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Isael 	Domingues, 	Prefeito 	do 	Município 	de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° O "caput" e os incisos X, XIV e XVII do art. 3° da Lei n° 4.111, de 2003, 
passam a vigorar alterados, com as seguintes redações: 

"Art.3° O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio 
do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII, quando o 
imposto será devido no local: 

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, 
plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, 
exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; 
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XIV- dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados 
ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos 
serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; " 

Art. 2° O artigo 3° da Lei n° 4.111, de 2003, passa a vigorar acrescido dos incisos 
XXI a XXIII e do §4°, com as seguintes redações: 

"Art. 3°... 

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

XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 
15.01; 

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. 

§ 	Na hipótese de descumprimento do disposto no capa! ou no parágrafo 
primeiro, ambos do artigo 6° desta Lei , o imposto será devido no local do 
estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado." 

Art. 3° O art. 8° da Lei n° 4.111, de 2003, passa a vigorar acrescido dos 
incisos IV e V, com as seguintes redações: 

"Art. 8° ... 

IV - No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto 
é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou 
física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. 

V - No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e 
débito, descritos no subitem 15.01., os terminais eletrônicos ou as máquinas das 
operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador 
do serviço." 

Art. 4° A Lei n° 4.111, de 2003, passa a vigorar acrescida do art. 8°-A, com a 
seguinte redação: 

"Art. 8°-A No caso dos serviços prestados descritos no subitem 15.01.00 da lista 
anexa, as administradoras de cartão de crédito e débito, ainda que não 
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estabelecidas neste município, deverão registrar os terminais eletrônicos ou as 
máquinas das operações efetivadas junto à Administração Tributária Municipal 
do domicílio do tomador do serviço, na forma e nos prazos disciplinados em 
regulamento. 

§ 1° Constituem infrações relativas ao registro dos terminais eletrônicos, 
máquinas de operações ou dispositivos congêneres em relação aos serviços 
prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito.. 

1 - Falta de registro, pelas administradoras de cartão de crédito e débito, dos 
terminais eletrônicos ou das máquinas de operações — multa equivalente a 
10(dez) UFMP, por equipamento ou dispositivos congêneres. 

II - Indicação falsa de dados ou de informação — multa equivalente a 10(dez) 
UFMP, por equipamento ou dispositivos congêneres. 

III - Indicação incorreta de dados ou informação — multa equivalente a 5 (cinco) 
UFMP, por equipamento ou dispositivos congêneres; " 

Art. 5° O art. 20 da Lei 4111 de 2003, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 20 - Não sendo possível apurar a renda bruta do empreiteiro para a obra, o 
Setor de Fiscalização de Rendas utilizará a tabela oficial do CUB — Custo 
Unitário Básico no Estado de São Paulo fornecido pelo "Sindu.sron", ou, caso 
aludida tabela deixe de existir, outros elementos e dados de Mercado, que 
servirão para a determinação da base de cálculo da cobrança do imposto, 
aplicando-se, se for o caso, o artigo 15, § 4c:" 

Art. 6° A Lei n° 4.111 de 2003 passa a vigorar acrescida do art. 21-A, com a 

seguinte redação: 

"Art. 21-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é 
de 2% (dois por cento) 

§ 1° O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios 
tributários ou financeiros, inclusive de redução 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 mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem 
os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei. 
§ 2° É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não respeite 
as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de 
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serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso 
daquele onde está localizado o prestador do serviço. 

§ 3° A nulidade a que se refere o § 2° deste artigo gera, para o prestador do 
serviço, perante o Município ou o Distrito Federal que não respeitar as 
disposições deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza calculados sob a égide da lei 
nula." 

Art. 7° A Tabela de Serviços — ANEXO I - da Lei n° 4.111, de 2003, passa a 
vigorar na forma estabelecida pelo Anexo I desta Lei. 

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 1° de janeiro de 2018 respeitando-se, no que couber os princípios estabelecidos no 
art.150, III, alíneas b e c da Constituição Federal de 1988. 
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ANEXO I 
LISTA DE SERVIÇOS 

ITEM Sub.Item Lista de Serviços Alíquotas 

1 Serviços de Informática e Congêneres 

1.01 Analise e desenvolvimento de sistemas 2% 

1.02 Programaço 	, ã 	 , 	. 	'. 2% 

1.03 

Processamento, 	armazenamento ...,ou 	hospedagem 	de 
dados, 	textos..,lina-gertsat  ,viJeciS,_,Uia'ginas 	eletrônicas, 
aplicativos '' e 	sistemas 	de 	informação entre 	outros 
formatos, e congêneres, 	 -4 

2% 

1.04 

Elaboração de 'programas de coiliMaddres, inclusive de 
. jogOs'eletrônicós,,iridependentemeMe . s:cla. .4rrtetura 

construtiva, da máquina —em que — o ‘ l'progMn0 será 
executado, Jncluindo.tablets, smartphones è coitêneres. 

2% 

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso: e,prOgi-amas 
de computação. 	' ' ' 	 - 	. 

	1 2% 

1.06 Assessoria e consultaria em informática; 	, 	J 2% 

1.07 Suporte técnico em - infOrmátrca;:,inclusly 	,j,n'''alação, 
c onfiguração- e manutenção de programas 	e/computação 
e bancos de dãdos: 	' 	 .d. 	- 

2% 

1.08 
,, 	 ,- 

Planejamento,. confeCção, manutenção e -atualização de 
páginas eletrônicas.,' 

2% 

1.09 

Disponibilização, sem-  cessâ'a definitiva, de conteúdos de 
áudio, vídeo, imagern'e texto por meio da internet, 
respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos 
(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de 
Serviço de Acesso Condicionado, sujeita ao ICMS). 

2% 

2 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer 
natureza. 

2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer 
natureza. 

2% 

3 Serviços prestados mediante locação, cessão de direito 
de uso e congêneres. 

3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de 
propaganda. 

5% 

3.02 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, 
escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, 
ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de 5% 
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diversões, 	canchas 	e congêneres, para realização de 
eventos ou negócios de qualquer natureza. 

3.03 
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem 
ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, 
rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza. 

5% 

3.04 Cessão 	de 	andaimes, 	palcos, 	coberturas 	e 	outras 
estruturas de uso temporário. 

5% 

4 
Serviços de saúde, assistência médica e congênere 

4.01 Medicina e biornedicina 2% 

4.02 Análises 	clínicas, . - patologia, °: eletricidade 	médica, 
radioterapia,.quimigteapia, illtFlágogWia, ressonância 
magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

2% 

4.03 Hospitais, Clínicas, laboratórios, sanatóriO, maWcômios, 
casas 	de ' saúde, 	prontos-socorros,„ ainbul4t4rios 	e 
,congêneres.  

2% 

4.04 InStrumentação:cirúrgica...., 	. 	, 	. 	J,  
. 	 . 

r- 	 ... 
2% 

4.05 Acupuntura, 	' 	 , 2% 

4.06 Ënferniagem, inclusiVe serviços auxiliares 2% 

4.07 SerViços farmacêuticos. 	. 	, 	' 	
, 	, 	, 

2% 

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudlóloga: 2% 

4.09 Terapias de _qualquer _`espécie.. destinadas ao ..,tratamento 

fisico, orgânico 'e mental.   
2% 

4.10 
. 	,,,,, 

Nutrição. 2% 

4.11 Obstetrícia. 	. 2% 

4.12 Odontologia 2% 

4.13 Ortóptica. 2% 

4.14 Próteses sob encomenda 2% 

4.15 Psicanálise 2% 

4.16 Psicologia 2% 

4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 
congêneres. 

2% 

4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 2% 

4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 
congêneres 

2% 
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4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 
biológicos de qualquer espécie. 

2% 

4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel 
e congêneres. 

2% 

4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios 
para 	prestação 	de 	assistência 	médica, 	hospitalar, 
odontológica e congêneres. 

2% 

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

2% 

5 Serviços de medicina e assistência veterinária e 
congênere. 

3% 

5.01 Medicina veterinária e zootecnia.: - 3% 

5.02 Hospitais, 	clínicas, 	anibulutórios; 	prontos-socorros 	e --1 
congêneres; na área veterinária.  

3% 

5.03 Laboratórios de análise na área veterinár4 3% 

5.04 Inseminação artificial, fertilização in:vitro e congêneres. 3% 

5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congênereS. 3% 

5.06 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos'e materiais 
biológicos de qualquer. espécie.., 	

. 	, 
3% 

5.07 
ç Unidade de, atendimento,,assiStência ou tratamento móvel 

e congêneres. 	
r, 

3% 

5.08 
Guarda, 	tratamento, 	ame stramento, 	enibeleamento, 

alojamento é congêneres. 3% 

5.09 Planos de atendimento e assistência médicó-veterinária. 3% 

6 Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas 
e congêneres. 

6.01 Barbearia, 	cabeleireiros, 	manicuros, 	pedicuros 	e 
congêneres. 

3% 

6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 3% 

6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 3% 

6.04 Ginástica, 	dança, 	esportes, 	natação, 	artes 	marciais 	e 
demais atividades físicas 

3% 

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 3% 

6.06 Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 3% 

7 

Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, 
urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, 
meio ambiente, saneamento e congêneres. 

3% 
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7.01 Engenharia, 	agronomia, 	agrimensura, 	arquitetura, 
geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 

7.02 

Execução, 	por 	administração, 	empreitada 	ou 
subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou 
elétrica 	e 	de 	outras 	obras 	semelhantes, 	inclusive 
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação 	e 	montagem 	de 	produtos, 	peças 	e 
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

5% 

7.03 

Elaboração: de planos diretores; estidos de viabilidade, 
estudos organizacionais e. outros, 'relacionados com obras 
e serviços, de: engenharia.; elaboração de anteprojetos, 
projetos b sicos e projetos executivos pára trabalhos de 
engenharia:: 

3.0/. 

7.04 Demolição-.,  ,. 	... 5% 

7.05 

Reparação conservação e reforma, de:;.eclifici3O; estradas, 
Imites, portos e 'editêtieres .(exceto O fárneCirrie;t4to de 
Mercadorias produzidas" pelo Prestador chis, serviços, fora 
do local dá prestação dos serviços, que ::fica .i'sujeito ao 
ICMS).:  

5% 

7.06 , 

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, 
cortinas; ° revestimentos 	de ° parede,-  vidro 	-divisórias, 
placas çle gesso e congênereS, com material' fornecido 

	

'. 	,i 
pelo tomador do serviço, 	

,, 
 . 	, 	, 

3% 

7.07 Recuperação; raspagem, polimento e lústração de pisos e 
congêneres: : 	- 	. 

3% 

7.08 Calafetação 3% 

7.09 Varrição, 	coleta, 	remoção, 	incineração, 	tratamento, 
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e 
outros resíduos quaisquer. 

5% 

7.10 Limpeza, 	manutenção 	e 	conservação 	de 	vias 	e 
logradouros 	públicos, 	imóveis, 	chaminés, 	piscinas, 
parques, jardins e congêneres. 

5% 

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

3% 

7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e 
de agentes físicos, químicos e biológicos. 

5% 

7.13 Dedetização, 	desinfecção, 	desinsetização, 	imunização, 
higienização, desratização, pulverização e congêneres. 

5% 
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7.14 
Florestamento, 	reflorestamento, 	semeadura, 	adubação, 
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e 
descascamento 	de 	árvores, 	silvicultura, 	exploração 
florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da 
formação, 	manutenção 	e 	colheita de 	florestas, 	para 
quaisquer fins e por quaisquer meios. 

3% 

7.15 Escoramento, 	contenção 	de 	encostas 	e 	serviços 
congêneres 

5% 

7.16 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, 
lagoas, represas, açudes, e congêneres. 

5% 

7.17 Acompanhamentó e.giscaliza0o da:execnção de obras de 
engenharia, arquitetura éárbãnismó,..r,,,  

5% 

7.18 

Aerofotogremetria (inclusive -interrféfaçãb), cartografia, 
mapeamentró, levantamentos topográfico, batimétricos, 
geográficos, ., geodésicos, .-geológicos, ; geofisicos 	e 

li 	 ,  
congêneres. 	 4, 	. ,. 	"i, 

5% 

7.19 

,Pesquisa, perfuração,cifrientação,,smeMiloáe ,agem, , 	 "-N 	4..., .conqretaçã9; - testenninhagem,,. pescaria, jestipu apo 	e 
dutros 	serviços - relacionados 	com 	a- exj!) 'Oraçao 	e 
explotação ,, de petróleo,, gás natural, e de.ontrós Tp ursos 
Minerais. 	̀ 	.. 	 , 	' 	..k; '0 	, 	i', 

5% 

7.20 Nucleação e bOmbardeamento de nuvens eccinièrAres. - 	, 	 Y 	. 	. 
2% 

8 

Serviços de educação, ensino, orientação.  pedagógica e 
educacional," instrução-  treinamento 	- avaliação 
pessoal detqualqiiei 'grau oU. natureza.' 	" 

8.01 Ensino 	regular , pré-escolar,' fundar/n.14d, 	médio 	e 
_„ superior. 	 ,-,, 

2% 

8.02 

Instrução, 	treinamento, 	orientação 	pedagógica 	e 

educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer 

natureza. 

2% 

9 Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e 
congêneres. 

9.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-
service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, 
residence-service, 	suite 	service, 	hotelaria 	marítima, 
motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada 
com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e 
gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito 
ao Imposto Sobre Serviços) 

3% 
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9.02 
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 
execução de programas de turismo, passeios, viagens, 
excursões, hospedagens e congêneres. 

3% 

9.03 Guias de turismo. 3% 

10 Serviços de intermediação e congêneres. 

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

5% 

10.02 Agenciamento, corretagem..  ou .intermediação de títulos 
em geral, valores mobiliários e,eontratOOquaisquer 

5% 

10.03 Agenciamento,eorretagem ou inter mediação de direitos .  
de propriedade:industrial, ariistica Ou literária. 

5% 

10.04 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos 
de 	arren4mento 	mercantil 	(leasing),1 	de 	franquia 
(franchising) e de faturização (factoring). 

5% 

10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação 
móveis ou 'imóveis, não abrangidos em' outros 
subitens, 	incluSiVe aqueles 	realizados 	no 
Brisas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer 

e bens 
tens ou 

âmbi,tó de 
1.i meios 

5% 

10.06 Agenciamento marítimo:.. 	 ., .- 4% 

10.07 Agenciamento de notícias
: 	

# , 4% 

10.08 Agenciamento 4*iii:ibliddade egroPpáganda,in.01  Ive o 
agenCiamentõ de veiculaçãO por quaisquer •inéiós , 

4% 

10.09 Representação de qualquer natureza; inclusive comercial. 4% 

10.10 Distribuição de bens, de terceiros.-  .._ 	• 4% 

11 Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, 
vigilância e congênerei. 

11.01 Guarda 	e 	estacionamento 	de 	veículos 	terrestres 
automotores, de aeronaves e de embarcações. 

5% 

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

5% 

11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5% 

1104 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 
guarda de bens de qualquer espécie. 

5% 

12 Serviços 	de 	diversões, 	lazer, 	entretenimento 	e 
congêneres. 

12.01 Espetáculos 2% 

12.02 Exibições cinematográficas 2% 
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MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO 

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA 

12.03 Espetáculos circenses 2% 

12.04 Programas de auditório. 2% 

12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 2% 

12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres 5% 

12.07 
Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 
recitais, festivais e congêneres. 2% 

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 2% 

12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 5% 

12.10 Corridas e competições 'de mimais 	• 5% 

12.11 Competições 	esportivas
- 
 ou 	e destreza 	física 	ou 

cooh sem 4,:13;icilikAo.C1.0.espectador intelectual, 	in 
2% 

12.12 Execução de música 2% 

12.13 Produção, mediante ou sem "'encomenda pévia, de 
J  

eventos, eSpetácúlos, entrevistas, slioWs,:,bagel,  ,;danças, 
desfiles, 	bailes, 	teatros, 	óperas, 	concertos 	.i4itais, 
festivais e coriáêneres 	- 	 'L 

2% 

12.14 FOrnecimento de 'música para ambientes, féldládos ou 
não,mediante transmissão por qualquer procss'Ô '  

2% 

12.15 teatraisDesfiles de blocos carnavàlescos cd ,fpIClóricos, 
trios' eléhieos e congêneres. . 	2,...: ' 	. 	' 	it.):07 

2% 

12.16 Exibkão
. 	

' de filmes, 'entreviàtà,,:innsicáiS,:!t0N,fáculos, 
k 1.1,0ws, 	:concertos, 2,  desfiles, 	óperas, : jcompetições 

esportivas; de destrezãs''intelectuais. ou congêneres. 

2% 

12.17 Recreação .e 'animação , inclusive ein‘ festse eventos de 
qualquer natureza. 	- 	• 	-'''' 	. 

2% 

13 Serviços 	relativcis 	a 	- fonografia, 	fotografia, 
cinematografia e reprografia. 

13.01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 
dublagem, mixagem e congêneres. 

3% 

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

3% 

13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 3% 

13.04 

Composição 	gráfica, 	inclusive 	confecção 	de 	impressos 
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 
fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de 
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, 
de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de 
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, 
cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, 
quando ficarão sujeitos ao ICMS 

3% 
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MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO 

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA 

14 Serviços relativos a bens de terceiros. 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 
conserto, 	restauração, 	blindagem, 	manutenção 	e 
conservação 	de 	máquinas, 	veículos, 	aparelhos, 
equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto 
(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). 

3% 

14.02 Assistência Técnica. 3% 

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

3% 

14.04 

" 	. 	. 
. 	 . 

Recauchutagem.  ou, regeneraçãos 	de.pneus. 3% 

14.05 

Restauração,...recondicionamento;x,' acondicionamento, 
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 

,; 
galvanoplastia, anodização,corts, ,recort`q, plaggicação, 
costura, acabarnento, polimento e congêneres 	è 	bjetos 
,qualsquer. 	_.. 	 ,. 	. 	. . 

3% 

14.06 Instalação :, e 	montagem . de-,  aparelhoS; 	ináqtr,iklas 	e 
equipamentos, inclusive montagêrn:Industrialo• prpstados 
ao ":usuário,' final, exclusivamente com ma'terraf,Pér ele 
fornecido 	x 	 '7:, : . 	- 	. 	:., j 	"1 NJ 

3% 

14.07 Coloca0o de moldura e congênerds. 	. 	'; 	. 	-I 3% 

14.08 Encadernação, t;raVação e douração de livrN,...fe'Vistas e 
congêneres. 	, 

3% 

14.09 Alfaiataria e cosurra.,quando o `material_''. for fornecido 
pelo usuário final, exceto aviamento. - 

3% 

14.10 Tinturaria e lavanderia. 	- 

14.11 Tapeçaria e reforma de-eStofamentos em geral. 3% 

14.12 Funilaria e lanternagem 3% 

14.13 Carpintaria e serralheria 3% 

14.14 Guincho intramunicipal, guindaste e içamento 5% 

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

15.01 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de 
cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de 
clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 

5%  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO 
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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 manutenção 
das referidas contas ativas e inativas. 

5% 

15.03 Locação 	e 	manutenção 	de 	cofres 	particulares, 	de 
terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de 
bens e equipamentos em geral. 

5% 

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

5% 

15.05 
cá Cadastro, 	elaboração 	de :ficha,— cadástral, 	renovação 

.- 	. 	,-,- 	.i ---, 	= 
cadastral e dongênereiriclusão ôtii:eXdluão no Cadastro 
de Emitentes,Ae" Cheques I ser ,~ Findos — CCF ou em 
quaisquer outros bancos cadastrais< 4` 

5% 

15.06 

Emissão, 
comprovantes,  
cOeta 	e 	entrega 
`comunicação , 	., 

tránsferênciá 
depositário; 

'C'entra.1;' 	lic'eridiardéritd 

reemissão 	e 	fornecimentd 	de 	avisos, 
e documentos .em,seral; abono dg firmas; 

de/dgepmentbÂ,:':bens 	e`'', valores; 
agência' 
	-' 	,% 14;.,  com,outra 	ou com :4. admiNgração 

","Teletrôriico 	Ide 	''. veículos; 
de veiCulos;: :a-denCiaMento; fiduciário ou 

devolução, de bens em.custódia N, 	' , 

5% 

15.07 

Acesso, 2 mdviinentaçao, atendirnebXo e. colii 1 a (' 'contas 
érnÁeraL por qualquer meio 2wpi-oe;essçio 	'mie por 
telefone; fab-sirnite, internes elelex, acesso 	inais de 
atendimento,'nclUsive,-Vinte e quatro horag 	'cesso a 
autrb-banco. -e a rede -compartilháda; fôfãeciinento de 
saldo, extraio e demais Worm ações' relati\'/as a contas em 
geral, por qualquer' meio ou processo::,: 

5% 

15.08 

„..., 

Emissão, 	reemissão, 	alteração, 	cessão, 	substituição, 
cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, 
análise e avaliação de operações de crédito; emissão, 
concessão, 	alteração ou contratação 	de 	aval, 	fiança, 
anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de 
crédito, para quaisquer fins. 

5% 

15.09 Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, 
inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de 
garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e 
demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil 
(leasing). 

5% 
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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; emissão de 
carnês, fichas de compensação, impressos e documentos 
em geral. 

5% 

15.11 Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de 
protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, 
e demais serviços a eles relacionados. 

5% 

15.12 Custódia 	em 	geral, , inclusiv 	de 	títulos 	e 	valores 
mobiliários..,_   

5% 

15.13 Serviços rélàélonadoà a operações `de câráio em geral, 
edição, alteração, Prorrógãçáó, ''.01:iCelatfiento e baixa de 
contrato de, câmbio; remissão de.  registro 4 exportação ou 
de crédito;; cobrança ou depósito no exterior; emissão, 
fornecimento e cancelamento,,k,eheq0s depyiagem; 
fornecimento; Wnsfeeenci, 	cancelamento , e - demais 

----0  
serviços 	rilativos , a;.cárta de's,greditoi_,.44e -ti 	nevnação, 
euôrtação[é.garantian.etebiclasreirvio e fec 	mei to de 
riiensagensrem geral-félaciOn-adas ãbiSeraçiies 	liçãmbio. 

5% 

15.14 _ 	' 	.. 	; 	, 	 , 	,, 	,s 	; 
i 

Vorneôimento,. 	ernissão, , reemigão, 	renovg0o 	e 
manutenção decartã&rnagnétieNc4rt" 	de cie 	9;0  cartão 
de débito, cartão salário e congêneres: 	5 	,.. ,..  

5% 

15.15 
, 

Compénsação de cheques e, títulOs quaisquer; serviços 
relacionados a depósito, inclusivedepóSitó:identificado, a 
saque 	de 	contas = quaisquer,:;por qualquer meio 	ou 
processo, 	inclusive ,érri'á-terminais 	eletrônicos 	e 	de 
atendimento. 

5% 

15.16 
Emissão, reemissão, liquidação, alteração, 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, 
pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 

5% 

15.17 Emissão, 	fornecimento, 	devolução, 	sustação, 
cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou 
por talão. 

5% 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO 
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15.18 Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e 
vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, 
emissão, 	reemissão, 	alteração, 	transferência 	e 
renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo 
de quitação e demais serviços relacionados a crédito 
imobiliário. 

5% 

16 
Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 

3% 

16.02 Outros serviços de transporte de„ natureza municipal. 3% 

17 Serviços de, apok técnico, Fddministrativo, jurídico, 
contábil, comercial e congeneãs. 

17.01 

Assessoria ,ou consúltoria de '''qualquer natureza, não ,  
contida em outros 	itens desta lista; 	análise, 	exame, 
pesquisa, coleta, compilação e4fornecimehto de .dados e ,,

i  informaçõeS de qualquer natureza, inchisve cadastro e 
similares. 

3% 

17.02 
Datilografia, 	digitação , , 	estenografia, - expediente, 
secretaria em . geral; resposta ïaudiver„ redação,' edição, 
interpretação, revisão, tradução,: apoio e" infra-..estrutura 
administrativa e congêrières. 

3% 

17.03 Planejamento, coOrdenação, programação ou 'organização 
técnica, financeira Ou administrativa.  

3% 

17.04 Recrutamento, ,agenciamento, , seleção e colocação de 
mão-de-obra . 	

,  
3% 

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

5% 

17.06 

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

3% 

17.07 Franquia (franchising) 3% 

17.08 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 5% 

17.09 Planejamento, organização e administração de feiras, 
exposições, congressos e congêneres. 

5% 
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17.10 Organização 	de festas 	e recepções; 	bufê 	(exceto o 
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito 
ao ICMS). 

3% 

17.11 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 
terceiros. 

3% 

17.12 Leilão e congêneres 5% 

17.13 Advocacia. 5% 

17.14 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 5% 

17.15 Auditoria. 5% 

17.16 Análise de Organização e Método . 
h, 	, 

5% 

17.17 Atuária e cálculos'téctiiCos de,qualquer natureza. 5% 

17.18 Contabilidade„iriclusive serviOs,témicos e auxiliares. 3% 

17.19 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. -, 5% 

17.20 Estatística. 	: , 
:  5% 

17.21 
-,; ,, 	. 	,i 	• , 

Cobrança em geral. 	- 	, 	 4' 5%  

17.22 

Assessoria, 	análise, 	avaliação, 	atendim-ent 	c'O'sulta, 
cadastro, 	seleção, 	gerenciamento 	de: 	in or 	ações, , 	, 

& administração de. contas. 	receber ou, a pagai é eOgeral, 
relaciOnados a operações.de faturjzação.(factorin 	. 

5% 

1723 APOSentáção . 	e '-i aleSfras, cOnferecias' 	mi arios e • conferencias 	eme  

congêneres:. 	-- 	- 	. 	, 	 , 
4% 

17.24 

Inserção 	de : textos, .desenhos 	ç„ ,,outrãj,,ii,  átreáais 	de 
propaganda e-publicidade, em qua).quer meio (exceto em 

 - 	. 	- 	P 	í. rij 
livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços , 
de radiodifusão, sonora e de sons e imagens de recepção 
livre e gratuita).  

5% 

18 

Serviços 	de 	regulação 	de 	sinistros 	vinculados 	a 
contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos 
para cobertura de contratos de seguros; prevenção e 
gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

18.01 Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos 
de seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura 
de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos 
seguráveis e congêneres 

5% 

19 
Serviços de distribuição 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. 
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19.01 Serviços de distribuição 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. 

50%u 

20 Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, 
de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. 

20.01 Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 
rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 
praticagem, 	capatazia, 	armazenagem 	de 	qualquer 
natureza, 	serviços 	acessórios, 	movimentação 	de 
mercadorias, 	serviços . -de 	,,,, poio 	marítimo, 	de 
movimentação' .ab largo; serviços de :-armadores, estiva, 
conferência; logística ê Cãgênetes. 

5% 

20.02 Serviços 	aeroPortiArios,. 	utilizarão 	de 	aeroporto, 
movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer 
natureza, capatazia, movimentação de aerOnaves, serviços 
de 	apoio 	aeroportuários,,,,, .serviçoá 	acessórios, 
movimentação de mercadorias, logíStiCa e Cong4e'res. 

5% 

20.03 :SérViços 	;:de 	'terminais 	rodoviários, 	férrowanos, 
'Y 	r; 

metroyiários, inovimérítáç'ão de passageirqs, 	904çlorias, 
inclusive suas operações, logística e'cOrigêner 	',,^,,  

5% 

21 Serviços de registros públicos, cartoráriOW eot4i:iais. 
4 	11, 

21.01 

s 	; 	0 	1` 

Ser-Viços de registros públiCos, cartorários e notáiíaís. 
, 	)- .V 

Y 

5% 

22 'Sery4o's de exploração de ..rodovia 	/ 	., 	, .., 
22.01 Serviços de 'Odirotãçá"O' de :rbdovià'inediant cobrança de 

preço ou pedágio,dos,usuários,:.envolVeridó execução de 
serviços de conservação, manutenção, melhoramentos 
para adequação de capacidade e segurança de trânsito, 
operação, monitoração, assistência aos usuários e outros 
serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de 
permissão ou em normas oficiais. 

5% 

23 Serviços 	de 	programação 	e 	comunicação 	visual, 
desenho industrial e congêneres. 

23.01 Serviços de programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres 

5% 

24 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 
sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

24.01 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 
sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

3% 

25 
Serviços funerários. 
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25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou 
esquifes; 	aluguel 	de 	capela; 	transporte 	do 	corpo 
cadavérico; 	fornecimento 	de 	flores, 	coroas 	e 	outros 
paramentos; 	desembaraço 	de 	certidão 	de 	óbito; 
fornecimento 	de 	véu, 	essa 	e 	outros 	adornos; 
embalsamento, 	embelezamento, 	conservação 	ou 
restauração de cadáveres 

5% 

25.02 Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes 
de corpos cadavéricos 

5% 

25.03 Planos ou convênio funerários. 5% 

25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. ... 	, 
5% 

25.05 Cessão 	de - -.iísi:•..-, 	espaç'o's 	em 	'cemitérios 	para 
sepultamento. 

5% 

26 

Serviços 	der,-:Icoleta, 	remessk'- ou 	entrega 	de 
correspondênci;s, - -• documentos;'' 'ob j e tos, 	bens 	ou 

py 
valores, 	inclusive 	pelos 	correios 	e :suas 	agências 
franqueadas; courrier e congêneres. 

26.01 Serviços 	. de 	. ,coleta,' 	.remessa 	'"; 	entWu 
icorrespondências; documentos,‘ objetos,,bens' ou 
'inclusive pelos córreibS-  e' suas - 'agências fran4Wadas; 
courrier e congêneres. 

de 
;Vaglores, 

5% 

27 Serviços de assistência social. 	, 	' 	j i i 
27.01 Serviços de`assâtêncía social. 	 4 n'' 1  , 	_. i 	't : 	. 	. 	 . 

2% 

28 SerViços de avaliação aç,Ilens e :sei-viços 	alquer 
natureza. 	. 	

, 

28.01 Serviços -de ;avaliação'de bens . e 'serviços=;,  d 	qualquer 
natureza 	. 	 . 

5% 

29 Serviços 1'e biblioteconomia:, 	
.., 

29.01 Serviços de bibliotecodOMW. 2% 

30 Serviços de biologia, biotecnologia e química 

30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 2% 

31 
Serviços 	técnicos 	em 	edificações, 	eletrônica, 
eletrotécnica, 	mecânica, 	telecomunicações 	e 
congêneres. 

31.01 Serviços 	técnicos 	em 	edificações, 	eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. 

5% 

32 Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 Serviços de desenhos técnicos. 3% 
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33 Serviços 	de 	desembaraço 	aduaneiro, 	comissários, 
despachantes e congêneres. 

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

2% 

34 
Serviços 	de investigações 	particulares, 	detetives 	e 
congêneres. 

34.01 Serviços 	de 	investigações 	particulares, 	detetives 	e 
congêneres. 

4% 

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

35.01 

-  
Serviços 	dei: 	 imprensa, 

'111„f-e 	- 	, . 
jornalismo etrelaç OS.publica  

3% 

36 
-.1,.. 	,.. 

Serviços de meteUrologia --- 

36.01 . Serviços de'jneteorologia ,  3% 

37 Serviços de aOista§rátleps;-modejoã‘e 	anegárins. 
1.-4---,, 	v 

37.01 
. 

'fServtços de" artistas, atletas, nuidelos 	g 	'x,1  .4..,,, 
2% 

38 'aervIços de museólnia 	,   

38.01 Serviços dé'fniiseologia -. • :    	! 
3% 

39 Sel'yiçoiseouí-ivesária e laiiidaçãO . 	'` 	'41 

39.01 

	

ri, 	= 	4 -... 

	

SefVjços gq, oiwypoda eJ,,lapidna0(quan 	'aterial ...; 	,,. 	, 	., 	s, 	NA, 	.,.4., 	,, 	j, 
,,for fOrnecido:Relo"tdmadordtrserno 	'' . • 

3% 

40 Serviço-s-relaíWos:a.obras dearte.sii 	encomenda 

40.01 Obras de arte,sob ejA73ii-iendM 	-  s   
3% 
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Exmo. Sr. 
Vereador Carlos Eduardo de Moura 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba/SP. 

Senhor Presidente, 

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO 

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA 

MENSAGEM N° 036 /2017 

Altera a Lei n° 4.111, de 29 de dezembro de 2003, que 

dispõe sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza e dá outras providências. 

Encaminhamos essa Casa gi 	a 9 incluso Pr lèto de Lei que altera a 
legislação do Imposto Sobre Ser viços,,cle Qua ur, Naturezn.-- 

4'4, 
A Lei,  Complementar ,457, publicadanin 2.  dele'  publicada m 	de 2016 com 

caráter de lei complementar nacional, alterou.em V- ários pontos .o texto 	Lei Complementar 
116, de 31 de julho de 2003, prescrevendo novas normas gèr'aisys.o, 1e a instituição e a 
cobrança do Imposto ;sobre . er iços US$). Entrè:,essas,.„norpia.k„pstão' Squelas que, com a -;, 	•tj 	, t . 
derrubada do veto pre§idOcial, n° 52,,Relt,ÇOil  ' " Nación 	o dia 30 de maio, 

ar a definição do local 

Antes da derrubada. dessa :veta Presidèricial, as normas gerais em matéria de 
ISS prescreviam que as prestações desses:,.tipõá -de serviços deveriam ser tributadas no 
município onde estava localizado o estabelecimento prestador da pessoa jurídica que 
desenvolvia essas atividades, conforme prescrição do caput do artigo 3° da LC 116/2003. 

Considerava-se, com isso, que esses serviços eram prestados nos locais que 
configurassem uma unidade econômica ou profissional onde essas pessoas jurídicas reuniam 
os elementos necessários para executar essas atividades com habitualidade (conforme 
definição de estabelecimento prestador prescrita pelo artigo 4° da mesma lei). Entretanto, a 
partir da publicação, em 1° de junho de 2017, dos enunciados dos incisos XXIII, XXIV e 
XXV que foram incluídos naquele artigo 3°, o critério utilizado pela legislação nacional para 
dirimir conflitos de competência em relação a esses serviços foi modificado: passou a ser 
considerado como local de prestação e de incidência do ISS o município onde estiver 
domiciliado o tomador desses serviços. 

Essas alterações implicaram, na verdade, na atribuição, por meio de lei 
complementar, de novas competências tributárias ao município, especialmente aqueles de 
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passaram a fazer parte do's'"‘ il:os :')''' 	,da.4.,'C 	que 
de incidência do 'SS, sobfe, s L:st- ■ iços relacionados 1 planos 	'de (itens 4.22, 4.23 e 
5.09), à administraçãõ de„fündos.quaisquerè; c àosslç Crè 	ou ébito (item 15.01) e a 
contratos de arrendamento mercantil (legipigOils: -:PÉE:ét1S. 

''” ' 



Pind onhgn 	setembro de 2017. 

, 
,,,,, r , j , , ritoaeefieDonn gues 

j
unicipal 

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO 

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA 

pequeno e médio porte que não possuem o estabelecimento prestador daqueles serviços 
instalados em seus territórios e que, por isso, não tinham competência para tributar essas 
prestações, mas são o local de domicílio de muitos tomadores desses serviços, o que agora 
valida a sua tributação. 

Entretanto, para que possamos começar a exercer essa nova competência, o 
município de Pindamonhangaba não pode se valer apenas dos dispositivos dos novos incisos 
do artigo 3° da LC 116/2003; é necessário, antes de tudo, atualizarmos nossa legislação 
municipal que trata do ISS para adequá-la a essas novas regras. 

O presente projeto de lei também traz a previsão de quais deveres 
instrumentais deverão ser cumpridos pelos prestadores desses serviços, para que a 
administração municipal possa terLconheciluentocigT 6064,enciwdesses fatos jurídicos em seu 
território. Seria o caso, por exemplo da exigência do regiStrd mensal de uma declaração 
detalhada de todos os serviços que fgrem PreStados para tomadores que estão domiciliados no 
território do nosso Município, twdo. como- base as inforMações constantes nas notas fiscais 
que foram emitidas nos municípios onde esses prestadores estãoestabelecidos. 

Para que o MuhicípiP de Pindamonharigaba os 
quanto à alíquota mínima de 2% o'presente projeto alteraÁ a 
concretagens, reduzindo à margem de abatiMento e adeqúan 

der a Lei 157/2016 
‘ção dos serviços de 

o-se à begi,sláção Complementar 
Nacional. 

Hoje 6, ISSQN e a maior receita pró,priâ çjiç nos p mt rijcípio, e precisamos 
manter e ainda alavaneâr essa rejeitai  por esse motivo foi: eláboradkesspPL com o intuito de 
nos adequarmos à Lei 157/2016 reVer as alíquotas„ d nossa lista 	'1iços. 

Portanto, Senhores' Vereadores, :por se tratar de matéria de extrema 
relevância, que versa sobre área prioritária -  de arrecadação, é fifridamental a aprovação do 
presente projeto, e para isso invocamos g art. 44 da. Lei Orgânica Municipal, adotando-se 
caráter de urgência, a fim de que a questão seja apr,eciada'por esta Nobre Casa de Leis no 
menor prazo possível e até a última sessão, deste- mês de setembro de 2017, para vigorar a 
partir de 1° de Janeiro de 2018. 

No ensejo, reiteramos a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e 
distinta consideração, homenagem que peço seja extensiva a todos os Nobres Vereadores que 
integram essa Casa de Leis. 
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