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LEt N" 607 /2017

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
CoMPLEMENTAR N" 386120,0l
cÓDIGo TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,
COM AS AITERÂÇÕES POSTERIORTS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1" Os itens 1.03, 1.04, 7.16, ll.O2, 13.05, 14.05, 16.01 e 25.O2 da
lista de serviços constante do Anexo I da ki Complementar n" 386 de 17
de dezembro de 2001, passando a ügorar com base nas alterações trazidas
pela LC 157 /2016, acrescentando os serviços a LC 116/2003, com as
seguintes redações:

1.Og - Processamento, armazenamento ou hospedagem
de dados, textos, imagens, vÍdeos, págtnas eletrônicas,
aplicativos e sistemas de informaçáo, entre outros
formatos, e congêneres.

1.O4 - Elaboraçáo de programas de computadores,
inclusive de jogos eletrÔnicos, independentemente da
arquitetura construtiva da máquina em que o prograrna
será executado, incluindo tablets, smartphones e
congêneres.

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura,
adubaçáo, reparaçáo de solo, plantio, silagem, colheita,
corte e descascamento de árvores, silúcultura,
exploração florestal e dos serviços congêneres
indissociáveis da formaçáo, manutenÇáo e colheita de
florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.

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

13.OS - Composiçáo gráÍica, inclusive confecçáo de
impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincogralia,
litograÍia e fotolitograÍia, exceto se desünados a posterior
operaçáo de comercializaçáo ou industrializaçáo, ainda
que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria
que deva ser objeto de posterior circulaçáo, tais
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A PREFEITA COIYSTITUCIONAL DO MT'NICÍPIO DE NATTIBA, SUA

Excelência a Senhora Janete Santos Sousa da Silva, no uso de suas
atribuições que lhe sáo conferidas pela Constituiçáo Federal e pela ki
Orgânica do Município faço saber que, a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte l,ei:
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bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e
manuais técnicos e de instruçáo, quando Íicaráo sujeitos
ao ICMS.

14.OS - Restauração, recondicionamento,
acondicionamento, pintura, beneÍiciamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizaçáo, corte,
recorte, plastilicaçáo, costura, acabamento, polimento e
congêneres de objetos quaisquer.

16.01 - Serrriços de transporte coletivo municipal
rodoviário, metroviário, ferroüário e aquaviário de
passageiros.

25.02 - Translado intramunicipal e cremaçáo de corpos e
partes de corpos cadavéricos.

Art. 20 O § 5" do art. 16 da LC no 386 de 17 de dezembro de 20Ol passa
a vigorar com a seguinte redaçáo:

llrt. 16. ...

§ 1"...

§ 2' ...
§3"...
§4"...
§5". Os serviços descritos nos ltcnr 7.O2 c 7.O§ a base de cálculo
é o preço do serviço podendo ser deduzidos as parcelas do material
empregado ou de sub-empreitadas jâ tributadas nos termos do §7o
deste artigo.

Art. 3" O aÍt. 17 da LC n" 386 de 17 de dezembro de 2001
vigorar com a seguinte redaçáo:

Art. 17. As aliquotas do imposto nas atividades em que o preço do
seruiço for utilizado como base de cálculo seráo de 57o (cinco por
cento).

I. REíTIOGADO
II. RT\IOGTADO
III. REI/OGADO
IV. REf,IOGADO
V. RT1TOGADO

Art. 4" O artigo 15 da LC n'386 de 17 de dezembro de 2O0l passa a
vigorar com a seguinte redaçáo:

passa a
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AÍt. 15. O serviço considera-se prestado, e o imposto, deüdo, no
local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento,
no local do domicÍlio do prestador, exceto nas hipóteses previstas
nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no
local: R o dada la ki Com lementar no 157 de 2O16

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou,
na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na
hipótese do § 1o do art. ls desta L,ei Complementar;

II - da instalaçáo dos andaimes, palcos, coberturas e outras
estruturas, no caso dos senriços descritos no subitem 3.05 da lista
anexa;

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem
7.O2 e 7.19 da lista anexa;

IV - da demoliçáo, no caso dos serviços descritos no subitem 7.O4
da lista anexa;

V - das ediÍicaçôes em geral, estradas, pontes, portos e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

VI - da execuçáo da varriçáo, coleta, remoçáo, incineraçáo,
tratamento, reciclagem, separaçáo e destinação Íinal de lixo, rejeitos
e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.09 da lista anexa;

VII - da execuçâo da límpez.a, manutençáo e conservaçáo de üas e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins
e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7. 1O da
lista anexa;

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

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

x - (VETADO)

xr - (VETADO)

XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubaçáo,
reparaçáo de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento
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de árvores, silücultura, exploraçáo florestal e serviços congêneres
indissociáveis da formaçáo, manutençáo e colheita de florestas para
quaisquer fins e por quaisquer meios; (Redacáo dada pela Lei
Complementar no 157, de 2016)

XIII - da execuçáo dos serviços de escoramento, contenção de
encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem
7 .17 d,a lista anexa;

XIV - da limpeza e dragagem, no caso dos seruiços descritos no
subitem 7.18 da lista anexa;

XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas
vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos
no subitem ll.O2 da lista anexa; íRedacão dada oela I*i
Complementar no 157, de 2016)

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

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

XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso
dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; (Redacáo dada

la tei Com lementar n" 157 de 2016

XX - do estabelecimento do tomador da máo de obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;

XXI - da feira, exposiçáo, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administraçáo, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17. l0 da lista anexa;

XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário,
ferroviário ou metroüário, no caso dos serviços descritos pelo item
20 da lista anexa.

XXIII - do domicilio do tomador dos serviços dos subitens 4.22,4.23
e 5.09; Incluído

prefeiturà 4natuba.pb.gov.br

la Lei Com entar n" 157 de 2016

§

XV - onde o bem estiver guardado ou estacionâdo, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.01 da üsta anexa;
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XXIV - do domicilio do tomador do serviço no caso dos serviços
prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e
demais descritos no subitem 15.O1;
Complementar no 157, de 2016)

(lncluído pelâ tei

XXV - do domicÍlio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e
15.O9 Incluído la lei Com lementar n" 157 de 2016

§ le No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista
anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em
cada Município em cujo território haja extensáo de ferroúa, rodoüa,
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de
locação, sublocaçáo, arrendamento, direito de passagem ou
permissáo de uso, compartilhado ou náo.

§ 2s No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista
anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em
cada Município em cujo território haja extensáo de rodovia
explorada.

AÍt. 4" Revogam-se as disposições em sentido contrário.

Art. 5" Esta L,ei Complementar entra em vigor na data de sua
publicaçáo.

Gabinete da Prefeita do Município de Natuba/PB, O1 de dezembro de 2017.
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§ 3e Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas
marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.
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Lista de senriços anexa à Lel Complemeater no 116, de 31 de Julho de
2OO3. (Com redação dada pela LC L57 12016l

1 - Serviços de informática e congêneres.
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.
I .02 - Programação.
1.03 - Processamento, amazÉnamento ou hospedagem de dados, textos,

imagens, údeos, páginas eletrônicas, apücativos e sistemas de informaçâo,
entre outros formatos, e congêneres. (Redacáo dada pela ki Complementar
n" 157, de 2016)

1.04 - Elaboraçáo de programas de computadores, inclusive de jogos
eletrônicos, independentemente da arquitetura construüva da máquina em
que o progrzrma será executado, incluindo tablets, rmartphones e
congêneres. (Redacáo dada oela ki Complementar n" 157, de 2016)

1.05 - Licenciamento ou cessáo de direito de uso de programas de
computâçáo.

1.06 - Assessoria e consultoria em informáüca.
I .07 - Suporte tecnico em informática, inclusive instalaçào,

bancos deconfrgu raçáo e
dados.

manutençáo de programas de computaçáo e

1.O8 - Planejamento, confecçáo, manutençáo e atualização de páginas
eletrônicas.

1.09 - Disponibilizaçáo, sem cessáo definitiva, de conteúdos de áudio,
údeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros,
jornais e periódicos (exceto a distribuiçáo de conteúdos pelas prestadoras de
Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a I-ei n" 12.485 d,e 12 d.e

setembro de 20i1 , sujeita ao ICMS) . {lncluido oela tri Complementar n"
157, de 2016)

2 - Sewiços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e

congêneres.
3.01- (VETADO)
3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.03 - Exploraçáo de salões de festas, centro de convenções, escritórios

virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de
espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realizaçáo de
eventos ou negócios de qualquer natureza.

3.04 - l,ocaçáo, sublocaçáo, arrendamento, direito de passagem ou
permissáo de uso, compartilhado ou náo, de ferroüa, rodovia, postes, cabos,
dutos e condutos de qualquer natureza.

3.O5 - Cessáo de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de
uso temporário.

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.Ol - Medicina e biomedicina.

ó
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4.O2 * Análises clÍnicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia,
tomografra e congêneres.

4.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas
de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 - Instrumentaçáo cirúrgica.
4.05 - Acupuntura.
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07 - Serviços farmacêuticos.
4.08 - Terapia ocupacional, Íisioterapia e fonoaudiologia.
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento Íisico,

orgânico e mental.
4.10 - Nutriçáo.
4.1 1 - Obstetrícia.
4.12 - Odontologia.
4.13 - Ortóptica.
4.14 - Próteses sob encomenda.
4. l5 - Psicanálise.
4. 16 - Psicologia.
4. 17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18 - Inseminaçáo artificial, fertilização ln vltro e congêneres.
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
4.2O - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais

biológicos de qualquer espécie.
4.21 - Unidade de atendimento, assisGncia ou trâtamento móvel e

congêneres.
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para

prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23 - Outros planos de saúde que se cumprarn através de serviços de

terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo
operador do plano mediante indicaçáo do beneficiário.

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatôrios, prontos-socoÍTos e congêneres,

na área veterinária.
5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.
5.O4 - Inseminaçáo artiÍicial, fertilização ln vltro e congêneres.
5.05 - Bancos de sangue e de órgáos e congêneres.
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais

biológicos de qualquer especie.
5.O7 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento môvel e

congêneres.
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento

e congeneres.
5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
6 - Serviços de cuidados pessoais, estéüca, atividades fi

congêneres.

preÍeitura .Anàtuba.pb.gov,br
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6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilaçáo e congêneres.
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massâgens e congêneres.
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais

atividades fisicas.
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
6.O6 - Aplicação de tatuagens, plerelngs e congêneres. (Incluído pela

lri Complementan n" 157, de 2016l
7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,

construçáo civil, manutençáo, limpeza, meio ambiente, saneamento e
congêneres.

7 .O7 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,
urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.02 - Execuçáo, por administraçáo, empreitada ou subempreitada, de
obras de construçáo civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuraçáo de poços, escavaçâo,
drenagem e irrigaçáo, terraplanagem, pavimentaçáo, concretagem e a
instalaçáo e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de seruiços fora do
local da prestâçáo dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.03 - Elaboraçáo de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
elaboraçáo de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.

7.04 - Demolição.
7.05 - Reparação, conservaçáo e reforma de edificios, estradas, pontes,

portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS).

7.06 - Colocação e instalaçáo de tapetes, carpetes, assoalhos, corLinas,
revestimentos de parede, vidros, diüsórias, placas de gesso e congêneres,
com material fornecido pelo tomador do serviço.

7 .O7 - Recuperaçáo, raspagem, polimento e lustraçáo de pisos e
congêneres.

7.O8 - Calafeta.ção.
7.O9 - Varrição, coleta, remoção, incineraçáo, tratamento, reciclagem,

separaçáo e destinaçáo Íinal de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.
7.1O - Limpeza, manutençáo e conservação de vias e logradouros

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7.11 - Decoraçáo e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7 .12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de

agentes fisicos, quimicos e biolôgicos.
7 .13 - Dedetizaçáo, desinfecção, desinsetização, imunizaçáo,

higienizaçáo, desratizaçáo, pulverizaçã.o e congêneres.
7.14 - (VETADO)
7.ls- (VETADO)

preÍeitLría .ânatubà.pb.gov.bÍ
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7. 1 6 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubaçáo, reparação
de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores,
sihricultura, exploraçào florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da
formaçáo, manutençáo e colheita de florestas, para quaisquer fins e por
quaisquer meios. íRedacáo dada pela ki Complementar n" 157, de 2016)

7.17 - Escoramento, contençáo de encostas e serviços congêneres.
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas,

represas, aÇudes e congêneres.
7.19 - Acompanhamento e Íiscalização da execuçáo de obras de

engenharia, arquitetura e urbanismo.
7.2O - Aerofotogrametria (inclusive interpretâçáo), cartografia,

mapeamento, levantamentos topográÍcos, batimétricos, geográÍicos,
geodésicos, geológicos, geofisicos e congêneres.

7.21 - Pesquisa, perfuraçáo, cimentaçáo, mergulho, perÍilagem,
concretaçáo, testemunhagem, pescaria, estimulaçâo e outros serviços
relacionados com a exploraçáo e explotaçáo de petróleo, gás natural e de
outros recursos minerais.

7.22 - Nucleaçáo e bombardeamento de nuvens e congêneres.
8 - Serviços de educação, ensino, orientaçáo pedagógica e educacional,

instruçáo, treinamento e avaliaçáo pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02 - Instruçáo, treinamento, orientaçáo pedagógica e educacional,

avaliaçáo de conhecimentos de qualquer natureza.
9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.Ol - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-

servlcecondominiais,flat, apart-hotéis, hotéis residência,resldence-
servlce, sulte rervlce, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres;
ocupaçáo por temporada com fornecimento de serviço (o valor da
alimentação e go{ieta, quando incluÍdo no preço da diária, fica sujeito ao
Imposto Sobre Seruiços).

9.02 - Agenciamento, organização, promoçáo, intermediaçáo e execuçáo
de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hosped.agens e
congêneres.

9.03 - Guias de turismo.
lO - Serviços de intermediação e congêneres.
10.0 1 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de câmbio, de

seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de
previdência privada.

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

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de direitos de
propriedade industrial, artÍsüca ou fiterária.

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de contratos de
arrendamento mercantil (leastng), de franquia (franchtrlng) e de faturizaçâo
(factorlng).

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de bens móveis ou
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive

preíerturd anatubà.pb-gov.br
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realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer
meios.

10.06 - Agenciamento marÍtimo.
10.07 - Agenciamento de notícias.
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o

agenciamento de veiculaçáo por quaisquer meios.
10.09 - Representâçáo de qualquer natureza, inclusive comercial.
1O.10 - Distribuiçáo de bens de terceiros.
11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, úgilância e

congêneres.
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de

aeronaves e de embarcações.
ll.O2 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e

semoventes. (Redação dada pela Lei Comolementar n' 157. de 2016)
1 1.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.
1 1.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda

de bens de qualquer espécie.
12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
12.O1 - Espetáculos teatrais.
12.02 - Exibições cinematográIicas.
12.O3 - Espetáculos circenses.
12.04 - Programas de auditório.
12.05 - Paryues de diversões, centros de laznr e congêneres.
12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres.
12.O7 - Shows, ballet, danças, desÍiles, bailes, óperas, concertos,

1s6itais, fesüvais e congêneres.
12.08 - Feiras, exposiçôes, congressos e congêneres.
12.O9 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou náo.
12.10 - Corridas e competições de animais.
12.11 - Compeüções esporlivas ou de destreza fisica ou intelectual, com

ou sem a participaçáo do espectador.
12.12 - Execução de música.
12.13 - Produçáo, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,

espeláculos, entreüstas, rhowt, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros,
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou nào,
mediante transmissáo por qualquer processo.

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

12.16 - Eúbiçáo de Íilmes, entreüstas, musicais, espetáculos, shows,
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de desúeza intelectual
ou congêneres.

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

13 - Serviços relativos a
reprografia.

13.01- (VETADO)

píefeitura @natu ba.pb.gov.br
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13.02 - Fonogralia ou gravaçáo de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres.

13.03 - Fotografra e cinematograÍia, inclusive revelaçáo, ampliaçáo,
cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalizaçáo.
13.05 - Composiçáo gráÍica, inclusive confecçáo de impressos gráficos,

fotocomposiçáo, clicheria, zincografia, litografia e fotolitograÍia, exceto se
destinados a posterior operaçáo de comercialização ou industrializaçáo,
ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser
objeto de posterior circulaçáo, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas,
cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instruçáo, quando ficaráo
sujeitos ao ICMS. m n" 157 de 2016

14 - Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01 - LubriÍicaçáo, limpeza, lustraçáo, revisáo, carga e recarga,

conserto, restauraçáo, blindagem, manutençáo e conservaçáo de máquinas,
veÍculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer
objeto (exceto peças e pârtes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.O2 - Assistência técnica.
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e pârtes

empregadas, que {icam sujeitas ao ICMS).
14.04 - Recauchutagem ou regeneraçâo de pneus.
14.05 - Restauraçáo, recondicionamento, acondicionamento, pintura,

beneÍiciamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizaçáo,
corte, recorte, plastiÍicaçáo, costurâ, acabamento, polimento e congêneres de
objetos quaisquer. Red dada L,ei Com lementar no 157 de 2016

14.06 - Instalaçáo e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário Íinal,
exclusivamente com material por ele fomecido.

14.07 - Colocação de molduras e congêneres.
14.08 - Encadernação, gravaçáo e douraçáo de liwos, reüstas e

congêneres.
L4.O9 - Alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo

usuário Iinal, exceto aüamento.
14. 10 - Tinturaria e lavanderia.
14. l1 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14. 12 - Funilaria e lanternagem.
14. 13 - Carpintaria e serralheria.
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redacão dada

la ki Com lementar n" de 2016

I

15 - Serviços relacionados ao setor ban
aqueles prestados por insütuições Íinanceiras
União ou por quem de direito.

15.01 - Administraçáo de fundos quaisqu
crédito ou débito e congêneres, de carteira
datados e congêneres.

cário ou financeiro, inclusive
autorizadas a funcionar pela

er, de consórcio, de cartão de
de clientes, de cheques pré-
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15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-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.

15.03 - l,ocaçáo e manutençáo de cofres particulares, de terminais
eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 - Fornecimento ou emissáo de atestados em geral, inclusive
atestado de idoneidade, atestado de capacidade Íinanceira e congêneres.

15.05 - Cadastro, elaboraçáo de ficha cadasúal, renovaçáo cadastral e

congêneres, inclusáo ou exclusáo no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 - Emissáo, reemissáo e fornecimento de aüsos, comprovantes e
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos,
bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração
central; licenciamento eletrônico de veÍculos; transferência de veículos;
agenciamento {iduciário ou depositário; devoluçào de bens em custódia.

15.07 - Acesso, moümentaçâo, atendimento e 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; fornecimento de saldo,
extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio
ou processo.

15.08 - Emissáo, reemissáo, alteraçáo, cessáo, substituição,
cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, aná-lise e avaliaçáo de
operaçôes de crédito; emissão, concessáo, a.lteraçáo ou contratação de ava-I,
fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para
quaisquer fins.

15.09 - Arrendamento mercantil (leartng) de quaisquer bens, inclusive
cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração,
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao
arrend amen to mercantil (leastng).

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 máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança,
recebimento ou pagamento; emissáo de carnês, Íichas de compensação,
impressos e documentos em geral.

15.11 - Devoluçáo de tÍtulos, protesto de titulos, sustaçáo de protesto,
manutençáo de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles
relacionados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15. 13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, ediçào,

alteraçáo, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio;
emissáo de registro de exportaçáo ou de crédito; cobrança ou depósito no
exterior; emissáo, fornecimento e cancelamento de cheques de üagem;
fomecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a
carta de crédito de importaçáo, exportação e garantias recebidas; enüo e
recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de

prefeituía -ônatuba.pb.qov.br
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15.14 - Fornecimento, emissáo, reemissáo, renovaçáo e manutençáo de
cartáo magnético, cartáo de crédito, cartáo de débito, cartão salário e
congêneres.

15.15 - Compensaçáo de cheques e títulos quaisquer; serviços
relacionados a depósito, inclusive depósito identiíicado, a saque de contas
quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais
eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissáo, reemissão, liquidaçào, alteraçáo, cancelamento e baixa
de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou
processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos,
pagâmentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15. 17 - Emissáo, fornecimento, devolução, sustaçáo, cancelamento e
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por taláo.

15. 18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliaçâo e vistoria
de imóvel ou obra, anâlise técnica e jurÍdica, emissáo, reemissáo, alteraçào,
transferência e renegociaçâo de contrato, emissáo e reemissáo do termo de
quitaçáo e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

16 - Serviços de trânsporte de natureza municipal.
16.01 - Serrriços de trânsporte coletivo municipal rodoüário,

metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. íRedacáo dada pela ki
m lem tar no 157 de 2016

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. íIncluído
la l.ei Com lementar n" 157 de 2016

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

17.Ol - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, náo contida em
outros itens desta lista; anâlise, exarne, pesquisa, coletâ, compilaçáo e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive
cadastro e similares.

17 .O2 - DatilograÍia, digitaçáo, estenografia, expediente, secretaria em
geral, resposta audível, redaçáo, edição, interpretação, revisáo, traduçáo,
apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

17.03 - Planejamento, coordenaçáo, programação ou organizaçáo
técnica, Íinanceira ou administraüva.

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleçáo e colocação de mào-de-
obra.

l7.OS - Fornecimento de máo-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.

77.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoçáo de vendas,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçáo de
desenhos, textos e demais materiais publicitários.

17.07 - (VETADO)
17.08 - Franquia (franchtrtng).
17.O9 - Perícias, laudos, exarnes técnicos e análises técnicas.
17.lO - Planejamento, orgatiz,açâo e administraçâo de feiras,

exposições, congressos e congêneres.

prefeituÍà .,ônatu ba.pb.gov.br
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l7.ll - Organizaçáo de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento
de alimentaçáo e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12 - AdministraÇão em geral, inclusive de bens e negócios de
terceiros.

17 .13 - Leiláo e congêneres.
17 .14 - Advocacia.
17. I 5 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.16 - Auditoria.
17 .17 - Análise de Organização e Métodos.
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer naturezâ.
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17 .2O - Consultoria e assessoria econômica ou Íinanceira.
17.21 - Estatística.
17.22 - Cobrança em geral.
17.23 - Assessoria, análise, avaliaçáo, atendimento, consulta, cadastro,

seleçáo, gerenciamento de informações, administraçáo de contas a receber
ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturizaçáo (factorlng).

17 .24 - Apresentaçáo de palestras, conferências, seminários e
congêneres.

17 .25 - Inserçáo de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade, em qualquer meio (exceto em liwos, jornais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusáo sonora e de sons e imagens de
recepção livre e gratuita). íIncluído pela l,ei Complementar n" 157. de 2016)

18 - Serviços de regulaçâo de sinistros vinculados a contratos de
seguros; inspeçáo e avaliaçáo de riscos para cobertura de contratos de
seguros; prevençáo e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

18.01 - Serviços de regulaçáo de sinistros vinculados a contratos de
seguros; inspeçáo e avaliaçáo de riscos para cobertura de contratos de
seguros; prevençáo e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19 - Serviços de distribuiçáo e venda de bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

19.01 - Serviços de distribuiçáo e venda de bilhetes e demais produtos
de loteria, bingos, cârtões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de tÍtulos de capitalizaçáo e congêneres.

2O - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais
rodoviários, ferroviários e metroüários.

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto,
moümentaçáo de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro,
âtracaçáo, desatracaçáo, serviços de praticagem, capataàa, armazenagem de
qualquer natureza, serviços acessórios, movimentaçáo de mercadorias,
serviços de apoio marÍümo, de movimentaçáo ao largo, serviços de
armadores, estiva, conferência, logísüca e congêneres.

2O.O2 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação
de passageiros, armazenagem de qualquer naturez,a, capatazia,
movimentaçáo de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços
acessórios, movimentaçào de mercadorias, logística e congêneres.

preÍeiturà €ünatuba.pb.gov.br

.. : - ..;r, I I i.

t



PRE F EITU RA MU N IC IPAL D E

lIRTUBR
DESENVOTVIMENÍO com PARTICIPAÇAO

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroüários, metroviários,
movimentaçâo de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações,
logística e congêneres.

2 I - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
2 1.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
22 - Serviços de exploraçáo de rodovia.
22.01 - Serwiços de exploraçáo de rodovia mediante cobrança de preço

ou pedágio dos usuários, envolvendo execuçáo de serviços de conservação,
manutenção, melhoramentos para adequaçáo de capacidade e segurança de
trânsito, operação, monitoraçáo, assistência aos usuários e outros serviços
deÍinidos em contrâtos, atos de concessão ou de permissão ou em
norÍnas ofrciais.

23 - Serviços de programação e comunicaçáo üsual, desenho industrial
e congêneres.

23.01 - Serviços de programaçáo e comunicaçâo üsual, desenho
industrial e congêneres.

24 - Serviços de chaveiros, confecçáo de carimbos, placas, sinalizaçáo
üsual, bannen, adesivos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecçáo de carimbos, placas,
sinalizaçáo visual, banners, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.
25.01 - Funerais, inclusive fomecimento de caixão, urna ou esquifes;

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores,
coroas e outros paramentos; desembaraço de cerLidão de óbito; fornecimento
de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservaçáo
ou restaurâçáo de cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremaçâo de corpos e partes de
corpos cadavéricos. áod m n"1 7 de 2016

25.03 - Planos ou convênio funerários.
25.04 - Manutençâo e conservaçáo de jazigos e cemitérios.
25.05 - Cessáo de uso de espaços em cemitérios parâ

sepultamento. incluido la tei Com lementar no 157 de 2016
26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências,

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas
agências franqueadas; courrler e congêneres.

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

27 - Serviços de assistência social.
27 .Ol - Serviços de assistência social.
28 - Serviços de avaliaçáo de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 - Serrriços de avaliação de bens e serviços de qualquer nâtureza.
29 - Serviços de biblioteconomia.
29.01 - Serviços de biblioteconomia.
30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.
3O.Ol - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

I
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31 - Serviços tecnicos em edificaçóes, eletrônica, eletrotécnica,
mecánica, telecomunicações e congêneres.

31.O1 - Serviços técnicos em edi{icaçôes, eletrônica, eletrotécnica,
mecânica, telecomunicações e congêneres.

32 - Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Seruiços de desenhos técnicos.
33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e

congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes

e congêneres.
34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34.01 - Serviços de investigaçoes particulares, detetives e congêneres.
35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e

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

relações públicas.
36 - Serviços de meteorologia.
36.01 - Serviços de meteorologia.
37 - Serviços de arListas, atletas, modelos e manequins.
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
38 - Serviços de museologia.
38.01 - Serviços de museologia.
39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for

fornecido pelo tomador do serviço).
4O - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
4O.Ol - Obras de arte sob encomenda.
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