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Câmara Municipal de Yolta Redonda
Estado do Rio do Janeiro

LEI MUNICIPAL NO 5.398

Altera a Lei Municipal n" 1.896 de 16 de julho de
1984, que dispõe sobre o Sistema Tributário
Municipal - Código Tributirio Munioipal.

o pREFEITo Do MUNICípto DE voLTA RED0NDÁ Faço saber que a Câmara Municipal
aprclva e eu sançiono a seguinte Lei:

Art 1o O art. 35 da Lei Municipal'no 1.896 de 16 de julho de 1984, passa a

.vigorar com nova redação:

"Árt. 35- O /S,S não será objeto de isenções, íncentivos ott benefrcios, ÍribuÍários
au finutceiros, inclusive de redução de base de cálculo, cÉdito presumido ou

outorgado, quando resulte, direta ou indiretamefite, em carga tributária menor que

a decowente da aplicação da alíquota de 2% (dois por centa), exceto para os

sentiços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lisla de sentíços artexa a
esta Iei.
I- Revogado.
II- Revogado
III- Revogado
IV- Revogado.
í/ * Revogado." 

\

Art. 2' O art. 38 da Lei Municipal no I .896 de l6 de julho dç 1984, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Árt. 38.
I -...............
II --.....,.......,,....!..............
III - No caso dos serviços a que se refere o subítem 3.04 da Lista de Seruiços
anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Municípío,
sempre que se dê a locação, sublocação, arrendomento, direito de passagem, .on
permissão de uso, compartilhado ou não, de extensão de ferrovia, rodovia, postes,

cabos, dtttos e condutos de qualguer nüareza aquí localizados;
IV - No caso dos servíços descritos pelos subitens 10.04 e 15.09 da Lista de

Serviços anexa a esta lei, o valor do imposto é devido ao muniaípio declmado
como domicílio tributário da pessoa juridica ou Jísica Íomadara do sentiço,
conforme informação pres tada por este ;
V - Ns caso dos serviços prestddos pelas adminísíradora.g de cartão de crédito e

débito, descritos pelo subilem 15.01 da Lista de Serviços türexa a esta lei, os
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Prminais eleftonicos ou as --má\ui.nas 
clas operações efetivadas deverão ser

"i# 
: #i: i., áN' ;x ix 

: i;fl' Íi :;tr 
:::'r1 : : o' L i s r a d e s e ru i ç's

w&xa, "on'ia'ío'"';;;;;i' ' 
p'' ilí'*;;"; '-'.p"to 'devido 

neste Município'

sempre que se ;-;";";;;-* ;"-';;;; d' rodovià aquí tocatizada'

f,';; n;;;;,,*;;;;, ;;i;:;;;;;;:;;' ;;;;;;ú'ra' adubação' reParação de loto'

nlantio, sitagem' colheita' "?"': 
';;;;;;';''io 

' 
a' ártores' silvicuthta'

'exptoraçãop'""ãí-'iewiços;;;;;';;;.indissociáveisdaformaçQ'
manulenção , ;,;Ih;i, de Jlorestas o,ííãííuãue,{ins e por quaisquer nteios, do

subitem 7'16 da listu anexa;

;i;;;;;:;;, ;;;;;;;;;;;; ;;; l; q;'iitt' af ã"oas visiados' sesurados ou

monltorados, ;, "o,o 
dos serliços a"i,,i,o' no ,ubit,* l t.02 da li§a anexa; ,

,i il i,*'a;;;;d' ;"á ;;;;; ;;;;;;;à'a" ' iiti"'porte' no caso dos serviços

ãescritos peli item 16 da lista anexa;

;; b d, ; ;;i' ;' ;; ; ; ; ;' ;; ; e; ; :;; 
; ;;;;'h: ; ;; ;; ;;; ;;; ;;' ; o; : ̂' 

"n 
" 

e 5 o e ;

v) do domi'iii- i' 'i*ador 
do iJí'í' "' caso do's sertiços prestatus pelas

aàninistraclor*;; ".rUi 
a, ,rAáio'ou'-aAbiro'e demais desuitos no subitem

I 5.01;
w) do domicíIio do tomador dos sewiços dos subitens 1A04 e t 5'0g'

ç r. ...........

Art. 3o o inciso VIII do art..40 da Lei Municipal 1.896 de 16 de julho de 1984'

passa a vigorar .o* nJuu-'*à'iao' sendo o mttmo 'qtt' aciescido do inciso IX:

"Árt' 40'
. VIII - a pessoa jurídica-' oinao iui"'i*''*' ou que não esteia ao alcance fu

incidênciaclo /S§ bmadora * *líi*'iiiii' íoi'"*iço's desõrins nos subitens:

3.05,7.02,2'oi,t'os'7'0s'7'10'í''íi'7'1i'"2-'ii't'ta''7'17'7'1s'tI'02'17'05e

'*':,r:,'::zi:::#':i;-,P,: ?!.:::::::o:{{,i:,,::il'::';,:;:!;#';í,'::'"
que não ,,,4"';:;;;''í:* i:ii:;;;;'tu Iss' ia hrpóese prevista no §4'' art' 3'

da Lei C'*;k;;;i;ar 1 16 de i t de iulho de 2003"'

ArL 4o o caputdo art. 4l da LeíMunicipal 1.896 de 16 de julho de 1984, passâ a

vigorar com seguinte redação:

uÁrt. 41. As emptesas, entidades, ainda que ínttmes o|t que não estejam ao alcance

da incidência do /s,s, e ", pãiíriiioi, autônomos, sãa tesponsaveis pelo
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eiços a eles prestados por lerceiros' 
'se- 

ndo

Pagdmento do ISS relativo @s ser

exigirem do prestador de'sertiço' iio^p'o'"i9A' y''respectiva inscrição no

;ã;;; i, oi*iaoa's econônicas e sociaii ou a devidalic'ença"'

Art.Sooparágrafoúnicodoart,4TdaLeiMunicipall.sg6de16dejulhode
1984, passa a vigorarcom seguinte redação:

"Àrt, 42 """""""""" --z^ nltsmoo tnrlns
parágrafo fi1r).'e' )iip,o,nsabitidode prevista nesw seção abrange todas as '

pessocrs frrirà"ou'i"rAí*, iynaf àuiUr"eficiadas por irnunidade' ou' que não

'rrriio*Lo ot,o'i""ao inciüncia do ISS'" I

Ârt.6"ocaputdoart.43daLeiMunicipall.3g6de16dejulhodelgS4,passaa
vigorar .à*nouu redáçao e acrescido dos §10 e §l l:

.,,Art.4j.RelativamenteaosincisosIeIIdoArt.42éindispensavelaapresentação

da documentação fiscal exigida, p*i irriroda do "habíre-se", regularização &

obra ott docttmentos equivalentes

' 
§;;.';:;)';,tu;;;; ;;' tu;';;;; a' *:'' ii' i não pasamento do /'ssgN acarretará

na su, i*rai'oi'inrírgi, ,o*, dívidít atíva com os devidos acréscimos legais e na

forma que dispuser o Regulonen-to'

§//. No ".;;;;'";;;; 
aa ,iiotitose,,, regularização de obra ou documentos

equivalentes, ,i* o aeiiaa qrrfiçii- io iís,fr, a doitmentação fiscal deverá ser

encatlinhadaaoDepartamenlocompetenteParaaapuraçãodoISSafitndeqae§e
proceda ao devifu lançamento de aJício"'

Art. 7" O art. 44 da Lei Municipal n" 1.89ó de 16 de julho de 1984' passa a vigorar

com as seguintes alterações:

I, - .....'...... ..'...'.... "::jjjjj'::ji::=--:

ÍÍ- - Profttionaís Autônomas
liaÃhirhni.ç)

@rlríãfu de IJFIYRE por
Trimestre

@cimento de 0,60 (seis decimos)

-170 furarc décimos)Titulados Por estabelecimefiío de

ensjno médio
ffiot naa rriacionado.s acirna 0,SO fuAt décimo$

P arágro,fo itnico. .........

d\%
Q*bJ''
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Art. go O art 45 da Lei Municipal 1.896 de 16 de julho de 1984, passa a vigorar

acrescido do §l 7:

"Árt. 4 5: ......'..............'....., " " " "'
§17. Na prestação dos serviços a que se referem os subite-ns_7.02 e 7,01 da Lista de

Serviços- on"*á, nãa se inclui na base de cálculo do ISS a valor dos moÍeriais

fornecidos pelo prestador, conforme dispuser o regulamenlo"'

Art.9o O parágrafo único do art 51 daLeiMur:icipal n" 1896 de 16 de julho de

I984, passa a vigorar com a seguinte redação:

*parágra{o tinico. No caso de arbilramento do ISS nos processos de "habite-§e" ott

regutãrimção de obra o itntrnsto poderá inicialmente ser exigido por inÍimaçdo ou

nít{icaçaó, para pagamento fio prazo de 3A (trinta) dias, não prorrogavel e nen

renâváyel, fndo à quat, não sendo pago o intposto, será imediatamente inscríto

como díviãa afiva, iom os devidos acréscimos legais e na forma qae dispuser a

regulamenlo."

Àrt. 10. O art. 59 da Lei Municipat no 1896 de 16 de julho de 1984 pas§a a vigorar

Çom as seguintes alterações:

"Art, 59.

a) de oficio, quando se tratãr de estimativa, imposto Jixo, arbitramenío ou valores

. apuradas peloSsco;
i) auto-lãnçado, mediante escrituração de nolds frscais eletrônicas, declarações

elelrónicas, regístro nos livros e documentos fiscais e conlábeis, suieito a posteríor

homalogryda dofisco.
c) Revogado
P arágr$o itnico. Rev* gado

Ârt 11. O inciso I do art 60 da Lei Municipal n' I 896 de l6 de julho de 1984, passa

a vigorar com a seguinte redação:

"I - de oficio, através de Áuto de lnfraçdo, quando apurada qualquer receita não

decloradq em Notcrs Físcais de Serviços Eletrônica - NF§-e ou nos casos de

segregação indevida de receita;" 
.

Art. 12. Fica inserido o art, 60-A à Lei Municipal n" 1896 de l6 de julho de 1984,

com a seguirtte redaÇão:

",4.rt. 6A-A. O Imposto Sobre Sewiços de Qualquer Natureza não pago au pago a
n enar relativo à Naras Fiscaís de Serviços Eletrônica.s - NFS-e emitidas e as
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declarações eletrônicas informadas pelo Contribuinte, serão erwiadas para
. inscrição eomo dívida ativa do Municípío com os devidos acréscimos legais e na

formà que dispuser o regaíamento, exieto os quà forem devi'fus por Contribuintes

oproues Pelo SintPles Nacional.
f 

"ragraio 
únieo. O ISS não pago ou pago a menor nos,casos de. Respgnsalilidade

frfiúáiia, por solidariedade, subsidiaríeda& ou substituíção será aplicado'o
disposto nesÍe artigo. "

Art. 13. Ficam inserido os §§ 4o e 5o ao art. 61 da LEi Municipal no 1896 de ló de

julho de 1984, oom as seguintes redações:

"§ 4ó O Imposto Sobre Serviças -,1§§ lançado por base .fixa, vencido e .não 
pago,

será inscrito como dívida aliva do Município, com os devidos acréscimos legais e na

fornta que dispuser o regulamento,

.f 5' O Imynslç Sobre Serviços -'.I§§ lançado por estim*tiva fiscal, vencido e não

pago, será inscrito como dívida ativa do Municipio, com os devidos acréscimos

legais e naforma que dispuser o regulamento."

Art. 14. O caput do art.73 da Lei Municipal no I896 de 16 de julho de 1984, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Árt. 73. O contribuinte que antes de qualquer procedimento administrativo, medída

de fucalização e inscrição ern dívida ativa, demtnciar espontaneamenle o imposto

não pago à época própría, ficará sujeito, além de juro,s, Íro^§ acréscÍmos moratórlos

incidentes sobre o valor atualizado no caso de atraso de: "

Art. 15. Fica inserido o art.73-A à Lei Municipal no 1896 de 16 dejulho de 1984,

com a seguinte redação:

"ÁrÍ. 73-Á. O pagamento dos crédítos referentes a ISS ínscritos conlo dívída ativa do
Munícípia, sujeita o eontribuinte q multa de 20% (vinte por cenÍa) sobre o crédito
arualizado,.acreseido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sua

inserição, "

Art. 16. A alínea "d" do §3o e o §8o, ambos do art. 153 da Lei Municipal 1.896 de

I6 dejulho de 1984, passam a vigorar com nova redação, ficando o referido artigo acresoido

dos§9oe§10:

,,Ári. 153

s3'. ...,.........
d) No caso tle indeferinento do ;;;;;;; ;:;;, inobserttáncia do prazo estipulaclo
para recolhinunto da primeíra pareela e assinatura do termo de acordo, o übito
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denzmciado será inscrito imediatanrcnle como' dívida ativa, com os devidos

acréscimos legais e naforma que dispuser o regulamenÍo"

§S'. O pdido de parcelamento de debito denunciado esitontaneamenle, referente

aa /S,§, será indeferido quando o contribuinte já pssuir parcelamenlos em

andamento da mesrua natureza em alraso ruperior a 90 (noventa) días.

§9i É yedada a concessão de parcelamento de débito denunciada esponlaneamente

referente a tributo retido naíoníe e não recolhido nos prazos.estabelecidos na
legislação municipal, excelo quando autorizado em lei espec.

§10. Os débitos in.scritos em Divida Ativa poderão ser reparcelados com

paganentos correspndendo a l0% (dez por cento) do saldo devedor, aumentando

este percentual progressivamente à razão de I0% (dez'por cento) a cada nova
solicitação de reparcelamento, observado o disposto no §4" do Art' 147."

Ârt. 17. O captü do art. I 65 da Lei Municipal no I 896 de I 6 de julho de 1984, passa

a vigorar com a seguinte redação:

"Árt. 165. Serão cancelados rnediante despacho fundaruentado da Pracuradoria
Geral do Municípío os débitos:
(. .)"

Art. 18. O art. 166 da LeiMunÍcipat no 1896 de 16 de jutho de 1984, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. I66. Compete à Procuradoria Geral do Municípío, privativamenle, a cobrança
judicial e extajudicial da dívida ativa do Município.

Ârt. Ig. O aft. I68 da LeiMunicipaln' 1896 de l6 de julho de 1984, passa avigorar
com a seguinte redação:

"Art. 168. A cabrança judicial do crédito será efetivada logo após o vencimento dos
praz o s e s tipul a do s pe I a co br ança extr qi u di c i al. "

Art. 20. O art. 169 da Lei Municipal no I 896 de I 6 de julho de 1984, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Árt. 169. O recebimento de débitosfiscais jti ajuizados seráfeito exclusivamente à
vista das guias expedidas pelo Poder Judiciário ou pela Procuradoria Geral do

Município.

Art.Zl. Oart. 172. dal-ei Municirral 1 806 de 16 de iulho je loQd essB z t:cl.tz-
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"ÁrÍ. 172, Considera-se fumicílto tributário do contríbuirue ou responsável:

I - Trotando-se de pessoaJísica,.o lugar onde habitualmente reside, e, não sendo esÍe

conhecido, o lugar onde se encontre a sede principal de suas atividades ou negócios;

II - Tratando-se de pessoc jurídícade direito privado, o local de'qualquer de seus

estabelecimentos;
III - Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, o local da sede de qwlquer

" de suas repartições administrat[vas;
. ru - Tratandi-se de ambientes vírtuais na rede mundial de computadotes serd

determinado naforma que dispuser o reguldmento,
Parágrafo único. ......... .....,..,,,,..,"'

Ar122. O arr. I 88 da Lei Municipal n' 1896 de l6 de julho de 1984 passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Árt. 188. A sonegação e afraade/íscal serão opuradas mediante representaçdo ou

Áuto de Infração."

Ârt.23. Fica inserido o §5" ao art..84 da Lei Municipal n" 1896 de 16 de julho de

1984, com a seguinte redação:

"§5o. Fícam isentos do pagamento da taxa a que faz menção o capu' deste artiga os

condorn ínio s de e diJíc io s re sidenc ia is, "

. Art. 24. Os fatos geradores do lmposto Sobre Serviço * ISS que se verificarem até

3l de dezembro de 2017, serão lança&s de oficio por Auto de lnfração, assim entendidos

aqueles que resultem em falta de recolhimento ou recolhimento a menor, aiada que o
contribuinte tenha cumprido suas.obrigações acessórias; sená ainda objeto de laaçamento de

oficio por auto de infração o não pagamento do ISS por base fixa, estimado ou ISS referente a

construção/demol ição.

Art 25. A Lista de Serviços anexa a Lei Municipal no 1.896 de l6 de julho de I984,
passa a vigomrcom nova redação conforme o anexo único desta ki.

Àrt. 26. A Lei Municipal no484l de 16 de dezembro de 201 l, passa a vigorar com

as seguinte alteraçÕes:

"Árt. t;. Á cobrança da dívida ativa do Município, extrajudicisl e judicial, será de

cotnpetência privativa da Procuradoria Geral do Municípítt

§1'. Revogado.

§2o. Revogado.

Á%
q*)"jl
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Art. 21 Á Dívida ÁtÍva será cobrada exclusivamente pela procediwento extraiudiclal

qumdo a valorfor ígual ou inferior a 2 (duas) UFIYRES (Unidade Fiscal de Yolta

Redonda) ns daa da inscriçfu."

. Art.27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de I" de janeiro dç 2018, revoggndo-se as disposiçõês em conttárici.

Volta etembro de 2417.

Projeto de Lei capeado pela Mensagem n' 033/17.
Autor: Prcfeito Mmicipal.
bpa/.
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ANEXO ÚNICO

LISTÁ DE SER\rIÇO§ ANEXÂ A LEI1.896 DE 16 DE JULHO DE 1984

1. SERVIÇO DE IIYFORMÁrrce E coNGÊt{ERES
'1.01, Análise e desenvolvimento de sistemas'

1.02. Programação.
1.03. Processamento, annazenamento ou hospedagem

vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas

1.04.

1.05.
1.06.
1.07.

1.08.
1.09.

formatos e congêneres
Elaboração de programas de computador€s, inclusive' de jogos'eletrônicos,

independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o Progfama

será executado, incluíndo tablets, smartphones e congêneres'

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Assessoria . .onsultoria ern informática.

suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e

manutenção de programas de computação e bancos de dados'

planejaáento, confecção, manuten$o e atualização de páginas eletrônicas.

OisponiUiliza, sem cessão definitiva, e conteúdos de áudio, vídeo, irnagem e

texto por meio da internet, re§peitada a imunidade de livros, iornlis, 
e periódicos

lexceio a distribuiçâo de conteúdos pelas pÍestadoras de Serviços de Acesso

àondicionado, de que trata a Lei no 12.48 5 de 12 de setembro de 20 I I , sujeita ao

rcMS).

de dados, textos, imagens,

de informação, entre outros

2. §ERVIÇOS DE PESQUISÀS E DE§ENVOLVIMENT0 DE QUALQUER
NATUREZA
2.07. serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

SERyIÇOS PRESTADOS MEDIAI\TE LOCAÇÃO, CrSSÃo DE DIREITO DE

USO E CONGENERES
3.01. (VETADO).
3.A2. Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.03, Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais,

,tundt, quadras esportivas, estádios, gínásiog auditórios, casas de espetáculos,

parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou

. ^ negócios de qualquer natureza.

3.04. Lãcação, sublocáção, arrendamento, direito de pasmgem ou permissão de uso,

compá*ittrudo ou não, de fenovia, rodovia, postes cabos, dutOs e condutos de

qualquer natureza.

3.0S. b*rsâo de andaimes, palcoô, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
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srnvrços »n saÚ»E, AssrsTÊNcu vrÉnrca r coxcÊNERE§
4.0r. iitedicina e biomedicina.
4.*2. Análises 

"fi*;car, 
puiJogia eletricidade médic4 radioterapiq quimioterapia,

u iiiuron ogrufi a, ressonânú maenética, rad iologi4 tom o grafia e con gêneres'

4.03. Hospitais, ctinicas, .laboratórús, sanatórios,-'manicômios' casas de saúde,

prontos socoÍros, ambulatÓrios e congêneres'

4.04. lnstrumentaçãocirirrgica
4.05. AcuPuntura.
4.06. Enfermagem, inclusive serviços auxiliares' '

4.A7. - Serviços farmacêuticos.
4.08. Terapia ocupacionhl, fisioterapiae fonoaudiologia'

4.09. Terapias a. quuüu*t espécie àestinadas ao tratâÍnênto fÍsico, orgânico e mental'

4.10. Nutrição.
4.11. Obstetríciá.
4.12. Odontologia.
4.13. Ortóptica.
4.14. Prótese sob encomenda.

4.15. Psicanálise.
4.16. Psicologia.
4.17. Casas di repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

4.18. lnseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

4.19. Bancos de sangue, leite, pele, olhoq óvulos, sêrnen e congêneres'

d.20. Coleta de saílue, leiie, tecidos, sêrnen, Óigaos e mâteriais biológicos de

qualquer esPécie.

4.21. Uniáade de atendimento, assistência ou ffatamento móvel e congêneres'

4.22. Planos de mediCina de grupo ou individual e convênios para prestação de

assistência médica, hospital ar, odontolÓgica e congêneres'

4.23. Outros planos de saúde que se cumpÍam através de serviços de terceiros

contrahdos, credenciados, cooperados oU apenas pagos pelo operador do plano

mediante indicação do benefi ciário'

SERVIÇOS DE MEDICINA E ASSISTÊNCIÀ VETERINÁRIA E

CONGÊI\rERES
5.01. Medicina veterinária.e zootecnia.

5.02. Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área

veterinária.
5.03. LaboratÔrios de análise na área vsterinária'

5.04. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

5,05. Bancos de sangue e de órgãos e congêneres'

5.06. Coleta de saigue, teite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de

qualquer espécie.

ffip
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5.{}7. Unidade de a:endimento, assistência ou ratariento móvel e congêneres.

5.*8. Gua:da qatamento, 8me§tramento, embelezamento, alojamento e congênereS'

5.09. .Planos de atendimentb ê assistência inédico-vçterinária.

'.:;: §ERVIÇOS DE MEDICINÂ E ASSI§TÊNCIA VETERINÁRIA E
t coNcÊNERES
\ ã.0i. Barbeariá, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

i f.OZ. Esteticists§, tratarnento de p€le, depilação e congênercs'

\ f.os. Banhos, duchas, saun4 massagens e congêneres'

\ ;:õ;: õinàrti*, d*nça €sportes, nut-açeq arteJmarciais e demais atividades Íisicas.

I O.OS. Centros de ernagrecimento, spa e congêneres;

i ;:il: ãpriirçe, a; tuiuug.nr, piá'iines e cõngêneres'
'*
7, SERYIÇO§ RELATIVO§ A- §I§G3I{HÂRIA' ARQIIITETIIRÀ} GEOLOGIA'

IJRBATISMó, õóXSTNUÇÂO fl\U,, MAhÍUTENÇÃO, LNMAZA, MEIO

AMBTENTT, ólxnauunr-o n coNGÊiNERES
7.0I. Bng*riharia, agronomia, agrimensurq arquitetura, geolcgia, urbani§mo,

paisagismo e congêneres.

7.*2. Exec-uçao, por ãd*inirtraçâo, empreiuda ou subempreitada de úras de

. consft;ção civil, hidráulica ôu elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
'sondagern, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação'

t.r*pÍ*ui"*, pavimentaçãq concletagem e a instalação e montagem de

prodrtor, 
-peças e equipârnentos (exeto o fomecimento de mercadorias

broduzidL'pelo prestaàoi de serviços fora do local da prestação dos serviços,

que fica sujeitc ao ICM§).
2.03. Elaboraçâã de planos diretores, estudos ds viabilidade, estudos organizacionais

e out*r, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de

ànteprojetos, projeto§ básicOs e projetos executivos para trabalhos de engenhari*.

?,04. Demolição.
7.0S. Reparação, con*rvação e reforma de edifÍcios, estradas, pontes, portos e

. congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador

. dos se.viços, fora do local da prestaçâo dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.0ó. Colocaçáo e instalação de tapetes, sarpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos

de paráe, vidros, âirisóriaj, ptacas de gesso e congêneres, coÍn material

fornecido pelo tomador do serviço'
7.07, Recuperação, raspagÊm, polimento e lustração de pisos o congêneres.

7.í!8. Calafeução.
7.C9. Varrição, boleta, remoção, incineração, traamento, reciclagem, separação e

' áestinaçâo final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer'

7.10. Llmqa, manutenção e conservação de vias e logradouros públioos, imóvçis,

chaminés, piscinas, parques, iardins e colgêneres.

7.1L. Decoração e jardinagem, iucllsive çorte c poda de árvores'

m
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7.12. Controle'e tratamento de efluentes de qualqusr natureza e de agentes Íísicos,

quÍmicos e biológicos
7.13. Dedetização, . 

-?*.inf."çao, 
desinsetização, imunização, higienização'

desratização, pulverização e congêneres'

7.L4. (VETADO).
7.1s. (VETADO)
7.16.'Florestamento,.reflorestamento,semeaduta,adubação,reparagâo--desolo,'

plantio, silagcm, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura,'

ã*pfoúao nár"rt"f e dos serviços congêneres indissociáveis da formação'

manutençao e colheita de florestai, para qúaisquer fins e por quaisquer meios e

congêneies.
7 .17. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres'

1.1g. L\mpeza . árugug.* de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, repre§as,

açudes e congêneres.

7.r9. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,

arquitetura e urbanismo
.7.20, Aàrofotogrametria (inctusive interpretação),_ _ carlografia, mapeamento'

. Ievantamento, topográficos, batimétricós, geográftcos, geodésicos, geológicos,

geofi sicos e congêneres'

7,21, 
-Pesquisa, 

perã.rração, cimentação, mergulho, perfilagem' concretaçâq

testemunhagàm, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a

e*ptotuçao ãe petroleo, gás naturat e de outros recursos minerais'

7.2i. Nucleaçao e bambardeamento de nuvens e congêneres'

sERvrÇos DE EDUCAÇÀ9, EN§INO, ORIENTÇ1O rro4GÓGICÀ E

;íüCiCúx,ll.; wsrntiÇÃo, TREINAMENT6 E ÀvALIAÇÁo PEssoAL

DE QUALQUER GRÂU OU NATT}REZÀ
8.01. Ensúo regular pré-escolar, fundamental, médio e superior'

8.02. Instrução, treinamentq orientaqão pedagógica e educacional, avaliação de

conhecimentos de qualquer.natureza'

SERVIÇOS RELÀTMS À HOSPEDAGEM, TLIRISMO, yIAGEN§ E

CONGÊNERES
9.01. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart'service condominiais, flat,

upurt-hote-ir, hotéis residência, residence-service, suíte-service, hotelaria

marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada 
. 
com

fomecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no

prêço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)'

9.02. 
-Agenciamentq 

organização, promoção, intermediagão e execução de programas

deiurismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres'

9.03, Guias de turismo.

12
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sERvIÇos' DE TNTERMEDTAÇÃo E coNcÊNEREs
10.01. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbig de seguros, de cartões

de créditq de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02. Agenciamento, corretagem ou intermediaçâo de títulos em geral, valores

mobiliários ê contratos quaisquer.
10.03. Agenciamentq corretagem ou intermediação de direitos de propriedade

industrial, artística ou litenária.
10.04. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento

mercanti[ (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).
10.05. Agenciamento, corretflgem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, nâo

abrangidos em outros itens ou subiteng inclusive aqueles realizados no âmbito
de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06. Agenciamento rnarítimo.
10.07. Agenciamento de notícias.
10'08. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de

veiculação por quaisquer meios.
10.09. Representaçâo de qualquer natureza, inclusive comerçial.
10,10. Distribuiçâo de bens de terceiros.

SERYTÇO§ DE GUANDA, E§TACIONAMENTO, ARMAZENÂMENTO,
YTGILÂNCIA E CONGÊNERPS
11.01. Cuarda e estacionamento de veículos tgrrestres automotores, de aeronaves e de

embarcações.
11.02. vigilância, segurança ou úonitoramento de bens e pessoas e semoventes.
11.03. Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04. Armazenamento, depósito, carga, descargq amrmação e guarda de bens de

qualquer espécie.

SERVIÇO§ DE DIyER§ÕES, LÂZER, ENTRETENIMENTO E CONGÊNERES
12.01. Espetáculos teatrais.
12.02. Exibições cinematográfi cas.
12,03. Espetáculos circenses,
12.04, Programas de auditório
12.05. Parques de diversões, centros de lazer e congêneres
12.06. Boates, taxi-danoing e congêneres.
12.97. §hows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, consertos, recitais, festivais e

congêneres.
12,08. Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09. Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10. Corridas e cornpetições de animais.
12.11. Cornpetições esportivas de destreza fisiça ou intelectual, com ou sem a

paÍicipação do espectador.

11.

12.
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l|-,l2. Execução de música.
12,13. Produçao, mediante ou sem encômenda prévia, de eventoq espetáculos,

entrevistag shows, balle! danças, desfiles, bailes teatros, ópeag conceitog

recitais, festivais e congêaeres.

l;,l4. Fomecimento de músiãa para ambientes feçhados ou'não, mediana transmissão

por qualquer Proce§so.. I2.lS. b"rfit.s ãe bio"or carnavalescos ou folclóriços, trios elétrieos e congêneres.

12.16. Exibição de filmes, entrevistag musicaig espetáculos, shows, §onceúos,

desÍilás, óperas, competiçôes espoilivas, de destreza intelectual'ou congêneres.

, 12.17. Recreação e animação, inclusive em festas e €ventos de qualquer na§rrcza'

13. SERVIçOS RELÁTIvO§ À FONOGRAFIÀ 'FOTOGÊAFIÂ'

CII\TEMATOGR.+fl Â E R§PROGRAFIÁ
13.01. (VETADO)
13,02. ionogmfiu- ou gravação de sons, inçlusive trucagem, dublagem, mixagem e

congêneres.
13.03. Fotãgrafia e cinematografia, inçlusive rcvelação, ampliagão, côpiq reproduçâo,

trucagem e congêneres.

t 3. 04. Reprografi q mi crofilmagem e digital ização.

13.05. Com$siçao gráfic6, inclusive confecção de impressos gtáficos,

fCIocomposição, cliúeria zincografia, litografiq fotolitografia, excêto se

destinadô a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que

incoqporados, de qualquer forma, a outra meroadoria que deva ser objeto de

posteiior circulagdo, tais como bulag rótuloq etiquetas, 
-caixa§, 

cartuchos,

àmbalagens, e manuais técnisos e de inshução, quando ficarão sujeitos ao

ICMS.

14. sERvrÇos RELÀTrvo§ Â BEN§ DE TERCEIBO§
14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisâo, carga e recarga, eonserto, restauraçãq

blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículoq aparelhos,

equipanentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peçâs e paÍtes

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.02. Assistência técnica.

14.03. Recondicionamento de motores (exceto pêças e partes empregadaq que Íicam

sujeitas ao ICMS).
u,a4,. Recauchutagem ail regeneração de pneus.

14.S5. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,

lavagem, secâgem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, . recortÊ,

pôf*entq plastificação, costur4 acabamento, polimento e congêneres, de

objetos quaisquer.
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' 
14.06. Instalqão e moiltagem de aparelhos, máquinas e equipamentog inclusive

môntagem industrial, p:estados ao usuário final, exclusivamente com matffial
por ele fornecido.

M.A7, Colocação de molduras e congêneres.
14.08. Encadernação, gravação e douração de livros, revistaS e congêneres.

14.09. Alfaiataria e costura" quando o material for fomecido pelo usuário final, exceto

. aviamento.
14.10. Tinturaria e lavanderia-
14.11. Tapegaria e reforma deestofarnentos em geral-

14.12. Funilaria e lanternagem.
14.13. Carpintaria e serralheria
14.14, Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

l§. SERvrÇOS EELACIoNADOS Ao sEToR 3AIÍCÁRIO OU FINÂNCEIRO,
INCLUSTVE AQUELE§ PRE§TÀDOS POR IN§TITUIÇÕES TnIANCEIRAS
AUTORTZADA§ A FUNCIONÁR PELA UNIÃO OU POR QUEM DE DIRETTO
f5.01. Administração de fundos quaisquer, de consórciq de cartão de crédito ou débito

e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e oongêneres.

15.02, Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e

aplicaçâo e caderneta de poupançq no País Ê no extarior, bem como a

marutenção das referidas oontas ativas e inativas.
15.03. Lmação e manutonção de cofres paÍiculares, de terminais elekônic,os, dç

terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04. Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de

idoneidade, atestado de capacidads financeira e congêneres.

15.05. Cadastrc, elaboração de ficha cadastral, ranovação cadashal e congêneres,

inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF
ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06. Emissão, reemissão e fomecimento de avisos, comprovantes e documentos em
geral; abono de firmas; coleta e entroga de documentos bens e valores;
comunicação coil outm agência ou com a administração central; licenciamento
eletrônico de veículos; transferência de veíoulos; agenciamento fiduciário ou
depositario; devoluçâo de bens em custódia.

15.07. Acosso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer

meio ou pÍocesso, inclusive por telefone, fac-símilq internet e telex, acesso a
tçrrninais de atendimentq inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e
'a rcde compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações
relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15,0S. Émissão, reemissãq ãteraçao, cessão, substituição, cancelamento e rcgistro de
contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão,
concessâo, alteraçáo ou contratação de aval, fiança anuênoia e ccngêneres;
serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer Íins.
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15.09. Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos

. e obrigaçõeí .uurtituiçà a" [aruntiâ" alieração, cancelamento e registro de

contrato, r á"*uit serviços relaãionados ao arendamento mercar:til (leasiug)'

. 15.10. S"roiço. relacionados á cobranças, recebimentos ou pagêmento em gerat de

tÍtulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por coata de

. terceiroi inctusíve os efetuados por meio eletrônico, automátioo ou Por

máquinas de atendimento; fornecimento de posiçâo de cobrançq recebimento ou

pagamento; emissão de camês, fichas de compensação' impttssos e documentos

Ls.rr. ffirfiftà" de títulos, proiestos de títulog sustação de protesto, manutengão de

'' - 
títulos, reapÀsentaçao de títulos, e demais serviços aeles relacionados.

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

15.13, Serviços retacionados a operaçôes de câmbio. em geral, t9içlo, alteração,

proooguçao, canelamento ã baixa de contrato de.eâmb*o; emissâo de registro

d" .*po.tuçe" ou á" crédito; cobrança ou depósito 'no exterior; emissão,

fo-ecirn"nio e oáncelamento de cheques de , viagem; fornecimento,

transfeiênsia, cancelamento e demais serviços relativos à carta de credito de

importaçâq exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens

em gerai relaêionadas a operações de câmbio'

15.14, Sornecimento, emissão, reemissâo, renovagão e manutengão de cartâo

magrético, cartão de crédito, cartlio de débito, cartão salário e.congêneres.

l5.l§. Coáprnraçeo de cheques e títulos quaiquer, serviços relacionados a depósito,

inclusive Olposito identificado, a saque de contas_ quaisquer, por qualquer meio

ou proces§o, inclusive em tenninais eletrônicos e de atendimento.

15.16. Emissão, reemissão, liquidagão, alteração, cancelamento e baixa de ordens de

pagamento, ordens de-crédito e similares, por qualquer meio ou Processo;

r";l,içor áacionados à hansferência de valoreg dados, fundos, pagamentos e

similâres, inclusive entre eontas em geral'

15.17. Emissão, fornecime#o, devoluçâol sustação, cancelamento s oposição de

. cheques quaisquer, avulso ou por talão. 
.

l5"lg. á.*iior relacionados a oédito imobiliário,'avaliaçào e vistoria ds imóvel ou

obra, análise técnica e jurídica, emÍssão, ieemi§são, alteração, transferência e

renelociação de contratt, emissão e reemissão do terma de quitaçeo e demais

serviços relacionados a crédito imobiliário'

16. §ER\rrÇos DE TRANSPORT§ DE NATUREZÂ MUNTCIPAL
16.01. S'ervigos de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário, e

aquaviário de Passageiros.
t6.02. Outros serviços de fansporte de natureza municipal'
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ti. §ERyrÇos rlE âPOIO TÉC1r11-CO, ADMIM§TRÂTM, §rRÍDICO,

ãorvrÍnu,, colvrEn'crÀL E coNcÊ'N§REs
17.0t. es.essoriu e consultoria de qualquer neturez4 não coatida em outros itens desta'

lista; aÍlálise, exafile, pesquisa, soleta compilação e fomecimento de dados e

informações de qualquêr nàtureza, inclusive cadastro e similarcs.
, L7,Ü2. Datilografia" digitação, estenografiao expediente, §eoretaria em geral, :esposta

audívei reOaçêo] edição, inteÍPretação, revisão, traduçâo, apoio e infra'cstrutura

administrativa e con gêneres.

. 17.03. Planejamento, coord-enação, ptogramação ou organiza8o técnica, financeira ou

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

17.05. Fornecimento'd maode-obra, mesmo em caláter temporário, inclusive .de

empregados ou trabalhadorcs, avulsos ou temporários, contratados pslo

prcslador de serviço.
12.0ú. propaganda e pútiriOuOe, inclusive promação de vendas, planejamento de

ca*paúas ou ,ist"*as de publicidade, elaboração de desenhos, textss e demais

materiais Publicitários
fi.a1. ryETADO)
n.08. Franquia (tanchising).
17.S9. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas'

17.10. planejamepto, organizagão e administração ds feiras, exposiç&s, congrossos e

congêneres.
l7,ll. Organização de fesas e recepções, bufê (exceto o fornecimento de alimentação e

11.12.
17.13.
11.14.
17.15.
17.16.
t7.17.
l?.r8.
t7,19,
17.20.
17.2L.
t7.22.
t7.23.

fi.2í.
17.25.

bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
Administiação em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Leilão c congêneres,
Advocaçia.
Arbitragem de qualquer espácie, inclusive jurÍdica.

Auditoria
Análise de Organização e Métodos.
Âtuáriâ e cálculos técnicos de qualquer natureza.

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliarçs. :

Consultoria e assessoria econômica ou *nanceira.
Estatística.
Cobrança em geral.

Assessoria, análisg avalicção, atendimentO, cgnsulta" CadaStrO' SelçãO,

gerenciamento de informações, adminiStração de s§nta5 a receber ou a pâgar e

em geral, relacionados a operaçÕes de faturização (factoring).

Apresentação de palestrâs, conferência$ seminários e congêneres.

Inserção de textos, desenhos ê outfo§ materiais de propaganda e publicidade, em

qualquer meio (exceto em livros, jomais, e nas modalidades de serviços de

radiofusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).



r8.

t9.

Câmara Municipal de Volta Redonda
. Estrdo do Ri* de Jeneiro

. LEI MT]NICIPAL NO 5 . 398

SERVrÇOS DE REGTTLAÇÃO DE SIMSTROS VTNCULADOS A CONTRATOS
UT SBCT.TNO§; IN§PEÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS PARÂ COBERTURA
DE C'OI{TRATOS DE'SSCUROSi PRE\IENÇÃO E GERÊNCrÁ DE RrSCO§
§3GURÁ\rEI§ E CONGÊXENNS
18.01. Serviços de rcgulação da sinistrros vir:culados a'contratos de segurcs; inspeção e

avaliação ds riscos para cobertura dç contratos do sagurbs; prevenção e gerência
.' de riscos seguníveis e congêneres.

§ERYIÇO§ DE I}I§TRIBTIIÇÃO E V§NDA DE BILIIETES E DEIT,IAIS
PRODUTO§ D3 LOTERIA, BINGO§, CARTÕE§, PULES OU CT'PONS DE
ÀPOSTA§, §ORTEIO§, }RÊMIO§, INCLUSNru OS DECORRENTE§ DE
TiTULos rlr cAprr*Lrz ÇLo E coNcÊI{EREs
19,01. Serviços de distribuição e venda dç bilhetes e demais produtos de loteria, bingos,

cartões, pules ou cupons de apostas, soúeios, prêmios, inclusive os decorrentes
de tÍtulos de capitalização e congênercs.

sERlrrÇo§ poRTUÁRro§, ÂEROPoRTUÁRrOS, FERROPORTUÁRrOü D3
TERMI}IAIS RODOVIÁRrO§; FERROWIRTOS E METROVIÁRrOS

. 20,01. Serviços portuárioq ferroportuários, utilização de porto, movimentação de
passageiros, reboque de embarcações, rtbocador escoteirq ahacação,
desatracação, serviços de pratíoagem, capatazia,, armazena;gem do qualquer
natureza" serviços acessórios, movimentação de meroadoriaso serviços de apoio
marítimq de movimÊntação'ao largo, serviços ds armadoreg estivq confer€ncia,
logística e congênores.

20,02. Serviços aeropoÍuários, utilização de aeroportq movimentaçâo de passageiros,
aÍÍnazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves,
serviços de apio aeroportuiírios, serviços acessórios, movimentação de
mercadorias, logística e congêneres

20.03. Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metruviários, movimenlação de
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logÍstica e congêneres.

§ERVIÇO§ DE REGr§TRO§ PÚBLICO§, CARTORÁnrOS E NOTÂRIAI§
21.01. Serviços d€ rcgisÍos públicos, carÍorários e notariais.

§ERvrÇo§ IIE EXPLORÂÇÃO DE RODOYIA
22.01, Serviços de exploração de rodovía mediar:te cobrança de preço ou pedágio dos

üsuáriog envolvendo execução de serviços de conservagão, manutenção,
melhoramentos pam adequaçâo de capacida& e segura*çe de trânsito, operaçãq' monitoramsnto, assistência aos usuários e oums serviços definidos em
contratos, atos de concessão ou permissão ôu em norÍnas oficiais.

20.

21.

22.
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Câmara Municipal de Volta Redonda
Estsdo do Rio de Jenciro

LEI MUNICIPÂL N. 5 .398

§ERVIÇO§ DE PROGRAMAÇÃO E COMUrI{ICAÇÁO VISUAL, DESENHO
INDU§TRIÀL E CONGÊNERES
23.01. Serviçps de programação'e camunicação visual, desenho industrial e congêneres.

SERv1ÇOS DE CHAVEIROS, CONT'ECÇÃO DE CARIIYIBOS, PLACAü
sTNALiZAÇÃo U§UAL, BANNERS, ADDSTVOS E CONGÊNERE§
24.0f, Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual,

banners, adesivos e congêneres.

sERvrÇos FUNERÁRros
25.01. Funemis, inclusive fornecimento de caixão, urnas ou esquifes; aluguel de capela;

transpofte do cOrpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e Outros

pammentos; desembaraço de certidâo de óbito; fomeclmento de véu, essa e

outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauxação de

cadáveres.
23,A2, Translado intramunicipal e uema$o de corpos e partes de corpos cadavéricos.

25.03. Planos ou convênios funerários.
25.04. Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios
25.05. Cessão de uso de espaços em cemilérios para sepultamento.

SERVIÇO§ )X COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE
CORRESPONDENCIAü DOCUMENTO§, OB.IETOS, BEN§ OU VALORE§,
TNCLU§IYE PELOS CORREIO§ E SUAS AGENCIAS TRANQUEADAS;
COURRIER E CONGÊNXRE§
26.AL Serviços de coleta, rcmessa ou entroga de correspondências, documentos,

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

sERLrÇOS D§ AS§ISTÊXCIa SOCIAL
?,7.AL Serviços de assistência social.

SERVIÇOS DE AVÂLIAÇÃO rlE BEN§
NÀTURX,ZA

E §ERVIÇOS I}E QUALQUER

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

sERVrÇO§ DE BIBLIOTECONOMTA
29.01. Serviços de biblioteconomia.

§ERVrÇOS DE BIOLOGTA, BTOTECNOLOGTA E QÚMICA
30.0f . Serviços de biolcgia, biotecnologia e química.

26.

21.

28.

29.

30.
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Câmara Municipal de Volta Redonda
Estado do Rio dc Janelro

LEI MUNICIPAL No s. sge

§xRvrços rÉcNrcos EM EDrFrcAÇÔ§s, ELETRÔMCA,
ELETROTE CNICA, MECÂhIICÂ, TELECOMUNICAçÔES E CONGÊNER§S
31.0I. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,.

. 
telecomunicações e congêneres.

§ERVrÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS
32.01. Serviços de desenhos técnicos.

SERVrÇOS DE DESE^MBÁRÁÇO ADUANETRO, COMTSS/IRrOS,
DESPACHÀNTE§ E CONGENERES
33.01. Serviços de desembaraço aduaneiro, cornissários, despachantes e congêneres.

SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÔES PARTICT'LARES, DETETIVES E
CONGÊNERES
34.01. .Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

SERVIÇOS DE REPORTAGEM, A§SESSORIA DE IMPRSN§A,
JORNÁLTSMO E RELAÇÔES pÚnr,rCas
35.01. §erviços de repcrtagem, assessoria de impiens4 jornalismo e relações públicas.

SERVIÇO§ DE METEOROLOGIA
36.01. Serviços de meteorologia.

SERVIÇOS DE ARTI§TAS, ÂTLETAS, MODELO§ E MAIÍEQUINS
37.01. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins

§ER\rIçOS DE MUSEOLOGIA
38.01. Serviços de museologia.

sERyrÇos DE ouRrvESARrA E LAPTDAÇÃO
39.01. Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fomecido pelo

tomador do serviço).

§ERVIÇOS RELATIVO§ A OBRAS DE ARTE §OB ENCOMENDA
40.01. Obras de artes sob encomenda.

32.
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