ativa cujos

valores atualizados sejam iguais ou inferiores ao valor das cuslas processuais e

operacionais para a sua cobrança".

Art. 6" - Fica alterada a redação do inciso I do aft. 179 da Lei Complementar n'

1.738 de 22 de dezembro de 2005, que "Dispõe sobre o Novo Código Tributário do

Municipio de Conceição das Alagoas, dá outras providências", e suas modificâções

estabêlecidas posteriores, em especial da Lei n" 295112016, que passa a viger com a

seguinte redaçâo:

' Att. 179 (...) -
I - 10% (dez por cento) do valor do tributo devido, calculado sobre o valor
atualizado do débíto, quando ocorrer atraso no pagamento, integral ou de
parcela, de tributo cujo crédíto tenha sido constituído por lançamento de oíÍcio,
declaração, estimativa ou arbitramento.".

Art. 7'- Fica alterada â redação do anexo lX da Lei Complemêntar n" '1.736 de

22 de dezembro de 2005, que "Dispõê sobre o Novo Códígo Tributário do Município de

Conceição das Alagoas, dá outras providências", e suas modificaçÕes estabelecidas

posteriores, em especial da Lei n" 295112016, que pâssa a viger com a seguinte redaçáo;
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Anexo lX

coDtGo ATIVIDADE BASE DE

CÁLCULO

INCIDENCIA OUANTITATIVO

100.01 Sepultamento URM Por ato 8%
'100.001 Perpetuidade

terreno

ocupado

U RI\4 Por ato 30%

100.002 Perpetuidade

terreno vago

URM Por ato 'tooyo

Art. 8" - Fica alterada a redação do anexo lll da Lei Complementâr n' 1.736 de

22 de dezembrc de 2005, que "Olspôe sobre o Novo Código Tributáio do Município de

Conceição das Alagoas, dá outras provídências", e suas modificações estabelecidas

posteriorês, em êspecial da Lei n" 295112O16, que passa a viger com a seguinte redação:

Anexo lll

TABELA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÂO, INSTALAçÀO E
FUNCIONAMENTO (NR)

ITEM DtscRtMrNAÇAO DO SERVTÇO BASE DE
CÁLCULO

INCIDÊNCIA ALiQUOTA

(o/ |
1 Serviços de informática e

congêneres.
URM ANO/MÊS/FRAÇÃO

1 .01 Análise e desenvolvimento de
sistemas.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

1.02 Programaçáo. URM ANO/MES/FRAÇÃO

1.03 Processamento de dados e
conqêneres

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

1 .04 ElaboraÇão de proqramas de URM ANO/MES/FRAÇAO 50
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computador, inclusive instalaçáo,
configuração e manutenção dê
programas de computaÇáo e bancos
de dados.

'1.05 Licenciamento ou cessão de direito
de uso de pÍogramas de
comDutacão.

URM ANOiMES/FRAÇAO 50

1 .06 Assessoria e consultoria em
informática.

URM ANO/IVES/FRAÇAO 50

1.O7 Suporte técnico em informática,
inclusive instalaçáo, configuraçáo e
manutenção de programas de
computacão e bancos de dados.

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

1.08 Planejamento, confecção,
manutenÇáo e atualizaçáo de
páqinas eletrônicas.

URM ANO/MÊS/FRAÇAO 50

2 Serviços de pesquisas e
desênvolvimento de qualquer
natureza.

URM ANO/MÊS/FRAÇAO

2.01 Serviços de pesquisas e
desenvolvimento de qualquer
natureza.

URM ANO/MES/FRAÇAO 100

3 Serviços prestados mediante
locaçáo, cessão de direito de uso ê
conoêneres.

URI\,I ANO/MES/FRAÇAO

3.0'1 (VETADO) URM ANO/IMES/FRAÇAO
3.O2 Cessão de direito de uso de marcas

e de sinais de propaqanda
URM ANO/MES/FRAÇAO 50

3.03 Exploração de saloes de festas,
centro de convenções, escritôrios
virtuâis. stands. quadras esportivas.
estádios, ginásios, ãuditórios, casas
dê espetáculos, parques de
drvêÍsÕes. canchas e congêneres.
paÂ "ealizaçao de eventos ou
neqócios de oualquer natureza.

URM ANO/IVES/FRAÇAO 50

3.04 Locação, sublocaçáo, arrendamento,
direito de passagem ou permissão
de uso, compartilhado ou náo, de
ferrovia. rodovia, postes, cabos.
dutos e condulos de qualquer
natureza.

UR|\il ANO/MES/FRACAO 50

3.05 Cessáo de andaimes, palcos,
coberluras e outras estruturas de
uso temporário.

URI\,4 ANO/IVÉS/FRAÇÃO 50

4 Serviços de saúde, assistência
médica e conqêneres.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO

lul,k/J,o"u"t'o '
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4.01 Medicina ê biomedicina. URI\N ANOiMÉSiFRACÃO 50
4.02 Análise clinicas, patologia,

eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultrassonografia,
ressonância magnética, radiologia,
tomooraÍia e conoêneres.

URM ANO/MÊSIFRAÇAO 50

4.03 Hospilais, clínicas, laboratórios
sanatórios, manicômios, casas dê
saúde, prontos socorros,
ambulatórios e conqêneres.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

4.04 lnstrumentaÇão cirúrqicâ. URM ANO/I\NES/FRAÇAO 50
4.05 Acupuntura. URIV ANO/MÊSiFRAÇÃO 50
4.06 Enfermagem, inclusive serviços

auxiliares.
URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 30

4.O7 ServiÇos Íarmacêuticos. URM ANO/Ni]ÊS/FRAÇAO 30
4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e

fonoaudiolooia.
URM ANO/MÉS/FRAÇAO 30

4.09 Terapias de qualquer
destinadas ao tratamento
orqânico e mental.

espécie
físico,

URM ANO/MÊS/FRAÇAO 30

4.10 NutriÇão. URM ANO/MES/FRAÇAO 30
4.11 Obstetrícia. URI\,4 ANO/MÊS/FRACÀO 50
4.12 Odontoloqia. URIV] ANO/MÊS/FRAÇAO 50
4.13 Ortóptica. URM ANOiMESiFRAÇAO 50
4.14 Próteses sob encomenda. URI\,I ANOi MES/FRACAO 50
4.15 Psicanálise. URI\,4 ANO/MÊS/FRACÃO 50
4.16 Psicoloqia. URM ANO/MES/FRACAO 30
4.17 Casas de repouso e de recuperaÇão,

creches, asilos e conqêneres.
URM ANO/IVÊS/FRAÇÃO 50

4.18 lnseminaçáo artificial, fertilização in
vitro e conqêneres.

URM ANO/MÊSIFRAÇÃO 50

4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos,
óvulos, sêmen e conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos,
sêmen, órgãos e materiais biológicos
de oualouer esoécie.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 50

4.21 Unidade de atendimento, assistência
ou trâtamento móvel e conqêneres.

URM ANO/tVÊS/FRAÇÁO 50

4.22 Planos dê medicina de grupo ou
individual e convênios paru
prestaçáo de âssistência medica,
hospitalar, odontológica e
conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

4.23 Outros planos de saúde que se
cumpram através de serviços de
terceiros contratados, credenciados,

URM ANO/MES/FRAçAO 50
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cooperados ou apenas pâgos pelo
operador do plano mediante
indicacâo do beneÍiciário.

5 Serviços de medicina e assistência
veterinária e conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO

5.01 l\,4edicina veterinária e zootecnia URIV ANO/MES/FRAÇAO 50
5.02 Hospitais, clinicas, ambulatórios,

pronlos-socorros e congêneres, na
árêa veterináriâ.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 50

5.03 Laboratório de analise na área
veterinária.

URIV ANO/MÊS/FRAÇÁO 50

5.04 lnsêminaÉo artiÍicial, fertilizaçáo in
vitro e conqêneres.

URI\,I ANO/MES/FRAÇAO 50

5.05 Banco de sangue e órgãos e
conqêneres.

URIV ANO/MES/FRAÇAO 50

5.06 Coleta de sangue, leitê, tecidos,
sêmen, órgãos e materiais biológicos
de qualouer esoécie.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 50

5.O7 Unidade de atendimento, âssistência
ou tratamento móvel e conqêneres.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 50

5.08 Guarda, tratamento, amestramento,
embelezamento, alojamento e
conqêneres.

URI\/ ANO/IVÊS/FRAÇÃO 50

5.09 Planos de atendimento e assistência
médico-veterinária.

URI\,4 ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

6 Sêrviços de cuidados pessoais.
estética, atividades físicas e
conOêneres

URM ANO/IVES/FRAÇAO

6.01 Barbearia, cabelerreiros, manicuros,
oedicuros e conqêneres.

URM ANO/r\,rÉS/FRAÇAO 20

6.O2 Esteticistas, tratamento de pele,
deoilâcáo e conqêneres.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 20

6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens
e conqêneres.

URM ANO/MÊS/FMçÃO 20

6.04 Ginástica, danÇa, esportes, nataçâo,
artes marciais e demais atividades
físicas.

URI\4 ANO/IVES/FRAÇAO 20

6.05 Centros de emagrecimento, spa e
conqêneres

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

7 Serviços relativos a engenhariã,
arquitetura, geologia, urbanismo,
construção civil, manutenção,
limpeza, meio ambiente,
saneâmento e conqêneres.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO

7 .01 Engenharia, agronomia,
aqrimensura, arouitetura. oêoloqia.

URI\i] ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

1
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urbanismo, paisagismo e
conqêneres.

7 .O2 Execução, por administraÇâo,
empreitada ou subempreitadã, de
obras de construçâo civil, hidráulica
ou êlétrica e de outras obras
semêlhantes, inclusive sondagem,
perfuraçâo de poços, escavaçáo,
drenagem e irrigaçào,
terraplanagem, pavimentaçáo,
concretagem e a instalaçáo e
montagem de produtos, peçãs e
equipamentos (exceto o
fornecimento dê mercadorias
produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestagão
dos serviços, que fica sujeito ao
ICMS),

URM ANO/IVÊS/FRAÇÃo 50

7.03 Elaboração de planos diretores,
estudos de viabilidade, estudos
organizacionars e outros,
relacionados com obras e serviços
de engenharia: elaboraçáo de
anteprojetos, projetos básicos e
projetos executivos para trabalhos
de engenharia.

URIVI ANO/rVÊS/FRAÇÃO 50

7 .O4 DemoliÇão. URIM ANO/MÊS/FRACÃO 50
7.05 Reparaçáo, conservação e reforma

de edifÍcios, estradas, pontês, portos
e congêneres (exceto o fornêcimento
de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços, fora do local
da prestaçáo de serviços, que fica
suieito ao ICMS).

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

7.06 Colocação e instalaÇáo de tapetes
carpetes. âssoalhos, cortinas,
revestimentos de parede, vidros,
divisórias, placas de gesso e
congêneres, com material fornecido
pelo tomador do serviÇo.

URM ANo/rvrÊs/FRAÇÃo 20

7.O7 Recuperaçáo, raspagem, polimento
e lustraÇão de pisos ê conqêneres.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

7 .O8 CalafetaÇão. URI\,1 ANO/MES/FRAÇÃO 50
7.09 Varrição, coleta, remoÇão

incinéração, tratamento, recictagàm,
separação e destinação Íinal de lixo,
reieitos e outros resíduos quaisouêr.

URM ANO/MES/FRAÇÃO 50
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7.10 Limpeza, manutenção e
conservaçáo de vias e logradouros
públicos, imóveis. châminés.
piscinas, parques, jardins e
conqêneres.

URI\,1 ANO/MÊS/FRAÇÃO 20

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

URIV ANO/MÉS/FRAÇÂO 20

7.12 Controle e trâtamento de efluentes
de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biolóoicos.

URIV] ANO/MES/FMÇAO 50

7.13 Dedetização, desinfecção,
desinsetizaçâo, imunização,
higienizaçáo, desratizaçáo,
oulverizacão e conoêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

7.14 (Vetado) URM ANO/I.4ES/FRACÃO
7 .15 (Vetado) URM ANO/MES/FRACAO
7 .16 Florestamento, reflorestâmento,

semeadura, adubação e
conqêneres.

URM ANO/MÊS/FRAÇÁO 50

Escoramento, contenção de
êncostas e servicos conoêneres.

URI\,í ANO/MES/FRAÇAO 50

Limpeza e dragagem de rios. portos,
canais. baias, lagos. lagoas.
represas, acudes e conqêneres.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇÃO 50

7.19 Acompanhamento e fiscalização da
execução de obras de engenharia,
arquitetura e urbanismo.

URI\iI ANO/MÊS/FRAÇÁO 50

7.20 Aerofotogrametriâ (inclusive
interpretaçáo), cartogrâfia,
mapeamento, levantamentos
topográficos, batimetricos,
geográficos. geodésicos. geológicos.
qeofísicos e conoêneres.

URM ANO/MES/FRAÇÃO 50

7 .21 Pesquisa, perfurâção, cimentaçáo,
mergulho, perfilagem, concretaçáo,
teslemunhagem, pescaÍia,
estimulação e outros serviços
relacionados com a exploração e
exploraçáo de petróleo, gás natural e
de outros recursos minerais.

URIVI ANO/MES/FRAÇAO 50

7.22 Nucleação e bombardeamento de
nuvens e conqêneres.

URI\4 ANO/rV1ES/FRAÇAO 50

B Serviços de educaçáo, ensino,
orientação pedagógica e
educacional, instrução, treinamenlo
e avaljação pessoal de qualquer
qrau ou natureza.

URM ANO/MES/FRAçAO

9
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8.01 Ensino regular pré-êscolar,
fundâmental, médio e superior.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 50

8.02 lnstruÇâo, treinamento, orientaçáo
pedagógica ê educâcional, avaliaÇão
de conhecimentos de qualquer
natureza.

URI\,1 ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

I Serviços relativos a hospedagem,
turismo, viaqens e conqêneres.

U RI\4 ANOiMÊS/FRAÇAO

9.01 Hospedagem de qualquer natureza
em hotéis. apart-
servicecondominiais.flat, apart-
hotéis, hotérs residência, residence-
service,suiteservice, hotelaria
marítima, moteis, pensóes e
congêneres; ocupaçáo por
temporada com fornecimento de
serviço (o valor da alimentaçáo e
gorjeta, quândo incluído no preço da
diária, fica sujeito ao lmposto Sobre
Servicos).

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

9.O2 Agenciamento, organizaçâo
promoçáo, intermediaçáo .;
execução de programas de turismo,
passeios, viagens, excursôes,
hosDedaqens e conoêneres.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

9.03 Guias de turismo. URI\,1 ANO/MÉS/FRAÇAO 50
10 Serviços de intêrmediaÇão e

conoêneres.
URM ANO/IVES/FRAÇAO

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

URM ANO/IVÊS/FRAÇÁO 50

10.02 Agenciamento, corretagem ou
intermediaçâo de títulos em gêral,
valores mobiliáÍios e contratos
quaisquer.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇÃO 50

10.03 Agenciamento, corretagem
intermediação de direitos
propriedade industrial, artistica
literária.

ou
de
ou

URI\,4 ANO/MES/FRAÇAO 50

10.04 Agenciamento, corretagem ou
intermed jação de contratos de
arrendamento mercantil (leasing),
de franquia (franchising) e de
faturizacâo (factorinq).

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

10
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10.05 Agenciamento, corretâgem ou
intermediação de bens móveis ou
imóveis. náo abrangidos em outros
itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de
Mêrcadorias ê Futuros, por
quaisquer meios.

URI\,I ANO/MES/FRAÇAO 50

10.06 Agenciamento marítimo. URIV ANO/MES/FRACAO 50
10.o7 Aqenciamento de notícias. U Rl\il ANO/MES/FRAÇAO 50
10.08 Agênciamento de publicidade e

propaganda, inclusive o
agênciâmento de veiculaçáo por
quaisquer meios.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 50

10.09 Representação de qualquer
natureza, inclusivê comercial.

U RI\4 ANO/IVÊS/FRAÇÃO 30

10.'10 DistribuiÇâo de bens de terceiros. URM ANO/MÊS/FRACÃO 30
11 Serviços de guarda, estacionamento,

armazenamento, vigilância e
conqêneres.

URM ANO/MÊS/FRACÃO

11 .O1 Guarda e estacionamento de
veículos terrestres automotores, de
aeronaves e de embarcaÇôes.

URI\,1 ANO/MES/FRAÇÃO 100

11 .02 Vigilância, segurança ou
monitoramento de bens e pessoas.

URM ANO/MES/FRAÇAO 100

1 1.03 Escoltâ, inclusive dê veÍculos e
carqas.

URM ANO/MÊS/FRACÃO 100

11.04 Armazenamento, depósito, carga,
descarga, arrumação e guarda de
bens de qualquer esDécie.

URIV ANOi MES/FRAÇAO '100

12 Serviços de diversões, lazet,
entretenimento e conqênerês.

URM ANO/MES/FRAÇAO

12.01 Espetáculos teatrais. URI\,1 ANO/MÉS/FRAÇÃO 100
12.02 ExibiÇôes cinematoqráf icas. URI\,I ANO/IVÉS/FRAÇÃO '100

Espetáculos circenses. URM ANO/I\,4ES/FRACÃO 100
12.4 Proqramas de auditório. URM ANO/IVES/FRAÇÃO 100
12.5 Parques de diversões, cenlros de

lazer e conqêneres.
URM ANO/MÉS/FRAÇÃO 100

Boatês, taxi-dancing e congêneres. URI\,1 ANO/MÉS/FRAÇÃO '100

12.7 Shows, ballet. danças. desfiles.
bailês, óperas, concertos, recitais,
festivais e conqêneres.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 100

12.4 Feiras, exposjções, congressos e
congêneres.

URIV] ANO/MES/FRAÇÃO 100

12.09 Bilhares, boliches ê diversões UR|\il ANO/IVES/FRAÇÃO 100

11
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eletrônicas ou náo.
'12.10 CoÍridas e competicÕês de animais. URM ANO/MÊS/FRACÃO 100
12.11 CompetiçÕês esportivas ou de

dêstrêza Íisica ou intelectual. com ou
sem a particiDacáo do esDectador.

URI\4 ANo/MÊS/FRAÇÁo 100

12.12 ExecuÇão de música. URM ANO/MES/FRACÃO 100
12.'13 Produção, mediante ou sem

encomenda prévia, de eventos,
espetáculos,
entÍevistas,shows, ballet, danças,
desÍiles, bailes, teatros, óperas,
concertos, recitais, festivais e
conqêneres.

URM ANO/rVES/FRAÇÃO 100

12.14 Fornecimento de música para
ambientes fechados ou náo,
mediante transmissão por qualquer
processo.

URI\i] ANO/MES/FRAÇÃO 100

12.15 DesÍiles de blocos carnavalescos ou
folclóricos, trios elétricos e
conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 100

12.16 Exibição de filmes, entrevistas
musiáais, espetáculos, shows,
concertos, desflles, óperas,
competiçÕes esportivas, de destrêza
intelectual ou conoêneres.

URM ANO/I\4ES/FRAÇÁO í00

12.17 Recreação e animaçáo, inclusive êm
Íestas e eventos de qualquêr
natureza.

URIV ANO/rVES/FRAÇAO 50

13 Serviços relativos a fonografia,
fotografia, cinematografia e
reproqrafia.

URM ANO/MES/FRAÇAO

13.01 (VETADO) URlr,l ANO/MES/FRAÇAO 30
13.O2 Fonografia ou gravaçâo de sons,

inclusive trucagem, dublagem,
mixaqem e conqêneres.

URM ANO/I\i]ES/FRAÇAO 30

13.03 Fotografia e cinematografia,
inclusive revelação, ampliação,
cópia, reprodução, trucagem e
congêneres.

URI\,I ANO/MES/FRAÇÃO 30

13.04 Reprografia, microfilmagem e
diqitalizacão.

URM ANO/IVÊS/FRAÇÃO 30

13.05 Composição gráfica,
fotocomposiÇâo, clicheria,
zincograÍia, litoorafia, fotolitoorafia.

URM ANO/MES/FRAÇAO 30

14 Serviços relativos a bens de
terceiros.

URM ANOiMÉSiFRAÇÃO

14.01 LubrificaÇão, Íimpeza, lustraÇáo URI\,4 ANO/IVES/FRAÇAO 100

.1)
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revisão, carga e recarga, conserto
restauraçáo, blindagem, manutenção
e conservação de máquinas,
veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elêvadores ou dê qualquer
objeto (exceto peças e partes
êmprêgadas, que ficam sujêitas âo
tct\,4s).

14.02 Assistência técnica. URM ANO/IVES/FRAÇAO 50
14.03 Recondicionamênto de motores

(exceto peças e partes empregadas,
que ficam suieitas ao ICMS).

URM ANO/IVES/FRAÇAO 50

14.O4 Recauchutagem ou regênêraçáo dê
pneus.

U RI\4 ANO/IVES/FRAÇAO 50

14.05 Restauração, recondicionamento,
acondicionamento, pintura,
benêficiamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanoplastia,
anodização, corte, recorte,
polimento, plastificação e
conoêneres. de obietos quaisouer.

U RI\4 ANO/IVES/FRAÇAO 50

14.06 lnstalaÇáo e montagem de
aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem
industrial, prestados ao usuário final,
exclusivamente com material por ele
fornecido.

URIV ANO/MÊS/FRACÃO 50

14.07 Colocâção de molduras e
conqênêres.

URIV] ANO/MES/FRACAO 50

14.08 Encadernaçáo, gravação e douraçáo
de livros. revistas e conoêneres.

URI\,1 ANO/MÊS/FRAÇAO 100

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

URM ANO/MÉS/FRAÇAO 20

14.10 Tinturaria e lavanderia. URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 20
14.11 Tapeçaria e reforma de

êstofamentos em qeral.
URI\,1 ANO/MÊS/FRAÇÃO 20

14.12 Funilaria e lanternaqem. URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 20
14.13 Carpintaria e serralheria. URI\,1 ANOiMES/FRAÇAO 20

15 Serviços relacionados ao setor
bancário ou financeiro, inclusive
aqueles prestados por instituiçÕês
Íinanceiras autorizadas a funcionar
Dela Uniáo ou Dor quem de direito.

URIV] ANO/MÊS/FRACÃO

15.0í AdministraÇáo de fundos quaisquer,
de consórcio, de cartão de crédito ou
debito e conqêneres, de carteira de

URM ANO/MES/FRAÇAO 300

13--t'- .l:1:.y'ttg,,f ,t,
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clientes, de cheques pré{alados e
conqêneres-

15.02 Abertura de contas êm geral,
inclusivê conte-corrente, conta de
investimentos e aplicaçáo e
caderneta de poupança, no País e
no exterior, bem como a
manutenÇão das referidas contas
ativas e inativas.

URM ANO/r\4ÊS/FRAçÃO 300

15.03 Locaçáo ê manutençáo de cofres
pârticulares, de terminâis
eletrônicos, de terminais de
atendimento ê de bens e
equipamentos em qeral.

URIV] ANO/MES/FRAÇAO 300

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

URM ANO/MÉS/FRAÇAO 300

15.05 Cadastro, elaboração de ficha
cadastral, renovaçáo cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusáo no
Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos - CCF ou em quaisquer
outros bancos cadastrais.

URI\,I ANO/MÊSiFRAÇÃO 300

15.06 Emissáo, reemissão e fornecimento
de avisos, comprovanles e
documentos em geral; abono de
firmas; coletâ e entrega de
documentos, bens e valores;
comunicação com outra agência ou
com a administraçâo central;
licenciamento eletrônico de veiculos:
transferência de veículosi
agenciamento fjduciário ou
deposilário; devoluÇão de bens em
custódia.

URM ANO/IVÊS/FRAÇÁO 300

15.07 Acesso, movimentaçâo, atendimento
e consulta a contas em geral. por
qualquer meio ou processo, inclusive
por telêfone, fac-símile, internet e
telex, acesso a terminais de
atendimento, inclusive vinte e quâtro
horas: acesso a outro banco e a
rede compartilhada; fornecimento de
sa,do, extrato e demais informaçóes
relativas a contas em geral, por
qualquer meio ou processo.

URM ANO/IVÊS/FRAÇÃO 300
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15.08 Emissáo, reemissão, alteração,
cessão, substituição, cancelamento
e registro de contrato de crédito;
estudo, análise e avaliação dê
operações de crédito; emissáo,
concessão, alteraÇáo ou contrataQáo
de aval, flança, anuência e
congênerês; serviços relativos a
abertura de crédito, para quaisquer
fins.

URI\,,1 ANO/MÊS/FRAÇAO 300

15.09 Arrendamênlo mercantil (leasing) de
quaisquêr bêns, inclusive cêssão de
direitos e obrigaçôes, substituição de
garantia, alteração, cancelamento e
registro de contrato, e demais
serviços relacionados ao
arrendamento mercantil (leasinq).

URIV] ANO/MES/FRAÇAO 300

15.10 Serviços relacionados a cobrançasj
recebimentos ou pagamentos em
geral, de títulos quaisquer, de contâs
ou carnês, de câmbio, de tributos e
por conta de terceiros, inclusivê os
efetuados por meio eletrônico,
automático ou por máquinas de
atendimento; fornecimento de
posição de cobrança, recebimento
ou pâgamênto; emissão de cârnês,
fichas de compensaçáo, impressos e
documentos em qeral.

URI\,1 ANO/MES/FRACAO 300

15.11 Devoluçáo dê títulos, protesto de
tílulos, sustaçáo de protesto,
mânutençâo de títulos,
reapresentação de títulos, e demais
serviÇos a eles relacionados.

URM ANO/IV]ES/FRAÇAO 300

15.12 Custódia êm geral, inclusive de
títulos e valores mobiliários.

URIV] ANO/MES/FRAÇAO 300

15.13 Serviços relâcionâdos a operações
de câmbio em geral, edição,
alteraçáo, prorrogação,
cancelamento e bâixa dê contrato de
câmbio; emissão de registro de
exportaçáo ou de crédito; cobrança
ou depósito no eÍêrior; emissâo,
fornecimento e cancelâmento de
chêques de viagem; fornecimento,
transferência, câncelamento e
demais serviÇos relativos a carta de

URI\,'I ANO/MES/FRAÇAO 300

hE:ii:a i+.
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crédito de importação, exportação ê
garantias recebidas; envio e
recêbimento de mensagens em geral
relâcionadas a operações de
câmbio.

'15.'14 Fornecimento, emissáo, reemissão
renovaÇão e manutençáo de cârtâo
magnético, cartáo de crédito, cartão
de débito. caÍtâo salário e
conqêneres.

URI\,I ANO/IVÊS/FRAÇÃO 300

15.15 Compensaçáo de cheques e títulos
quaisquer; serviÇos relacionados a
depósito, inclusive depósito
idenlificado. a saque de contas
quâisquer, por qualquêr meio ou
PÍocesso. inclusive em terminais
eletrônicos e de atendimento.

URI\,4 ANO/MES/FRAÇAO 300

'15.16 Emissáo, reemissão, liquidaçáo,
alteraçáo, cancelamento e baixa de
ordens de pagamento, ordens de
crédito e similares, por qualquer
meio ou procêssoi serviços
relacionados à transferência de
valores. dados. fundos. pagamentos
e srmilares, rnclusrve enlre contas
em oeral.

URM ANO/MES/FRAÇAO 300

15.17 Emissão, fornecimento, devoluçáo,
sustaçáo, cancelamento e oposiçáo
de cheques quaisquer, avulso ou por
talão.

URM ANO/MES/FRAÇAO 300

15.18 Serviços relacionados a crédito
imobiliário, avâliação e vistoria de
imóvel ou obra, análise técnica e
jurídica, emissão, reemissáo,
alteração, transferência e
renegociação de contrato, emissão e
Íeemissáo do termo de quitaçáo e
demais serviçôs relacionados a
crédito imobiliário.

URM ANO/MES/FRAÇAO 300

16 - Serviços de transporte de natureza
municipal.

URI\,1 ANO/MÊS/FRAÇÃO

1 6.01 - Serviços de transporte de natureza
municipal.

URIV ANO/IVÊS/FRAÇÃO 50

17 Serviços de apoio técnico,
administrativo, juridico, contábil,
comercial e conoêneres.

URIVI ANO/IVÉS/FRAÇAO

17.O'l Assessoria ou consulloria de URM ANO/MES/FRAÇAO 50

16



PREFEITURA MUNICIPAT DE CONCEIçAO DAS ATAGOAS
Rua Floriano Peixoto,395 - Centro / Conceição das Alâgoes-Mc

CNPI: 18.428.854/0001'39 Fone: (34)3321-0000

qualquer naturezâ, não contida em
outros itens destâ lista; análise,
êxamê, pesquisa, coleta, compilação
e fornecimento de dados e
informaçóes de qualquer natureza,
inclusive cadastro e similares.

17.O2 DatilograÍia, digitação, estenografia
expediente, secáaria em -gerat,

resposta audível, redaçáo, edição,
intêrprêtaçáo, revisão, tradução,
apoio e infra-estrutura administrativa
e conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

17.03 Planejamento, coordenaÇão
programaçáo ou orgânizaçáo
técnica, financeira ou administrativa.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

17.O4 Recrulamento, agenciamenlo,
seleção e colocação de mâo de
obra.

URM ANO/MES/FRAÇÃO 50

17.O5 Fornecimento de mâo de obra,
mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregâdos ou
trabalhadores, avulsos ou
lemporários, contralados pelo
prestador de seruicos.

URM ANO/I\4ES/FRAÇAO 50

'17.06 Propaganda e publicidade, inclusive
promoÇáo de vendas, planejamento
de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de
desenhos, textos e demais materiais
publicitários.

URM ANO/MES/FRAÇAO

17 .O7 (VETADO) URM ANO/I\,4ÉS/FRAÇAO
17 .08 - Franouia (Íranchisino) URM ANO/MES/FRAÇÂO 50
17 .09 - Perlcias, laudos, exames técnicos

e análises técnicas.
URM ANO/MES/FRAÇÃO 50

17 .10 - Planejamento, orgânizaçáo e
adminrstraçào de feiras exposiçoes.
conqressos e conoêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

17 .11 - Organizaçáo de festas e
recepçôês; bufê (exceto o
fornecimento dê alimentaçáo e
bebidas. oue fica suieito ao ICMS).

URI\,í ANO/IVlES/FRAÇAO 50

17 .12 - Administração em geral, anclusive
de bens e neoócios de terceiros.

URIVI ANO/t\itESi FRAÇAO 50

17.13 - Leilâo e conqêneres. URI\,I ANO/IVES/FRAÇÃO 50
17.14 - Advocacia. URM ANO/I\,IES/FRAÇAO 50
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie,

inclusive iurídica.
UR|\il ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

f .17
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'17.'16 - AuditoÍia. URI\,I ANOiMESiFRACAO
17.17 - Análise de Orqanizacáo ê lvlétodos URI\,1 ANOiMÊSiFRACAO 50
17 .18 Atuária e cálculos técnicos de

qualquer natureza.
URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 50

17.19 - Conlabilidâdê, inclusive serviços
técnicos e auxiliares.

URIV ANO/MÊS/FRAÇÃO

17.20 - Consultoria e assessoria
econômica ou financeira

ANO/t\,tES/FRAÇAO 50

17 .21 - Estatística. URI\,1 ANOiMÊS/FRAÇÃO 50
17 .22 - Cobranca em qeral. URI\,I ANO/I\i]ES/FRACAO 50
't7.23 - Assessoria, análise, avaliação,

âtendimento. consulta, cadastro,
seleção, gerenciamento de
informaçÕes, administração de
conlas a receber ou a pagar e em
geral, relacionados a operaQóes de
faturizaÇáo (factorinq).

URI\,4 ANO/MES/FRAÇAO 50

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

URM ANO/MES/FRAÇÃO 50

18 Serviços de regulaçâo de sinistros
vinculâdos a contratos de seguros:
inspeçáo e avâliaçáo de riscos para
cobertura de contratos de seguros:
prevenção e gerência de riscos
sequráveis e conqêneres.

URM ANO/IVÊS/FRAçÃO

1 8.01 Serviços de regulaÇão de sinistros
vinculados a contratos de seguros;
inspêção e avaliaÇão de riscos para
cobertura de contratos de seguros:
prevenção e gerência de rjscos
sequráveis e conoêneres.

URI\,I ANOiIVÉS/FRAÇÁO 100

19 Serviços de distribuição e vênda de
bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, cartôes, pules, ou
cupons de aposta. sorleios, prémios.
inclusive os decorrentes de títulos de
capitalizacão e conqêneres.

URM ANO/tV1ES/FRAÇAO

1 9.01 Serviços de distribuiçáo e venda de
bilhetes e demais produtos de
lotêria, bingos, cartÕes, pules, ou
cupons de aposta. so.teios. prêmios,
inclusive os decorrentes de titulos de
capitalizacão e conoêneres.

UR|\il ANO/MÊS/FRAÇÃO 50

20 Serviços poÍluários, âeroportuários,
ferroportuários, de terminais
rodoviários, ferroviários e

URM ANO/MES/FMÇAO
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metroviários.
20.o'l Serviçôs portuáriôs, ferroportuários,

utilização de porto, movimentação
de pâssageiros, reboque de
embarcações, rebocâdor escoteiÍo,
âtraceÇáo, desatracação, sêrviÇos
de praticagem, capalazia,
armazenagem de qualquer natureza,
serviços acessórios, movimêntaçáo
de mercadorias, serviços de apoio
marítimo, de movimentação ao largo,
serviços de armadores, estiva,
conferência, loqística e congênêres.

URI\,I ANo/MÊS/FRAÇÃo 100

20.02 Serviços aeroportuários, utilização
de aeroporto, movimentaçâo de
passageiros, armazenagem dê
qualquer natureza, capalazia,
movimentaçáo de aeronaves,
serviÇos de aporo aeroportuários,
serviços acessórios, movimentação
de mercadorias, logística e
conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 100

20.03 Serviços de terminais rodoviários,
ferroviários, metroviários,
movimentação dê passageiros.
mercadorias, inclusive suas
operaÇóes, logística e congêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 100

21 Serviços de registros públicos,
cartorários e notariais.

URNiI ANO/MES/FRAÇAO

21.01 ServiÇos de registros públicos,
cartorários e notariais.

URM ANO/IVES/FRAÇAO '100

22 Servicos de êxploracão de rodovia. U RI\4 ANO/I\i]ES/FRAÇAO
22.01 Serviços de exploraçáo de rodovia

mediante cobrança de preço ou
pedágio dos usuários, envolvendo
execugão de serviços de
conservação, manulenção,
mêlhoramentos para adequaÇáo de
capacidade e segurança de trânsito,
opeÍaçáo, monitôraçáo, assistência
aos usuários e outros serviços
definidos em contratos, atos de
concessão ou de permissâo ou
em normâs oficiais.

URI\4 ANO/I\4ES/FRAÇAO 300

23 Serviços de programaçáo e
comunicaçáo visual, desenho
industrial e conoêneres.

URNiI ANO/MES/FRAÇAO
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23.01 Sêrviços de programaçáo e
comunicaçáo visual, desenho
industrial e conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

24 Serviços de chaveiros, confecçáo de
caÍimbos, placas, sinalização
visual, banners, adesivos e
conqêneres.

URI\i] ANO/MÊS/FRAÇÃO

24.01 Serviços de chaveiros, confecção de
carimbos, placas, sinalizaçáo
visual, bannêrs, adesivos e
conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO 20

ServiÇos funeÍários. URM ANO/MES/FMCAO
25.01 Funerais, inclusive fornecimento de

caixáo, urna ou esquifesi aluguel de
capela, transporte do corpo
cadavéÍico; fornecimento de flores,
coroas ê outros paramentos:
desembaraço de certidáo de óbito;
fornecimento de véu. essa e outros
adornos; embalsamento,
embelezamento, conservação ou
restauracão de cadáveres.

URIV] ANO/MES/FRAÇAO 50

25.02 Cremação de corpos e partes de
corpos cadavéricos.

URI\,I ANO/MES/FRAÇAO 50

25.03 Planos ou convênio funerários. URM ANO/I\,IES/FRAÇAO 50
25.04 Manutençáo e conservaçáo de

iazioos e cemitérios.
URM ANO/MES/FRAÇAO 50

26 Serviços de coleta, remessa ou
entrega de correspondências,
documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e
suas agências
Íranqueadas: courrier e conqêneres.

URM ANO/tvtES/FRAÇAO

26.O1 Serviços de coleta, remessa ou
entrega de correspondências,
documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e
suas agências
f ranqueadasi courrier e conqêneres.

URI\,4 ANO/MES/FRAÇAO 50

27 Servicos de assistência social. URM ANO/I\,IES/FRACAO
27 .01 Servicos de assistência social. URI\,4 ANOiMES/FRACAO 30

Serviços de avaliação de bens e
servicos de qualouer naturezâ.

U RI\4 ANO/IVES/FRAçAO

28.01 Serviços de avaliação de bens e
servicos de oualouêr natureza.

URM ANO/MES/FRAÇAO 50

Servicos de biblioteconomia. URM ANO/IMÉS/FRAÇAO
29.O1 ServiÇos de biblioteconomia. URM ANO/r\itES/FRAÇAO 50
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30 ServiÇos de bioloqia, biotecnologia e
química.

URM ANO/MES/FRAÇAO

30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e
química.

URM ANO/IVES/FRAçAO 50

31 Serviços técnicos em edificaçóes.
eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicacóes e conoêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO

3'1.01 Serviços técnicos em edificaçoes,
eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicacÕes e conoêneres.

URM ANO/MES/FRAÇÃO 20

ServiÇos de desenhos técnicos. URM ANO/MÉS/FRACÃO
32.01 ServiÇos de desenhos técnicos. URM ANO/I\,IES/FRAÇAO 30

Serviços de desêmbaraço
aduaneiro, comissários,
despachantes e conqêneres.

URM ANO/MES/FRAÇAO

33.01 Serviços de desembaraço
aduaneiro, comissários,
despachantes e conqêneres.

UR|\il ANO/MES/FRAÇÃO 50

34 ServiÇos de investigaÇoes
Darticulares. detetives e conoéneÍes

URM ANO/MÊS/FRAÇAO

34.01 Serviços de investigaçóês
particulares. detetives e conqêneres.

URIV ANO/MES/FRAÇÃO 50

Serviços de reportagem, assessoria
de imprensa, jornalismo e relaçÕes
públicas.

URM ANO/MÊS/FRAÇÃO

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

URI\,1 ANO/MES/FRAÇAO 50

36 Servicos dê meteorolooia URM ANOiMÉS/FRACÃO
36.01 Servicos de meteoroloqiâ. URM ANO/MES/FRACAO 50

37 Serviços de artistas, atletas,
modelos e maneouins.

UR|\il ANO/MÊS/FRAÇAO

37 .01 Serviços de artistas, atletas,
modelos e maneouins.

URIV ANO/IV]ESi FRAÇAO 20

38 Servicos de museoloo a. URM ANO/MES/FRACÃO
38.01 Servicos de museoloo a UR|\il ANOiMESiFRACAO 20

39 ServiÇos de ourivesaria ê lapidacão. URI\,1 ANO/MÉS/FRAÇÃO
39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação

(quando o material for Íornecido pelo
tomador do servico).

URI\,I ANO/IVÊS/FRAÇÃO 20

40 Serviços relativos a obras de arte
sob encomenda.

URNiI ANO/MES/FRAÇÃO

40.01 Obras de arte sob êncomenda. U RI\4 ANO/IVÊS/FRACÃO 20
4101 Estabelecimentos comerciais URI\,I ANO/IVÊS/FRAÇÃO 0,5 por m'

4',1o2 Venda ambulante URI\4 ANO/MES/FRAÇAO 20
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4200 Estabelecimentos industriais URM ANO/r\ilÊS/FRAÇAO

Até 10 empregados 100

De 11 a 30 empregados 150

De 31 a 70 empregados 200

De 71 a 150 empregados 250

lvlais de 150 empregados 300

4300
Estabelecimento de rudimentar

relevância
URIV ANo/MÊs/FRAÇÁo 0,5 por m"

4400
Demais estabelecimentos náo
constantes nos itens anteriores

URM ANo/MÊS/FRAÇÂo 50

AÉ.9'- Fica alterada a redaçáo do caput do art. 61 e incisos da Lei

Complementar n" '1.736 de 22 de dezembro de 2005, que'Dispõê sobre o Novo Côdigo

Tributário do Municípío de Conceição das Alagoas, dá outras proydênc,as", e suas

modificaçÕes estabelecidas posteriores. que passa a viger com a seguintê redaçáo:

'Art. 61 - O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no
local do estabelecimento prestador ou, nâ falta do estabelecimento,
no local do domiciljo do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos
incisos I a XXV, quando o imposto sêrá dêvido no local:

X - do ílorestamento, reÍlorestamento, semeadura, adubaçáo,
reparaçáo de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamênto
de árvores, silvicultura, exploração Ílorestal e serviços congêneres
indissociáveis da formaçáo, manutenção ê colheita de florestas para
quaisquer fins por quaisquer meios;

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicilio das pessoas
vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos
no subitem 1 1.02 da lista ânexâ;

XVll - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso
dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa,"
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Art. t0 - Ficam acrescidos os incisos Xxlll. XXIV e XXV ao art. 61 da Lei

Complementar n' 1.736 de 22 de dezembrc de 2005, que "Dispõe sobre o Novo Código

Tríbutáio do MunicÍpio de Conceição das Alagoas, dá outras proyldéncias", e suas

modificaÇóes estabelecidas posteriores:

XXlll - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22,4.23 e
5.09;

XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços
prestados pelas administradoras de cartáo de crédito ou débito e
demais descritos no subitem

XXV - do domicÍlio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e
15.09.

Art. 11 - Fica acrescido o inciso lll e os parágrafos 30 e 40 ao art. 64 da Lei

Complemêntar n' 1.736 de 22 de dezembro de 2005, que "Dispõe sobre o Novo Código

Tributário do Municípío de Conceição das Alagoas, dá oulras provldênclas", e suas

modificações estabelecidas posteriores:

lll - a pessoa juridica tomadora ou intermediária de serviços, aindâ
que imune ou isenta, na hipólese prevista no § 4q do art. 3e desta Lêi
Complementar.

§ 3e No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o
valor do imposto é devido ao Municipio declarado como domicílio
tributário da pessoa juídica ou fÍsica tomadora do serviço, conÍorme
inÍormação prestada por este.

§ 4e No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartâo
de crédito e débito, descritos no subitêm 15.01, os terminais
eletrônicos ou as máquinas das operaçóes efetivadas deveráo ser
registrados no local do domicílio do tomador do serviço.
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Art. 12 - Fica alterada a redação do art. 66 da Lei Complemêntar n" 1.736 de 22

de dêzêmbro de 2005, que "Dispõe sobre o Novo Código Tributáio do Munícípio de

Conceição das Alagoas, dá outras providências", e suas modificaÇôês estâbelecidas

posteriores, que passa a viger com a seguinte redação:

"Art.66 - As alíquotas do lmposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza são as estabelecjdas no Anexo ll, integrante deste Código,
sendo a alíquota mínima fixada em 2% (dois por cento).
§ 1q. O imposto nâo será objeto de concessão de isenções, incentivos
ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de reduçâo de base
de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer
outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária
menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínjma
estabelecida no câput, exceto para os serviços a que se reÍerem os
subitens 7.02,7.05 e 16.01 da lista ânexa a esta Lei Complementar.
§ 2". É nula a lei ou o ato do l\ilunicipio ou do Distrito Federal que não
respeite as disposições relativas à alíquota minima previstas neste
artigo no caso de serviço pÍestado a lomador ou intermediário
localizado em lvlunicípio diverso daquele onde está localizado o
prestador do serviço.
§ 30. A nulidade a que se reÍere o § 20 deste artigo gera, para o
prestador do serviço, perante o L4unicipio ou o Distrito Federal que
não respeitar as disposiçôes dêste artigo, o direito à restituição do
valor efetivamente pago do lmposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza calculado sob a egide da lei nula."

Art. í3 - Fica acrescido o inciso lll e alterado o parágrafo único do atl.. 171, da

Lei Complementar n.o 1.73612005 e alteraçoes posteriores - Código Tributário Nilunicipal, o

qual passa a ter a seguinte redação:

"4,7. 171 - A cobrança da dívida ativa será procedida:

I - por via amigáveL pelo órgáo tributáio;

ll - por via judicial, segundo as normas estabelecidas na Lei Federal

n.' 6.830, de 2409/80.
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lll - por via extrajudicial, mediante Tabelionatos de

Profeslos, respondendo o sujeito passiyo pelas cusúas e

emolumentos necessáios. (n. I.
Pa,ágrafo único. As vias a que se refere este attigo sáo

independentes uma da outra, podendo o físco provídenciar

imediatamente a cobrança judicial da dívida, mesmo que náo tenha

dado início ao procedimento extrajudicial ou amigávet".

Art. 14 - Fica alterado o ANEXO ll da Lei Complementar n" 1.736 de 22 de

dezembro de 2005, que "Dispõe sobre o Novo Código Tributáio do MunicÍpio de

Conceição das Alagoas, dá outras providências", e suas modiÍcaÇÕes estâbelecidas

posteriorês:

ANEXO II

Lista de serviços anexa à Lêi Complementar

(conforme o disposto na Lei Complemêntar Federal no íí6/2013 e 157120161

ITEM DrscRrMtNAÇAO DO SERVTÇO BASE DE
CÁLCULO

ALIQUOTA
(%l

1 Sêrviços de informática e conqêneres.
1.O1 Análise e desenvolvimento de sistemas. PREÇO DO

SERVIÇO
20/o

1.02 Programaçáo. PREÇO DO
sERVrÇO

2a/o

1.03 Processamento, armazenamento ou
hospedagem de dados, textos. imagens.
vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e
sistemas de informação, entre outros formatos,
e congênêrês.

PREÇO DO
sERVrçO

20À

1.04 Elaboraçáo dê programas dê computadores,
inclusive de jogos eletrônicos,
independentemente da arquitetura construtiva
da máquina em que o programa será
executado, incluindo tablets, smartphones e
congênêres

PREÇO DO
sERVrÇO

2o/o

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de PREÇO DO 20/o
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ProgramaS de computacão. SERVIÇO
1 .06 Assessoria e consultoriâ em informática. PREÇO DO

SERVICO
20/o

1.O7 Suporte técnico em informática, inclusive
instalação, configuração e manutençáo de
programas de computaÇáo e bancos de dados.

PREÇO DO
sERVrÇO

2a/o

't.08 Planejamento, confecção, manutenÇão e
atualização de páginas eletrônicas.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

1.09 Disponibilização, sem cessáo definitiva, de
conteúdos de áudio, video, imagem e texto por
meio dâ internet, respeitada a imunidade de
livros, jornais e periódicos (êxceto a distribuição
de conteúdos pelâs prêstadoras de Serviço de
acesso Condicionado, de que trata â Lei no
12.485, dê 12 de setembro de 2011, sujeita ao
rcrvs).

PREÇO DO
sERVrÇO

2a/o

2 ServiÇos de pêsquisas e desenvolvimento de
qualquer natureza.

2.0'l Serviços de pesquisas e desenvolvimento de
qualquer natureza.

PREÇO DO
SERVICO

2o/a

3 Serviços prestados mediantê locaçáo, cessão
de direito de uso e conqêneres.

3.01 (VETADO) PREÇO DO
SERVIÇO

Rêvogado

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

PREÇO DO
SERVICO

2%

3.03 Exploraçáo de sâlóes de festas, centro de
convençóes, escritórios virtuais, stands,
quadras esportivas. estádios, ginásios.
auditórios, casas de espetáculos, parques de
diversÕes, canchas e congêneres, para
tealizaçáo dê eventos ou negócios de qualquer
natureza.

PREÇO DO
sERVtÇO

3%

3.04 Locação, sublocação, arrendamento, direito de
passagem ou permissão de uso, compartilhado
ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos,
dutos e condutos de qualquer natureza.

PREÇO DO
sERVrÇO

5o/o

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

PREÇO DO
SERVIÇO

20/o

4 SeÍviÇos de saúde, assistência nÉdica e
congêneres.

4.O1 Medicina e biomêdicina. PREçO DO
SERVICO

20/o

4.O2 Análise clínicas, patologia, elêtiicidade médica-
radiotêrapia, quimioterapia, ultrassonografia,
ressonância magnêtica, radiologiâ, tomograÍia e
congêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%
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4.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios,
manicômios, casas de saúdê, prontos socorros,
ambulatórios e conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

20/a

4.04 lnstrumentaçáo cirúrgica. PREÇO DO
SERVIÇO

2a/o

4.05 Acupunlura. PREÇO DO
SERVICO

4.06 EnÍermagem, inclusive serviços auxiliares. PREÇO DO
SERVIÇO

20/.

4.07 Serviços farmacêuticos. PREÇO DO
SERVICO

2o/o

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e
fonoaudiolooia.

PREÇO DO
SERVICO

2%

4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas âo
tratamento físico. oroânico e mental.

PREÇO DO
SÊRVIÇO

20/o

4.10 Nutriçáo. PREÇO DO
SERVIÇO

20/"

4.11 Obstretrícia. PREÇO DO
SERVIÇO

2'/o

4.12 Odontologia. PREÇO DO
SERVIÇO

2'/o

4.13 Ortóptica. PREÇO DO
SERVIÇO

2%

4.14 Próteses sob encomenda. PREÇO DO
SERVIÇO

2%

4.15 Psicanálise. PREÇO DO
SERVIÇO

20/"

4.16 Psicologia. PREÇO DO
SERVICO

20/a

4.17 Casas de repouso e de recuperaçáo, creches,
asilos e conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

20/.

4.18 lnseminação artificial, fertilizaçáo in vitro e
conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

4.19 Bancos dê sangue, leite, pêlê, olhos, óvulos,
sêmên e conqêneres.

PREÇO DO
SERVICO

2%

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

PREÇO DO
SÉRVIÇO

20/o

4.21 Unidade de atendimento, assistência ou
tratamento móvêl e conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

2vo

Planos dê medicina de grupo ou individual e
convênios para prestaçáo de assistência
médica. hosDitalar. odontolóqicâ e conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

4.23 Outros planos de saúde que sê cumpram
através de serviços de terceiros contrâtados,
credenciados, cooperados ou apenas pâgos
pelo opêrador do plano mediante indicâQáo do

PREÇO DO
SERVIÇO

2'/o
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beneficiário.
5 Serviços de medicina e assistência veterinária e

conqêneres.
5.01 l\4edicina vêterinária ê zootecnia PREÇO DO

SERVIÇO
20/o

5.02 Hospitais, clinicas, ambulatórios, prontos-
socorros e conqêneres, na áreâ veterinária.

PREÇO DO
SERVICO

2%

5.03 Laboratório de analise na área veterinária. PREÇO DO
SERVIÇO

2%

5.04 lnseminaçáo artificial, fertilização in vitro e
conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

20/a

5.05 Banco de sangue e órgâos e congêneres. PREÇO DO
sERVrÇO

20/.

5.06 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgáos
e maleriais biolóqicos de oualouer esDécre.

PREÇO DO
SERVICO

5.07 Unidade de atendimento, assistência ou
tratamento móvel e conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

5.08 Guarda, tratamento, amestramênto,
embelêzamento, aloiamento e conqêneÍes.

PREÇO DO
SERVICO

2%

5.09 Planos de atendimento e assistência médico-
veterinária.

PREÇO DO
SERVICO

2a/o

6 Serviços de cuidados pessoais, estética,
atividades Íísicas e conoêneres

6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e
conqêneres.

PREÇO DO
SERVICO

2a/o

6.O2 Esteticistas, tratamento de pele, depilaçáo e
conqêneres.

PREÇO DO
SERVICO

20/o

6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e
conqêneres.

PREÇO DO
SERVICO

2./"

6.04 Ginástica, dança, esportes, nataçáo, artes
marciais e demais atividades físicas.

PREçO DO
SERVIÇO

2vo

6.05 Centros de emâgrecimento, spa e congêneres PREÇO DO
SERVICO

2%

6.06 Aplicãção de tatuagens, piercings e
congêneres.

PREÇO DO
sERVtÇO

2%

7 Serviços relativos a engenharia, arquitetura,
geologia, urbanismo, construçáo civil,
manutênçáo, limpeza, meio ambiente,
saneamento e conoêneres.

7.01 Engenhâria, agronomia, agrimensura,
arquitetura. geologiâ, urbanismo, paisagismo e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVIÇO

2%

7.02 Execuçáo, por administraçáo, empÍeitada ou
subemprêitada, de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras

PREÇO DO
sERVIçO

2%

2a
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semelhanles, inclusivê sondagem, perfuração
de poços, escavaçáo, drenagem e irrigaçáo,
terraplanâgem, pavimentaçáo, concretâgem e a
instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimenlo de
mêrcadorias produzidas pêlo prestâdor de
serviços fora do local da prestação dos
serviÇos, que ficâ suieito ao ICMS).

7.03 ElaboraÇáo de planos diretores, estudos de
viabilidade, estudos organizacionais e outros,
relacionados com obras e serviços de
êngenhariai elaboração de anteprojetos,
projetos básicos e projetos executivos para
kabalhos de enqenhaÍiâ.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

7 .04 Dêmolição. PREÇO DO
SERVICO

2o/o

7.05 Reparação, conservaçáo e reforma de edificios,
estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestâdor dos serviços, fora do local da
prestação de serviços, que fica sujeito ao
rcMs).

PREÇO DO
sERVrÇO

2va

7.06 Colocação e instalação de tapetes, carpetes,
assoalhos, Cortinas, revestimentos de paredê,
vidros, divisórias, placas de gesso e
congêneres, com material fornecido pelo
tomador do serviÇo.

PREÇO DO
sERVrÇO

2a/o

7.07 Recuperaçáo, raspagem, polimento e lustração
de pisos e conqêneres.

PREÇO DO
SERVICO

2'/o

7.08 Calafetaçáo. PREÇO DO
SERVIÇO

2a/o

7.09 Varriçáo, coleta, remoçâo, incineraçáo,
tratamento, reciclagem, separação e destinação
Íinal de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

7.10 Limpeza, mânutenção e conservaçáo de vias ê
logradouros públicos, imóvejs, châminés,
piscinas, parques. iardins e conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2o/a

7 .11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda
de árvores.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

7 .12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer
natureza e de âgentes físicos, quimicos e
biolóoicos.

PREÇO DO
sERVrÇO

2a/o

7 .13 DedetizaÇão, desinfecçáo, desinsetizaçâo,
imunização, higienização, dêsratização,
pulverizaÇão e conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

20Á

7.14 (Vetado) PREÇO DO Revoqado

I
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SERVIÇO
7.15 (Vetado) PREÇO DO

SERVIÇO
Revogado

7 .16 Florêstamento, reflorestamento, semêadura,
adubação, reparaçáo de solo, plantio, silagem,
colheita, corte e descascâmento de árvores,
silvicultura, exploraçáo florestal e dos servigos
congêneres indissociávêis da formaçâo,
manutençáo e colheita de florestas, para
quaisquer fins e Dor quaisquer meios.

PREÇO DO
sERVrÇO

20À

Escoramento, contençáo de encostas e
servicos conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

7.18 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais,
baías, lagos, lagoas, represas, açudes e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2a/o

7.19 Acompanhamento e fiscalizaÇáo da êxecuçáo
de obras de engenharia, arquitetura e
uÍbanismo.

PREÇO DO
sERVrÇO

2o/o

7.20 Aerofotogrametria (inclusive interpretação),
cartografla, mapeamenlo, levantamentos
topográficos, batimétricos, geográficos,
geodésicos, geológicos, geofísicos e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

7.21 Pesquisa, perfuração, cimentâçáo, mergulho,
perfilagem, concretaçáo, teslemunhagem,
pescaria, estimulaÇào e outÍos serviços
relacionados com a exploÍação e exploraçáo dê
petrólêo, gás natural e de outros recursos
minerais

PREÇO DO
sERVrÇO

7 .22 Nucleação e bombardeamento de nuvens e
conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

2a/o

8 Serviços de educaçâo, ênsino, oriêntaÇâo
pedagógica e educacional, instruçáo,
treinamento e avaliação pessoal de qualquer
qrau ou natureza.

8.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental, mêdio
e superioÍ.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

8.02 lnstrução, treinamento, orientação pedagógica e
educacional, avaliação de conhecimentos de
oualquer natureza.

PREÇO DO
sERVrÇO

2o/o

o Serviços relâtivos a hospedagem, turismo,
viaqens e conqêneres.

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em
hotéis,apart-servicecondominiajs,flat, âpart-
hotéis, hoteis residênciâ, residence-
service,suiteservice, hotelaria marítima,
motéis, pensóes e conqêneres; ocupaÇâo por

PREÇO DO
sERVrÇO

2o/o

+ 30
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temporadâ com fornecimento de serviço (o valor
da alimentação e gorjeta, quândo incluído no
preÇo da diária, fica sujeito ao lmposto Sobre
ServiÇos).

9.O2 Agenciamento. orgânizaçáo, promoÇão,
intermediaçâo e execução de programas de
turismo, passeaos, viagêns, excursôes,
hospedagens e conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

9.03 Guias de turismo. PREÇO DO
SERVICO

10 Servicos de intermediacão e conoêneres.
10.01 Agenciamento, correlagem ou intermediaçáo de

câmbio, de seguros, de cartôes de crédito, de
planos de saúde e de planos de previdência
privada.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

10.02 Agenciamento, corretâgem ou intermedjação de
títulos em geral, valores mobiliários e contratos
quaisquer.

PREÇO DO
sERVrÇO

20/o

10.03 Agenciamento, coÍetâgem ou internediaÉo de
direitos de propriedade industrial, artÍstica ou
literária.

PREÇO DO
sERVtÇO

2o/o

10.o4 Agenciamento, corretâgem ou intermediaçáo de
contratos de arrendamento mercantil (leasing),
de franquia (franchising) e de faturização
(fa cto rin q ) .

PREÇO DO
sERVtçO

50/o

10.05 Agenciamenlo, corÍetagem ou intermediação de
bêns móveis ou imóveis, não abrangidos em
outros itens ou subitêns, inclusive aqueles
rêalizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias
e Futuros, por quaisquer meios.

PREÇO DO
sERVrÇO

5o/o

10.06 Agenciamento marítimo- PREÇO DO
SERVIÇO

10.o7 Agenciamento de notícias. PREÇO DO
SERVICO

20/"

10.08 Agenciamento de publicidade e propâganda,
inclusive o agenciamento de veiculação por
quaisquer meios.

PREÇO DO
sERVrÇO

5o/o

10.0s Reprêsentâção de qualquer natureza, inclusive
comercial.

PREÇO DO
SERVIÇO

20/o

10.10 Distribuição de bens de terceiros. PREÇO DO
SERVICO

Zla

11 Serviços de guarda, estacionamento,
armazênamênto, vioilância e conqêneres.

11.01 Guarda e estacionamento de veículos terrêstres
automotores, de aeronaves e de embarcaÇóes.

PREÇO DO
SERVICO

5%

11 .02 Vigilância, segurança ou monltoramento de
bens, pessoas e semoventes.

PREÇO DO
SERVIÇO

2Vo

31



trxnxnz
pREFEtTURA MUNtcrpAL DE coNcEtçÃo oes nueoas
Ruã FloÍiano Peixoto, 395 - Centro / Concerção das Alagoas MG

cNPJr 18.428.8s4l000139 - Fon€r (34) 3321 0000

11.03 Escolta, inclusive dê veículos e cargas. PREÇO DO
SERVICO

20/o

11 .O4 Armazenamento, depósito, carga, descargâ,
arrumação e guarda de bens de qualquer
espéciê.

PREÇO DO
sERVtÇO

5v"

12 Serviços de diversÕes, lazer, entretenimento e
conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

12.01 Espetáculos teatrais. PREÇO DO
SERVIÇO

2va

12.02 Exibiçôes cinematográficas. PREÇO DO
SERVIÇO

2%

12.3 Espetáculos circenses. PREÇO DO
SERVICO

2vo

12.4 Programas de auditório. PREÇO DO
SERVIÇO

20/"

12.5 Parques de diversôes, centros de lazer e
conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

2Ya

12.6 Boates, taxi-dancing e congêneres. PREÇO DO
SERVIÇO

zvo

't2.7 Shows, ballet, dangas, desfiles, bailes, óperas,
concertos, recitais, festivais e conqêneres.

PREÇO DO
SERVICO

2ô/o

12.8 Feiras, êxposições, congressos e congêneres. PREÇO DO
SERVIÇO

2a/"

12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou
náo.

PREÇO DO
SERVICO

2vo

12.10 Corridas e competiçôes dê animais. PREÇO DO
SERVIÇO

12.1'l Competiçõês esportivas ou de destreza Íísica
ou intelectual, com ou sêm a participaçáo do
espectador.

PREÇO DO
sERVrÇO

2vo

12.12 Execução de música. PREÇO DO
SERVICO

2%

12.13 Produçáo, mediante ou sem encomenda prévia,
de eventos, espetáculos,
entrevistas,shows, ballet, danças, desfiles,
bailes, teatros, ôperas, concertos, recitais,
festivais e conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2o/o

12.14 Fornecimento de música para ambientes
fechados ou nào. medrante tÍansmissão por
qualouer processo.

PREÇO DO
sERVrÇO

2a/"

12.15 DesÍiles de blocos carnavalescos ou folclóricos,
trios elétricos ê conoêneres.

PREÇO DO
SERVICO

2Yo

12.16 Exibiçáo de filmes, entrevistas, musicais,
espetáculos,shows, concertos, desfiles,
óperas, competições esportivas, de destreza
intelectual ou conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

20/"

32
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12.17 Recreaçáo e animaçáo, inclusive em festas e
eventos de qualquer natureza.

PREÇO DO
SERVIÇO

2a/o

13 Serviços relâtivos a fonografia, fotografiâ,
cinematoorafia e reproqraf ia.

13.01 (VETADO) PREÇO DO
SERVICO

Revogado

13.O2 Fonogrâfia ou gravaçáo de sons, inclusive
trucagem, dublagem, mixaqem e conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

13.03 FotogÍafia e cinematografia, inclusive revelaçáo,
ampliação, cópia, reproduçáo, lrucagem e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

20/"

13.04 Reprografi a, microÍilmagem e digitalizaçáo. PREÇO DO
SERVICO

2a/o

13.05 Composiçáo gráfica, inclusive confêcçâo de
impressos gráficos, fotocomposiçáo, clicheria,
zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se
destinados a posterior operação de
comercialização ou industriâlizaçáo, ainda que
incorporados, de qualquer forma, a outra
mercadoria que deva ser objeto de posterior
circulaÇão, tais como bulas, rótulos, etiquetas,
caixas, cartuchos, êmbalagens e manuais
técnicos e de instrução, quando ficaráo sujeitos
ao ICMS.

PREÇO DO
sERVtÇO

2%

14 Serviços relâtivos a bens de terceiros. PREÇO DO
SERVIÇO

14.01 Lubrificaçâo, limpeza, lustração, revisáo, carga
e recarga, conserto, restauraÇão, blindagem,
manutençáo e conservaÇão de máquinas.
veículos, aparelhos, equipamentos, motorês,
elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças
e partes empregadas, que ficam sujeitâs ao
ICMS),

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

14.02 Assistência técnica. PREÇO DO
SERVICO

14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e
partes empregadas, que ficam sujeitas ao
rcrvs).

PREÇO DO
sERVrÇO

20/"

14.O4 Recauchutagem ou regeneraçáo de pneus. PREÇO DO
SERVICO

2Yo

14.O5 Restauração, recondliionanrento,
acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvânoplastia,
anodizaçâo, corte, recorte, plastificaçâo,
costura, âcabamento, polimento e congêneres
de objetos quaisquer.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

14.06 lnstalaÇáo e montagem de aparelhos. rn.áqLtrnas PREÇO DO
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e equipamentos, inclusive montagêm industrial,
pÍestados ao usuário Íinal, exclusivamente com
material por ele fornecido.

sERVrÇO

14.07 Colocaçâo de molduras e congêneres. PREÇO DO
SERVIÇO

ZYo

14.08 Encadernaçáo, gravação e dourâção de livros,
revistas e conqêneres.

PREÇO DO
SERVICO

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

PREÇO DO
SERVICO

20/a

'14.10 Tinturaria e lavanderia. PREÇO DO
SERVICO

20/o

'14.11 Tapeçaria e reforma de estoÍamentos em geral. PREÇO DO
SERVIÇO

20/o

14.12 Funilaria e lanternagem. PREÇO OO
SERVIÇO

20/o

14.13 Cârpintaria e serralheria. PREÇO DO
SERVICO

20/o

14.14 Guincho intramunicipal, guindaste e içamênto PREÇO DO
SERVICO

2%

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

15.0í Administraçáo de fundos quaisquer, de
consórcio, de cartão de crédito ou débito e
congêneres, de carteira de clientes, de cheques
pré-datados e conqêneres.

PREÇO DO
sÉRVrÇo

\a/o

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

PREÇO DO
sERVrÇO

s1o

15.03 LocaÉo e manutençâo de cofres particulares,
de terminais eletrônicos, de terminais de
atendimento e dê bens e equipamentos em
qeral.

PREÇO DO
sERVrÇO

5o/o

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

PREÇO DO
sERVrÇO

svo

15.05 Câdastro, elaboraçáo de Íicha cadastral,
renovação cadastral e congêneres, inclusão ou
exclusáo no Cadastro de Emitêntes de Cheques
sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros
bancos cadastrais.

PREÇO DO
sERVrÇO

50/"

15.06 Emissâo, reemissáo e fornecimento de avjsos,
comprovantes e documentos em qeral: abono

PREÇO DO
SERVIÇO

50/a
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de Íirmâs; coleta e entrega de documentos,
bens e valores, comunicaÇão com outra agência
ou com a administrâçáo cêntral; licenciamento
eletrônico de veiculos; transferência de
veiculos; agenciamento Íiduciário ou
depositário; dêvoluÇão de bens em custódia.

15.O7 Acesso, movimentação, âtendimento ê consulta
a contas em geral, por qualquer meio ou
processo, inclusive por telefone, fac-símile,
internet e telex, acesso a terminais de
atendimento, inclusive vinte e quatro horas;
acesso a outro banco e a rede compartilhada;
fornecimênto de saldo, extrato e demais
informações relativas a contas êm geral, por
ouãlouer meio ou orocêsso.

PREÇO DO
sERVrÇO

50/"

15.08 Emissáo, reemissáo, alteração, cessáo,
substituiçáo, cancelamênto e registro de
contrato de crédito; estudo, ânálisê e avaliação
de operaçóes de crédito. emissâo, concessâo.
alteraçáo ou contrataçâo de aval, fiança,
anuência e congêneresi serviços relativos a
abertura de crédito, paÍa quaisquer fins.

PREÇO DO
sERVrÇO

5%

15.09 Arrendamenlo mercanlil (leasing) de quaisquer
bens, inclusive cessão de direitos e obrigaçóes,
substituição de garantia, alteração,
cancelamento e registro de contrato, e dêmais
serviços relacionados ao arrendamento
mercantil (lêasinq).

PREÇO DO
sERVrÇO

5'/o

15.10 Serviços relacionados a cobranças,
recebimentos ou pagamentos em geral, de
títulos quaisquer, de contas ou carnês, de
câmbio, de tributos e por conta de terceiros,
inclusive os efetuados por meio eletrônico,
automático ou por máquinâs de atendimento;
fornecimento de posiçáo de cobrança,
recebimento ou pagamento; emissão de carnês,
fichas de compensação, impressos e
documêntos em qeral.

PREÇO DO
sERVrÇO

5o/o

15.11 Devolução de títulos, protesto de títulos,
sustação de protesto, manutençáo dê titulos,
reapresentação de titulos, e demais servrços a
eles relâcionados-

PREÇO DO
sERVrÇO

Sa/o

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

PREÇO DO
SERVIÇO

50/a

15.'13 Serviços relacionados a operações de câmbio
em geral, ediçâo, alteraçào, prorrogaçáo,
cancelamento e baixa de contrato dê câmbio:

PREÇO DO
sERVIÇO

sa/o
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emissão dê registro de exportâção ou de
crédito; cobrança ou depósito no exterior,
emissão, fornecimento e cancêlamênto de
cheques de viagem; fornecimento,
transÍeréncia. cancelamênto e demais servtços
relativos a carta de credito de importação,
exporlação e garântias recebidas: envio e
recebimento de mensagens em geral
relacionadas a operacões de câmbio.

15.14 Fornecimento, emissão, reemissáo, renovaçáo
e manutenção de cartáo magnético, cartão de
crédito, cartáo de débito, cartáo salário e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

5%

15.15 Compensação de cheques e títulos quaisquer;
serviços relacionados a depósiio, inclusive
depósito identificado, a saque de contas
quaisquer, por qualquer meio ou processo,
inclusive em tenninais eletrônicos e de
atendimento.

PREÇO DO
sERVrÇO

5%

'í 5.16 Emissão, reemissãc', liquidação, alteração,
cancelamento ê baixa dê ordens de pagamento,
ordens de crédito e similares, por qualqueÍ meio
ou processo; serviços relacionados à
transferência de valores, dados, fundos,
pagamentos e similares, inclusive entre contas
em oeral.

PREÇO DO
sERVrÇO

50/a

15.17 Emissáo, fornecimento, devolução, sustaçâo,
cancelamento e oposição de cheques
quaisquer, avulso ou por taláo.

PREÇO DO
sERVrÇO

50/a

15.18 Serviços relacionados a crédito imobiliário,
avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise
técnica e jurídica, emissâo, reemissáo,
âlteração, transferência e renegociaçâo de
contrato, emissão e reemissâo do termo de
quitâção e demais serviços relacionados a
crédito imobiliário.

PREÇO DO
sERVtÇO

5%

Servicos de transporte de natureza municipal.
16.01 Servjços de transporte coletivo municipal

rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário
de passageiros.

PREÇO DO
sERVrÇO

50/a

16.02 Outros sêrviços dê transporte de natureza
municipal.

PREÇO DO
SERVICO

5%

17 Serviços de apoio técnico, administrativo,
iurídico, contábil, comêrcial e conqêneres.

17 .O1 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza,
náo contida em outros itens dêsta lista; análise,

PREÇO DO
SERVICO

3%

36
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exame, pesquisa, coleta, compilação
fornecrmento de dados e inÍormaçoes
qualqueÍ natureza, inclusive cadastro
similares.

de
e

17 .O2 DatilograÍia, digitação, eslenograÍia, expediente,
secretaria em geral, rêsposta audível, rêdaçáo,
ediçáo, interpretaçào, revisáo, traduçâo, apoio e
inÍra-estrutura administrativa e conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

17 .O3 Planejamento, coordenaçáo, programação ou
organização técnica. frnancerra ou
administrativa.

PREÇO DO
sERVrÇO

17 .04 Recrutamento, agenciamento, seleÇão e
colocaeão de mão de obra.

PREÇO DO
SERVIÇO

2o/o

17 .O5 Foínecimênto de máo de obra, mesmo em
caráter temporário, inclusive de empregados ou
trabalhadores, avulsos ou lemporáÍros.
contratados pelo Drestador de sêrvicos.

PREÇO DO
sERVrÇO

20/.

17.06 Propagãnda e publicidade, inclusive promoção
de vendâs, planejamento de campanhas ou
sistêmas de publicidade, elaboração de
desenhos, textos e demais materiais
publicitários.

PREÇO DO
sERVrÇO

20k

17.O7 (VETADO) PREÇO DO
SERVIÇO

Revogado

17.08 - Franquia (franchising) PREÇO DO
SERVICO

17.09 - Pêrícias, laudos, exames técnicos e análises
técnicas.

PREÇO DO
SERVICO

20/"

17 .10 - Planejamento, organizaçáo e administraçáo de
feiras, exposiÇóes, conqressos e conoéneres.

PREÇO DO
SERVICO

'17 .'11 - Organizaçáo de fêstas e recepçóes; bufê
(exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que ficâ sujeito ao ICL4S).

PREÇO OO
sERVrÇO

2vo

17.'12 - Administração em geral, inclusive de bens e
neqócios de lerceiros.

PREÇO DO
SERVICO

't7.13 - Leiláo e congêneres. PREÇO DO
SERVIÇO

20/o

17 .14 - Advocacia. PREÇO DO
SERVIÇO

20/o

17.15 - Arbitragem de quâlqueÍ espécie, inclusive
iurÍdica.

PREÇO DO
SERVIÇO

2o/o

17 .16 - Auditoria. PREÇO DO
SERVICO

2vo

17 .17 - Anállse de Organizaçâo e Mêtodos. PREÇO DO
SERVIÇO

2'/o

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer
nalúÍeza

PREÇO DO
SERVICO

17
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'17.'19 - Contabilidade, inclusive sêrviços técnicos e
auxiliares.

PREÇO DO
SERVIÇO

3%

17 .20 - Consultoria e âssessoria econômica ou
financeira.

PREÇO DO
SERVICO

2o/o

17 .21 Estatistica. PREÇO DO
SERVICO

2o/o

17 .22 Cobrançâ em geral. PREÇO DO
SERVIÇO

2%

17.23 Assessoria, análise, avaliação, âtendimênto,
consulta, cadastro, seleçáo, gerenciamenlo de
informaçóes, administraçáo de contas a rêcêber
ou a pagar e em geral, relacionados a
operacôes de faturizacão (factorino)

PREÇO DO
sERVrÇO

20/"

17 .24 Apresentaçáo de palestras, conferências,
seminários e conoêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

17.25 lnserção de textos, desenhos e outros materiais
de propâganda e publicidade, em qualquer meio
(exceto em livÍos. jornais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusâo sonora
e de sons e imagens de recepção livre e
qratuita).

18 ServiÇos de regulaçáô de sinistros vinculâdos a
contratos de seguros; inspeÇão e avaliação de
riscos para coberturã de contratos de seguros;
prevençáo e gerência de riscos seguráveis e
congêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

18.01 Serviços de regulaçáo de sinistros vinculados a
contratos de seguros, inspeçãô e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros;
prevençào e gerência de riscos seguráveis e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

Sa/o

19 Serviços de distribuição e venda de bilhetes e
demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules, ou cupons de aposta. sorteios, prémios,
inclusive os decorrentes de títulos de
capitalizacâo e conqêneres.

1 S.01 SeÍviços de distribuiçáo e venda de bilhetes e
demais produtos de loteria, bingos, cartóes,
pules. ou cupons de aposta, soÍteios. prêmios.
inclusive os decorrentes de títulos de
capitalizaeáo ê conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

20/o

20 Serviços portuários, aeropoÍtuários,
ferroportuários, de terminais rodoviários,
Íerroviários e metroviários.

20.01 Serviços portuários, ferroportuários, utilizaçáo
dê porto. movimentaÇào de passageiros,
reboque de embarcaÇóes, rebocador escoteiro,

PREÇO DO
sERVrÇO

20k

38
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atracaçáo, desatracaçáo, serviços de
praticagem, capatazia, armazenagem de
qualqueÍ natureza, serviços acessórios,
movimentação dê mercadorias, serviços de
apoio marítimo, de movimentação âo largo,
serviços de armadores, êstiva, conÍêrência,
looística e conoêneres.

20.o2 Serviços aeroportuários, utilizaÇão de
aeroporto, movimentaÇâo de passagerros.
armazenagem de qualquer nalweza, capatazia,
movimentâção de âeronaves, serviços de apoio
aeroportuários, serviços acessórios.
movimentação de mercadorias, logística e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2aÂ

20.03 Serviços de terminâis rodoviários, feÍroviários,
metroviários. movimentaçâo de passageiros.
meÍcadorias, inclusive suas operações.
loqÍstica e conqêneres.

PREÇO OO
sERVtÇO

21 Sêrviços de registros públicos, cartorários e
notariais.

21.01 Serviços de registros públicos, cartorários e
notariais.

PREÇO DO
SERVIÇO

2!o

22 Servicos de exDloracáo de rodovia.
22.01 Serviços de exploração de rodovia mediante

cobrança de preço ou pedágio oos usuários,
envolvendo execução de serviços de
conservaçáo, manulenção, melhoramentos para
adequaçâo de capacidade ê segurança de
trânsito, operação, monitoração, assistência aos
usuários e outros serviços definidos em
contratos, atos de concessão ou de permissão
ou em normas oficiais.

PREÇO DO
sERVrÇO

50/"

23 Serviços de programaçáo e comunicação
visual, desenho industrial e conoêneres.

23.01 Serviços de programação e comunicaçáo
visual, desenho industrial e conqêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

24 Serviços de chaveiros, conÍecÇão de carimbos,
placas, sinalização visual, banners, adesivos e
conqêneres.

24.O1 Sêrviços de chaveiros, confecçáo de carimbos,
placas, sinalização visual, banners, adesivos e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

25 Servicos funerários.
25.O1 Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna

ou esquifes; aluguel de capela; transporte do
corpo cadavérico; fornecimento de flores,
coroas e outros paramentos: desembaraco de

PREÇO DO
sERVtÇO

39
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certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e
outros adornosi embalsamento,
embelezamento, conservaçáo ou restauração
de cadáveres.

25.O2 Translado intramunicipal e cÍemaçâo de corpos
e partes de corpos cadavéricos.

PREÇO DO
SERVICO

20k

25.03 Planos ou convênio funerários. PREÇO DO
SERVIÇO

2o/o

25.O4 Manutênçâo e conservação de jazigos e
cemitérios.

PREÇO DO
SERVIÇO

2%

25.05 Cessão de uso de espaços em cemitérios para
sepultamento.

PREÇO DO
SERVIÇO

2o/o

Serviços de coletâ, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, inclusive pelos correios e suas
agências franqueadas: courrier e congêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

20k

26.O1 Serviços de coletâ, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, inclusive pelos correios e suas
aqências franqueadas; courrier e conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

27 Servicos de assistência social.
27.O1 Sêrvicos dê âssistência social. PREÇO DO

SERVICO
2%

28 Serviços de avaliaçáo de bens e serviços de
oualouer natureza.

28.01 Serviços de avâliação de bens e serviços de
qualquer natureza.

PREÇO DO
SERVIÇO

2o/o

29 ServiÇos de biblioteconomia.
29.O1 Serviços de biblioteconomia. PREÇO DO

SERVIÇO
2a/o

30 ServiÇos de biologia, biotecnologia e quím ca
30.01 Serviços de biologia, biotecnologiâ ê química. PREÇO DO

SERVIÇO
2Yo

Serviços técnicos em ediÍicaçôes, eletrônica,
eletrotécnica. mecânica. telecomunicações e
conqêneres.

31 .01 ServiÇos técnicos em ediÍicações, eletrônica,
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
conqêneres.

PREÇO DO
sERVrÇO

2%

32 Servicos de desenhos técnicos.
32.O1 Serviços de desenhos técnicos. PREÇO DO

SERVICO
2a/o

33 Serviços dê desembaraço aduaneiro,
comissários, despachantes e conqêneres.

33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro,
comissários, despachantes e conqêneíes.

PREÇO DO
SERVICO

2%

40
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34 Serviços de investigações particulares,
detetives e conqênerês.

34.01 Serviços de investigações particulares,
detetives e conoêneres.

PREÇO DO
SERVIÇO

20/o

35 ServiÇos de reportagem, assessoria de
imprensa, jornalismo e relaQôes públicas.

35.01 Serviços de reportâgem, assessoria de
imprensa, iornalismo e relacões públicas.

PREÇO DO
SERVIÇO

2Yo

36 Servicos de meteorolooia.
36.01 Serviços de meteorologia. PREÇO DO

SERVICO
2'/o

37 Serviços de artistas, atletas, modelos e
manequins.

37 .O'l ServiÇos dê artistas, atletas, modelos e
maneouins.

PREÇO DO
SERVIÇO

3B Servicos de museoloqia.
38.01 Serviços de museologia. PREÇO DO

SERVICO
2%

39 Servicos de ourivesariâ e lapidacão.
39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quândo ô

mâteriâl for fornecido pelo tomador do serviÇo).
PREÇO DO
SERVIÇO

2%

40 Serviços relâtivos a obras de arte sob
encomenda.

40.01 Obras de arte sob encomenda. PREÇO DO
SERVIÇO

20/"

Art. 15 - Fica alterado o ANEXO X da Lêi Complementar n" 1.736 de 22 de

dezembro de 2005, quê "Dispõe sobre o Novo Código Tibutátio do Municlpio de

Conceiçáo das Alagoas, dá outrus providências", e suas modificações estabelecidas

posteriores:

ANEXO X

TABELA DE EMOLUMENTOS

coDlGo ATIVIDADE BASE DE
CÁLCULO

INCIDENCIA QUANTIDADE

'l0 t .10 Emissáo de Nota Fiscal
Avulsa

URIÚ Por ato 1,syo
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Art. í6 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçáo, exceto para casos

de majoração de tributos, êntra em vigor após 90 (noventa) dias após sua publicaçáo e no

ano seguinte, conforme o caso, revogando-se as disposições em contrário.

Celson Pirês traOlive
cipalPrefeito Mu

Conceição das Alagoas/MG, 29 de setembro de 2017.
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