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PREFEITURA MUNICIPAL DE A~UJA 
ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO ~ 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

Regulamenta a Lei n° 1.155/95 de 27 de dezembro de 1995, que 
dispõe sobre a modificação do Código Tributário. 

JOSÉ CLÁUDIO :MENDONÇA, PREFEITO MUNICIPAL 
DE ARUJÁ, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÔES LEGAIS, 

DECRETA: 

ARTIGO 1°- Fica regulamentada a Lei n° 282nl de 30 de dezem 
bro de 1971, atualizada pela Lei nO 1.155/95 de 27 

de dezembro de 1995, C6digo Tributário do Munidpio e que passa a ter como baSe para a 
fixação de se,us valores a UFIR - Unidade Fiscal de Referência. 

" 
j 

DA COBRANÇA DE TRIBUTOS 

ARTIGO 2° - A cobrança de tributos ou suas decorrências será 
efemada: 

I - Pela Tesouraria Municipal ou estabelecimentos bancários 
devidamente autorizados, dentro dos prazos fixados nos respectivos avisos. 

II - Pela cobrança amigável, com os acréscimos legais cabíveis, 
inclusive juros e correÇão monetária, aplicáveis à partir do primeiro dia útil após o vencimento. 

_ m -Por ação de execução, após a inscrição dos débitos na Divida 
Ativa do Munlcípio, com as comunicações cabíveis. 

acréscimos: 

original. 

ARTIGO 3° - Todos os tributos ou creditos previstos na Lei men
cionada, após o prazo sofrerão os seguintes 

I - Multa de 1 0% (dez por cento), que incidirá sobre o valor 

II - Juros de 1% (hum por cento), por mês ou fração, incidentes 
sobre o valor original e multa, desde o vencimento. 

m -Correção monetária, mensal, incidente sobre o valor original, 
acrescido da multa de 10% (dez por cento) que será calculada à data do efetivo pagamento, 
desde a data do vencimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o vencimento ocorra em dia não 
útil será automaticamente prorrogado 

para o primeiro dia útil, no Municipio. 

ARTIGO 4° - No inicio de cada exercicio financeiro serão inscri-
tos nos registros da Divida Ativa, os débitos não 

resgatados, para expedição das certidl!es exigidas na legislação processual vigente. -----riJ :;, 

r 
DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS ~ 

ARTIGO 5° - Os serviços urbanos terão a respectiva taxa calcula
da em 2,88 tJFIR por metro linear de testada: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 
ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - São considemdos seJVÍços urbanos: 
a) limpeza pública de ruas e logradouros; 
b) coleta de lixo domiciliar; 
c) iluminação pública; 
d) conservação de pavimentação; 
e) serviço de bombeiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços objeto do presente arti
go serão cobrados dos proprietários 

ou possuidores de imóveis urbanos, edificados ou não, localizados nas vias beneficiadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços aqui referidos, para efei 
to de fixação e cobrança, são 

considerados economia autônoma. 

PARÁGRAFO QUARTO - A testada será considerada em me
tros lineares de frente do imóvel, 

para a fixação da Taxa de Limpeza de ruas e logradouros, para a Taxa de Coleta de Lixo 
Domiciliar, a testada padrão do local. 

PARÁGRAFO QUINTO -

Imposto Predial e Tenitorial Urbano. 

A taxa de serviços urbanos será 1an 
çada e cobrada juntamente com o 

DO IMPOSTO SOBRE SERVICOSDE QUALQUER NATUREZA 

ARTIGO 6° - Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, ficam obrigados a manter em 

seus domicilios fiscais os livros referidos nos artigos 170 e seguintes do Código Tributário do 
Municipio, confonne modêlos aprovados e rubricados previa.ui.ente pela autoridade fiscal, sob 
pena de autuação e multa na forma da Lei. 

ARTIGO 7° - Os contribuintes enquadrados no regime de estimati 
va deverão, anualmente e até o último dia útil do 

mês de fevereiro apresentarem, em impresso próprio, o relatório de sua receita e recolhimento 
relativos ao exercicio anterior, para fins do artigo 158 do Código Tributário do Municipio. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A não apresentação do relatório até a da 
ta prevista implica em multa, sem 

prejuizo do concelamento do regime de estimativa. 

ARTIGO 8° - Ficam enquadrados no regime de estimativa as ativi {,:f":' 

dades nas quais por força de qualquer circunstância 
. pensadas a escrituração ou controle da receita bruta ou que, por força de 

. . s, nIo obriguem o uso de livros ou demais documentos exigidos pelo ~. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO N' 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O enquadramento do contribuinte 
no regime de estimativa poderá, à 

critério da autoridade competente, ser feito individualmente, por categorias de estabelecimentos 
ou por grupos de atividades. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A autoridade competente poderá, a 
seu critério suspender a qualquer 

tempo a aplicação do sistema previsto neste artigo de modo geral, individlla)mente, ou quanto a 
qualquer categoria de estabelecimento ou grupo de atividade. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando, ao enquadrar determinada 
atividade no regime de estimativa e 

que não estiver previsto na Tabela I deste Decreto, a Lançadoria fará o lançamento do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza por analogia, tomando por base outras atividades 
bastante semelhantes. 

ARTIGO 9° - Não obstante o enquadramento no regime de estima 
tiva das atividades relacionadas no artigo anterior, a 

Lançadoria poderá lançar com base na renda bruta, quando houver conveniência, aplicando-se 
a aliquota constante da Tabela I, desde que o imposto apurado não seja inferior ao estabelecido 
pelo citado regime de estimativa. 

ARTIGO 10° - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
quando pago na Tesouraria Municipal, deverá 

conter em. sua respectiva guia. de receita o visto da Lançadoria; quando pago através de banco, 
a Lançadoria deverá proceder a verificação do cálculo e no caso de incorreção no 
preenchimento da respectiva guia, comunicar ao contribuinte a complementação do valor. 

ARTIGO 11° - No caso do Imposto Sobre Serviços de mão-de-
obra de construção civil, quando não apresentado 

contrato de serviço, fatura ou outros docmnentos comprobatórios do preço do serviço ou 
quando estes documentos apresentarem suspeita de fraudes, este será arbitrado nos termos do 
artigo 156, parágrafo 3°, letra m da Lei Municipal n° 28Znl, considerando-se o preço minimo 
por metro quadrado, constante da Tabela 1. 

ARTIGO 12° - Quando o volume ou a modalidade da prestação 
de serviço aconselhar tratamento fiscal mais 

adequado, por dificuldade na apuração da renda bruta ou por outros motivos justificáveis, a 
Lançadoria lançará o tributo por estimativa, nos termos da Lei Municipal nO 282nl, em aseu 
artigo 158 e seus parágrafos, aplicando-se a aliquota constante da Tabela I, coluna UUFIR -
C6digoO". 

1./ 

ARTIGO )30 - No caso de construção ci~ quando o contribuinte 
não apresentar o comprovante da renda bruta ou 

ação de informação, a Lançadoria tomará como valor minjm~ ~: 
Tabela 1 ()fY' 

rr 
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ESTADO DE slo PAULO 

DECRETO W 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. Y 
ARTIGO 14° - Para fins de exclusivos de regularização de cadas

tro, as unidades competentes poderão elaborar 
projetos simplificados das construções irregulares no Município, mediante levantamento 
efetuado para fiscalização de obras e posterioImente cadastrar e 1.ançar. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para as construções com mais de 60,00 
(sessenta) metros quadrados, serão 

exigidos projetos de conservação, nos teImOS da legislação especifica. 

desocupação do local. 

ARTIGO 15° - A Taxa de Ocupação de recuos obrigatórios, defi
nidos por Lei, será lançada anua1mente e até a 

PARÁGRAFO ÚNICO - As taxas serão cobradas conforme Ta
bela V deste Decreto. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 16° - O contribuinte prejudicado por qualquer motivo de 
lançamento de débito fiscal e desejar nele 

decorrer, deverá obedecer aos seguintes prazos: 
a) os pedidos de reconsideração de lançamento, deverão dar 

entrada na Prefeitura antes do vencimento do prazo estipulado para o pagamento, seja para 
débito fiscal integral ou da primeira parcela quando houver; 

b) os recursos sobre a emissão errônea ou qualquer relação com o 
débito fiscal, deverão dar entrada na Prefeitura dentro de 30 (trinta) dias da data do 
recebimento do respectivo aviso. 

O PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fom dos prazos estipulados nos 
itens "a" e "b" deste artigo, os 

pedidos de reconsideração ou recursos somente poderão ser protocolados com. o depósito na 
Tesouraria municipal, da importância integral objeto do pedido formulado pelo contribuinte. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Obedecidas as disposições deste ar-
tigo, a importância depositada 

ficará na Tesouraria muncipal até a solução definitiva do recurso ou reconsideração impetrada, 
e quando for o caso, de decisão favorável, será devolvida ao interessado, sem multa, juros e 
coneção monetária, descontada, se for o caso, a parte que couber ao Município. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a decisão definitiva for fa
vorável ao Município, o depósito 

feito na tesouraria Municipal será considemdo como parte, ou pagamento integral, da 
importância do débito fiscal, discutido, com aplicação do disposto no artigo 14° deste Decreto. 

ARTIGO 17° - As importãncias depositadas nos cofres munici
pais e a qualquer titulo, mesmo que sobre elas 

haja recurso j')eDíle1;)le.l estão inteiramente dispensada da aplicação de multas, juros e ~'ifão 
monetária. 

fjf 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA 
ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

ARTIGO 18° - Havendo casos em que por dinamização dos servi 
ços fiscais haja interesse de incluir-se os débitos 

pendentes relativos a exercicios anteriores e que constarão em Avisos-Recibos, Guias de 
Recolhimento ou Camês, os acréscimos relativos à multa, jmos e correção monetária serão 
calculados a~ a data limite para o pagamento do tributo principal ou até para o pagamento da 
primeira parcela, conforme o caso. 

PARÁORAFO ÚNICO - Os Avisos-Recibos, Guias de Recolhi-
mento ou Camês deverão conter o 

esclarecimento de que o cálculo de acréscimos constante deste artigo, tem validade somente até 
a data de vencimento, devendo o órgão competente proceder as atualizações devidas para o 
pagamento após a data estipulada. 

ARTIGO 19" - Ficam isentos da Taxa de Expediente, os requeri
mentos solicitando: 
a) revisão de lançamento de Tributos Muncipais; 
b) atualização de cadastro; 
c) serviços de utilidade pública ou que for 

considerado direito do cidadão e dever da Prefeitura; 
d) certidão de defesa de direitos e esclarecimentos 

de situações de interesse pessoal; e 
e) outros documentos que tenham o objetivo de 

defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de dúvida, submeter ao visto 
Prefeito ou do Diretor Juridico para a 

. isenção da referida taxa neste artigo. 

O ARTIGO 20° - Os imóveis situados na Zona Central do Munici-
pio, poderão ter Coeficiente de Aproveitamento 

(Ca) superior à 100% (cem por cento) da respectiva área do terreno, a~ o limite de 200% 
(duzentos por cento), chamado de "solo criado", desde que o proprietário recolha, nos termos 
do item 4 da Tabela XI, deste Decreto, o valor correspondente à área construida acima do 
coeficiente permitido pela Lei nO 1.125/95 de 05 de julho de 1995. 

ARTIGO 21 ° - O lixo patolÓgico, produzido por estabelecimentos 
hospitalares ou congêneres, laboratórios, 

farmácias, clínicas, ambulatórios, consultórios e estabelecimentos assemelhados, será 
removido para fins de incineração, nas condições estabelecidas pelo Decreto n° 2.059/94, e as 
taxas pela prestação deste serviço serão cobradas conforme item 12 da Tabela XI do presente 
Decreto. 

Unidade Fis 
GovemoFed 

ARTIGO 22° - Os valores constantes das tabelas do presente De
creto estão expressas em quantidades de UFIR. -

de / efeIêocia, corrigida nas mesmas dalas e valores estabeC?;'ro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 6 

ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO ~ 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

ARTIGO 23 0 
- Os contribuintes em débito com o ISS - Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, serão 
impedidos de solicitação para autorização de Notas Fiscais. 

ARTIGO 240 
- As Tabelas l, II, III, N, V, VI, VII, VIII, IX, X 

e XI estabelecidas pela Lei nO 1.155/95 de 27 de 
deumbro de 1995, passam a vigorar com a redação data pelo presente Decreto e dele ficam 
fazendo parte integrante. 

ARTIGO 250 
- Este Decreto entmrá em vigor à IOde abril de 

199 vogadas as disposições em contrário. 

á, 22 de Março de 1996. 

- NEIDE Pru.'\I.I"'-I..IJ.L.A.J .n ... r->. ....... S -
Diretora do da Ad.m.in.istração 

n), 9 PI ( 'i 



PREF~TURA MUNICIPAL DE A.QJÁ 7 , a , 
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DECRETO N° 2.265/96 .• DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I • LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUALQUER NATUREZA 
I 

lTEI\t DA SUB 
LISTA OE fTEM DISCRIMINAÇAO - ALIQuOTAEM pERlOOODE BASE DE CALCULO 
SERViÇO INCID~NCIA 

UFIR %R.aRUTA 
C6DIQOaO 06DlGO a 1 

01 00 Médicos, inclusive anéJises cnnicas, elebicidade médica, 
radioterapia, ultra-sonografia, radiolografia, tomografia e 
congêneres ........................................................................... 168,00 - anual por profissional 

02 00 Hospitais, clfnicas, sanatórios, prontos Bocorros, manic6mios, 
casas de sa(lde de repouso e de recuperaçlo e congêneres .. 2.38000 2 mensal por profissional 

03 00 Bancos de sangue leite pele Olhos, sêmen e congêneres ...... 2500 2 mensal preço 1)or selVÍÇ() 
04 00 Enfermeiros, obstetras, ortópicos, fonoaudiólogos, protéticos 

(prótese dentária), fisioterapêutas .......................................... 9600 anual por profissional 
05 00 Assistência médica e congéneres previstos nos Itens 1, 2 e 3 

i desta, lista, prestados,atravéa de planos de medicina de grupo, 
F 

I convênios, inclusive com empresas para assistência à 
empregados ......................................................................... 6000 5 mensal por profissional 

06 00 Planos de saúde, prestados por empresas que nlo estejam 
inclurdas no Item 5 desta lista e que se cumpram através de 
serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou 
apenas pagos por esta, mediante indicaçlo do beneficiário do 
plano •...... '. ............................................................................ 6000 5 mensal preço do serviço 

07 00 Médicos veterinários .............................................................. 168,00 - anual por profissional 
08 00 Hospitais veterinários, cllnicas veterinárias e congêneres ......... 2500 5 mensal preço do serviço 

i 09 00 Guarda. tratamento, amestramento, adestramento, 
embelezamento alojamento e congêneres relativos à animais. 120,00 - anual preço do serviço 

~ 
10 01 Barbeiro, pedicure, manicure, tratamento de pele, depi!açlo e 

congêneres ........................................................................... 120,00 - anual por profissional 
10 02 Cabelereiro ........................................................................... 120,00 25 mensal por profissional 
11 00 Banhos, duchas sauna massagens, ginásticas e congéneres .. 120,00 .. anual pre~ do serviço 
12 00 Varriçlo coleta remoçlo e incineraçlo de lixo ....................... 10000 5 anual preço do serviço 
13 00 Limpeza e drenaaem de Dortos rios e canais .......................... 10000 5 anual preço do serviço 

~r! ~ e;.:> 
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DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I - LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUALQUER NATUREZA 

1TEM0A SUB 
LISTA OE fTEM OISCRIMINAÇAo ALIQuOTAEM PERlOOOOE BASE DE CALCULO 
SERViÇO INCIOSNCIA 

UFIR %R.BRUTA 
CÓDIGO 1:1 O CÓDIGO 1:11 

14 00 Limpeza de imóveis, manutençlo e conservaçlo de imóveis 
inclusive vias públicas parques e jardins ................................. 10000 5 anual preço do serviço 

15 00 Oesinfecçlo, imuniza9lo, higienizaçlo, desratizaçlo e 
congéneres ......................................................... ; ................. 10000 5 anual preço do serviço 

16 00 Controle e tratamento de elluentes de qualquer natureza e 
agentes ffsicos e biológicos ................................................... 10000 5 anual preço do serviço 

17 00 Incineraçlo de reslduos quaisquer ......................................... 10000 5 anual preço do serviço 
18 00 Limpeza de chaminés ............................................................ 50,00 5 anual preço do serviço 
19 00 Saneamento ambiental e congéneres ...................................... 5000 5 anual ~eço do serviço 
20 00 Assistência técníca ................................................................ 10000 5 anual preço do serviço 
21 00 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, RIo contida 

em outros Itens desta lista, organizaçlo, programaçlo, 
planejarnento, assessoria, processamento de dados, 
consultoria técnica, financeira ou administrativa ....................... 12000 mensal preço do serviço 

22 00 PlaneJamento, coordenaçlo, programaçlo ou organizaçlo 
técnica financeira ou administrativa ........................................ 12000 5 anual preço do serviço 

23 00 Ané.lises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e 
informaçOes, coleta e processamento de dados de qualquer 
naturez& ............................................................................... 15000 5 anual preço do serviço 

24 00 Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em 168,00 · anual por profissional 
contabiUdade e congéneres .................................................... 

25 00 Perlcla, laudos, exames técnicos e ané.\lses técnicas ............... 12000 - anual preço do serviço 
26 00 Traduç~es e interpretali4'5es ................................................... 5000 · anual por profissional 
27 00 Avaliaçlo de bens ................................................................. .9600 · anual por profissional 
28 00 Oatilografia, estenografia, expediente, secretária em geral e 

congéneres ........................................................................... 1000 5 meMal preço do serviço 
~L 00 Projetos, cáJculos e desenhos técnicos de qualguer natureza ... 2000 n1~al poCJ:)rofissional 

o o ~ 
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PREF.QrURA MUNICIPAL DE AROJÁ 
ESTADO DE $lo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I • LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUALQUER NATUREZA 

ITENDA SOB 
LISTA DE fTEM DISCRIMINAÇAO ALICIUOTAEM PERlODODE BASE DE cALCULO 
SERVJC10 INCIDêNCIA 

UFIR %R.BRUTA 
CÓDIGO a O CÓDIGO a 1 

30 00 Aerofotogrametria (inclusive interpretaçllo), mapeamento e 
topografia ............................................................................. 2500 5 mensal preço do serviço 

31 01 Execuçlo. por administraçlo, empreitada OU sub-empreitada, 
de construçlo civil, de obras hidréulicas e outras obras 
semelhantes e respectivas engenharia consultiva, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento 
de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do 
local de preataçlo dos serviços que fica sujeita ao ICM}. ........ 2500 5 mensal preço do serviço 

31 02 Eletrlcidade, encanador, pintor de obras (paredes), pedreiros. 
aut6nomos, marcenaria, canteiro e outras atividades 
equivalentes (pintor industrial) poceiro, serralheiro, montagem, 
etc ....................................................................................... 1500 5 mensal por profissional 

32 00 Demoliçlo ........................................................................... , 2500 5 mensal preço do serviço 
33 00 Reparaçlo. conservaçlo e reforma de edi1lcios, estradas, 

pontes, portos e congéneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local de prestaçlo dos servicos Que fica sujeito ao ICM .......... 2500 5 mensal preço do serviço 

34 00 Pesquisa, perfuraÇlo, cimentaçlo, per1ilagem, estilaçlo e 
outros serviços com a exploraçlo do petróleo e gás natural.. ... 2500 5 mensal preço do serviço 

35 00 Floresta.mento e reflorestamento ............................................ 1500 5 mensal . ~o do serviço 
36 00 Escoramento de encostas e serviços congéneres .................... 1500 5 mensal preço do serviço 
37 00 Pa.isagismo, Jardinagem e decoraçlo (exceto o fornecimento 

de mercadorias QUe fica sujeito ao ICM) ................................ 1500 5 mensal preço do serviço 
37 01 Decorador ............................................................................ 3000 5 mensal preço do serviço 
37 02 Jardineiro ................... " ........................................................ 1500 5 mensal preço do serviço 
38 00 Raspagem, calafetaçlo, polimento, lustraçlo de pisos, 

Daredes e divisórias .............................................................. 1500 5 mensal preço do serviço 
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PREF~URA MUNICIPAL DE AReJÁ 
ESTADO DE s10 PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I - LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUALQUER NATUREZA 

trEM DA SUB 
LISTA DE ITEM DISCRIMINAÇAO ALIQUOTAEM pERlODODE BASE OE CÁLCULO 
SERViÇO INCID~NCIA 

UFIR % R.BRUTA 
c601GO=o C60100=1 

39 ENSINO DE QUALQUER GRAU OU NETUREZA 
39 01 Ensino de 10 e'}! graus e pré-escolar materna!.. .....•.............. 1500 5 mensal pr-eço do s~o 
39 02 Professor autônomo .............................................................. 1500 5 mensal preço do serviço 
39 03 Auto escola ........................................................................... 2500 5 mensal preço do serviço 
39 04 Ensino de inforTrlática ............................................................ 1500 5 mensal preço do serviço 
40 00 Planejamento. organizaÇio e administr&çlo de feiras. 

expoSiçaes, congressos e congéneres .................................... 1500 5 mensal preço do serviço 
41 00 Organizaçlo de festas e recepçi5es: buffet (exceto o 

fornecimento de afimentaçlo e bebidas. que fica sujeito ao 
ICM) .................................................................................... 1500 5 mensal preço do serviço 

41 01 Restaurantes, bares e lanchonetes ......................................... 1500 5 mensal preço do serviço 
41 02 Nutr1cionista .......................................................................... 1500 5 mensal preço do serviço 
42 00 Admlnistraçlo de bens e negócios de terceiros e consórcios ... 2000 5 mensal preço do serviço 
43 00 Administraçlo de fundos mútuos (exceto a realizada por 

instituiç(Ses autorizadas à funcionar pelo Banco Centra!) ........... 2500 5 mensal preço do serviço 
44 00 Agenciamento. corretagem ou intennediaçlo de câmbio, de 

seguros e de planos de previdência privada ............................ 1500 5 mensal preço do serviço 
45 00 Agenciamento. corretagem ou intennediaçlo de tftulos 

quaisquer (exceto 08 serviços executados por instituiç«Ses 
autorizadas ê. funcionar pelo Banco Centrai) ............................ 2500 5 mensal preço do serviço 

46 00 Agenciamento. corretagem ou intennediaçlo de direitos de 
propriedade industrial. anlstiea ou literé.ria .............................. 2500 5 mensal preço do serviço 

47 00 Agenclamento. corretagem ou intennediaçlo de contratos de 
franquia (francchise) e da futuraÇlo (roatoring) excetuam-se 
08 serviços prestados por institui9t5es autorizadas à funcionar 
Delo Banco CentraL ............................................................... 2500 5 mensal preço do serviço 

.t 
~ ·1, 

10 

I 

I 

i 

. 

\.-.... 
(; .. :-::> 
fe.Â 



PREFE:"~URA MUNICIPAL DE AROÁ 11 

ESTADO DE $lo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I - LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUALQUER NATUREZA 

ITEM DA SUB 
LISTA DE fIEM OISCRIMINAÇAO ALIQUOTAEM PERfOOOOE BASE OE CALCULO 
SERVIÇO INCID'NCIA 

UFIR %R.BRUTA 
C6DIGO=O C6D100=1 

48 00 Agenciamento, organizaçlo, promoçlo e execuçlo de 
programas de turismo, passeios, excursi5es, guias de_t~smo 
e congéneres.H ......................................... o .......... ::::: .......... 2500 5 mensal preço do serviço 

49 00 Agenciamento, corretagem ou intermediaç60 de bens móveis e 
imóveis nlo abrangidos nos Itens 44 e 45, 46 e 47 .................. 2500 5 mensal preço do serviço 

50 00 Despachantes ............. o ......................................................... 16800 - anual por profissional 
51 00 Agentes de ~ropriedade industrial.. ................... 00 .................... 20000 5 anual j)Or ~rofissional 
52 00 ! Agentes de propriedade artrstica ou literária ........................... 20000 5 anual preço do serviço 
53 00 LeMo ............................ " .. " ................................................. 200,00 5 anual preço do serviço 
54 00 Regulaç60 de sinistros cobertos por oontratos de seguros; 

inspeçlo e avaliaçlo de riscos para cobertura de contratos de 
seguros prevençlo e gerência de riscos seguráveis, prestados 
por quem nlo seja o próprio segurado ou companhia de 
seguro .................................................................................. 2500 5 mensal preço do serviço 

55 00 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumaç60 e 
guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos 
em instituiçOes financeiras autorizadas à funcionar pelo Banco 
Central) ................................................................................ 1000 5 mensal preço do serviço 

56 00 Guarda e estacionamento de velculos automotores terrestres .. 2500 5 mensal preço do serviço 
57 00 Vigillncia ou segurança de ~essoa8 e bens ............................. 1500 5 mensal preço do serviço 
68 TRANSPORTE, COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE 

BENS OU VALOREs., DENTRO DO TERRrrÓRlO DO 
MUNIC/PIO 

58 01 Transporte por ônibus (por veiculo) ........................................ 15,00 5 mensal por veiculo 
58 02 Transporte por ônibus (concessionárias) ................................. 5000 5 mensal por veiculo 
58 03 Transporte de carga .............................................................. 25,00 5 mensal por VeIculo 
58 04 Auto-aocorro (guincho) .......................................................... 25,00 5 mensal por veiculo 

'--~ ~ .. Taxi ................ ·.= .... ~ ... = ...... ·= ........ · ....... ·· .... ·.· .. · ..... tli,OO 5 mensal ~velculo 
--_._~_ .. 
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ESTADO DE $lo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

m:MDA 
LISTA DE 
SERVIÇO 

58 
58 
69 
59 
59 
59 
59 

59 
59 

59 
60 

60 
60 

60 
61 

62 
63 

63 

TABELA I • LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

SUB 
ITEM DISCRIMINAÇAO ALIaUOTAEM PERlODODE BASE DE CÁLCULO 

INCID@NCIA 
UFIR %R.BRUTA 

CÓDIGO 11:1 O cÓDIQO 11:11 
06 Motori6ta aut6nomo eJou de passageiros ................................ 1500 5 mensal preço do serviço 
07 Transporte de escolar ........................................................... 25,00 5 mensal preço do serviço 

DIVERSOES PUBLICAS 
01 a) Cinemas "taxklancing" e congéneres ................................. 2500 5 mensal preço do serviço 
02 b) Bilhares boliches, corridas de animais e outros jogos .......... 10,00 5 mensal preço por mesa 
03 c) ExposiQDes com co~ de ingresso ............................... 2500 5 mensal preço do serviço 
04 d) Banes, ShOW8, festivais, recitais e congéneres, inclusive 25,00 5 mensal preço do serviço 

espetãculos que sejam também transmitidos, mediante 
compra de direitos para tanto pela televisão oupelo rãdio ...... 

05 e) Jogos eletr6nioos .............................................................. 15,00 5 mensal preço por mesa 
06 1) CompetiçDes esportivas ou de destreza flsica ou intelectual, 

com ou sem a participaçlo do espectador, inclusive a venda 
de direitos à transmisslo pelo rédio ou pela televislo .. '" ......... 25,00 5 mensal preço do serviço 

07 g) Execuolo de ml'Jsica individualmente ou por conjunto .......... 25,00 5 mensal preço do serviço 
DISTRISUIÇAO E VENDA DE BILHETE DE LOTERIAS, 
CARTOES, PULES OU CUPONS DE APOSTAS, SORTEIOS OU 
PREMIOS 

01 Loteria Federal. .................................................................... 1500 5 mensal preço por serviço 
02 Intermedlaçlo ou agenciamento de aposta, inclusive loteria 

esportiva .............................................................................. 2500 5 mensal pre~o por serviço 
03 Bilheteiros ambulantes ........................................................... 1500 5 mensal preço do serviço 
00 Fornecimento de mQsica. mediante transmisslo por qualquer 

processo, para vias PÚblicas ou ambientes fechados (exceto 
transrniss6es radi~nicas ou de televislo) .............................. 2500 5 mensal preço do serviço 

00 Gravação e distribuiçlo de filmes e vlde~tape ....................... 2500 5 mesnal preço do serviço 
00 Fotogra1ia ou gravaçlo de 80ns ou ruldos, inclusive trucagem, 

dublagem e miXagem sonora .................................................. 2500 5 mensal preço do serviço 
01 Locutor ................................................................................. 2S.ºº 5 mensal preço do serviço_ 
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ESTADO DE $lo PAULO 

DECRETO ~ 2.265/96. ~ DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I • LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

ITEIVIDA sua 
LISTA DE ITEM DISCRIMINAÇAO ALIQUOTA EM PERlODODE BASE DE CALCULO 
SERVIÇO INCID'NCIA 

UFIR %R.BRUTA 
CÓDIGO 1:10 cÓDIQO 1:1 1 

64 FOTOGRAFIA E ClNEAfATOGRAFIAr INCLUSIVE 
REVELAçAo, AMPUAçAO, CÓPlAr REPRODUçAO E 
TRUCAGEM 

64 01 Estabelecimento fotogrifico ............................... h .................. 2500 5 mensal preço do serviço 
64 02 Fotógrafos autôrlomos ........................................................... 15,00 5 mensal . preço do serviço 
65 00 Procluçlo, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, 

de espetáCUlos entrevistas e congéneres ............................... 15,00 5 mensal Pl'e~o dos erviço 
66 00 Colocaçlo de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo 

usuário final do serviço .......................................................... 2500 5 mensal preço do serviço 
67 00 Lubrificaçlo, limpeza e revislo de máquinas, velculos, 

aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e 
partes que fica sujeito ao ICM) .............................................. 25,00 5 mensal preço do serviço 

68 CONSERTO, RESTAURANÇAO, MANUTENÇAO E 
CONSERVAÇAo DE MÁQUINAS, VEICUL.O$, MOTORE$, 
ELEVADORES OU QUALQUER OBJETO (eneto o 
fbmeo/mentD de PfJ9t111 e ~ que fIoelJUjelto ao ICM) 
A ~ OFICINA PARA AUTOS 

68 01 Serviços de tomo e solda ...................................................... 25,00 5 mensal preço do serviço 
68 02 Auto elétrico ......................................................................... 25,00 5 mensal preço do serviço 
68 03 Reparos mecânicos ou funilaria e pintura e serralheria ............. 25,00 5 mensal preço do serviço 

B - OFICINA DE REPAROS DIVERSOS 
68 04 Sapataria (inclUSive engraxate) ............................................... 15,00 5 mensal preço do serviço 
68 05 Soldador ............................................................................... 1500 5 mensal preço do serviço 
68 06 Radiotécnico e similares ........................................................ 2000 5 mensal preço do serviço 
68 07 Bicicletaria ........................................................................... 20,00 5 mensal preço do serviço 
68 08 Conserto de relógios chaves etc ........................................... 15,00 5 mensal preço do serviço 
68 09 Eletrotécnlcos ....................................................................... 2000 5 mensal preço dos erviço 
68 10 Borracharia ........................................................................... 15,00 5 mensal preço do serviço 

~ fF ~ 
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PREFQURA MUNICIPAL DE ARa 
ESTADO DE $lo PAULO 

~-'/ 

DECRETO N° Z.Z65/96. - DE ZZ DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I - LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUALQUER NATUREZA 

ITEM DA sua 
LISTA DE frEM DISCRIMINAÇAO ALIQUOTAEM PERlODODE BASE DE cALCULO 
SERVIÇO INCID~NClA 

UFIR %R.BRUTA 
CÓDIGO II O CÓDIGO 111 

58 06 Motorista autGnomo eJou de passageiros ................................ 15,00 5 mensal preço do serviço 
58 07 Transporte de escolar ........................................................... 2500 5 mensal preço do serviço 
69 DIVERSOES PUSUCAS 
59 01 a) Cinemas, 'axi-dancing" e congéneres ................................. 25,00 5 mensal preço do serviço 
59 02 b) Bilhares boliches, conidas de animais e outros jogos .......... 1000 5 mensal preço por mesa 
59 03 c) Exposiç~s, com CObrança de ingresso ............................... 2500 5 mensal preço do serviço 
59 04 d) Bailes, shows, festivais, réCitais e congéneres, inclusive 25,00 5 mensal preço do serviço 

espeté.culos que sejam também transmitidos, mediante 
compra de direitos para tanto, pela televislo ou pelo rádio ...... 

59 05 e) Jogos eletrGnicos .............................................................. 1500 5 mensal preço por mesa 
59 06 1) CompetiçGes esportivas ou de destreza fiaiea ou intelectual, 

com ou sem a participaçlo do espectador, inclusive a·venda 
de direitos à transmisslo pelo rádio ou pela televislo .............. 2500 5 mensal preço do serviço 

59 07 g) Execuçllo de m(.)sica individualmente ou por conjunto .......... 2500 5 mensal preço do serviço 
60 DISTRlSUIÇAO E VENDA DE BILHETE DE LOTERIAS-

CARTOES, PULES OU CUPONS DE APOSTAS, SORTEIOS 
OUPREMI08 

60 01 Loteria Federal ..................................................................... 1500 5 mensal preço por serviço 
60 02 Intermediaçlo ou agenciamento de aposta, inclusive loteria 

esportiva ...............•..........................................................•... 2500 5 mensal preço por serviço 
60 03 Bilheteiros ambulantes ........................................................... 1500 5 mensal preço do serviço 
61 00 Fornecimento de mOsÍC8, mediante transmisslo por qualquer 

processo, para vias pOblicas ou ambientee fechados (exceto 
transmissfSee radiofGnioas ou de televislo) .............................. 2500 5 mensal preço do serviço 

62 00 GravaQlo e distribulçl.o de filmes e vldeo-tape ....................... 2500 5 mesnal preço do serviço 
63 00 Fotograta ou gravsçlo de sons ou ruldos. inclusive trucagem. 

dublagem fI~sonora ....................................................... 25,ºº-- J)_ _mensal _ ..... preço do serviço 
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PRE~ITURA MUNICIPAL DE AOJÁ 
e.STADO DE 810 PAULO 

DECRETO ~ 2.265/96 .• DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I - LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUAlQUER NATUREZA 

rrEMDA SUB 
LISTA DE ITEM DISCRIMINAÇAO ALIQuOTAEM pERlODODE BASE DE CALCULO 
SERViÇO INCID~NCIA 

UFIR %R.BRUTA 
CÓDIGO =0 CÓDIGO = 1 

68 11 Outros .................................................................................. 1500 5 mensal preço do serviço 
69 00 Recondlcionamento de motores (o valor das peças fomecidas 25,00 5 mensal preço do serviço 

pelo prestador de serviço fica sujeito ao ICM) ......................... 
70 00 Recauchutagem ou regeneraçlo de pneus para o usuáriO final. 2500 5 mensal preço do serviço 
71 00 Recondicionamento, acondicionamento. pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodizaçlo, corte, recorte, polimento, plastifieaçAo e 
congéneres, de objetos nlo destinados à industrializactlO ou 
comercializaolo .................................................................... 2500 5 mensal preço do serviço 

72 00 Lustraçlo de bens móveis quando o serviço for prestado para 
usuário final do objeto lustrado ............................................... 15,00 5 mensal ~eço do serviço 

73 00 InstalaçAo e montagem de aparelhos, máquinas e 20,00 5 mensal preço do serviço 
equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, 
exclusivamente com material por ele fomecido ........................ 

74 00 Montagem industrial, prestada ao usuáriO final do serviço, 
exclusivamente com material por ele fomecido ........................ 25,00 5 mensal preço do serviço 

75 00 Cópia ou reproduçAo, por quaisquer processos, de 
documentos e outros papéis plantas ou desenhos .................. 20,00 5 mensal preço do serviço 

76 00 Composiçlo gráfica, fotocomposiçlO, cticheria, zinco grafia, 
titografia ............................................................................... 2000 5 mensal preço do serviço 

77 00 Colocaçlo de mOlduras e afins, encademaçlo, gravaçlo e 
douraçlo de livros, revistas e congéneres ............................... 1500 5 mensal pr~o do serviço 

78 00 Locaolo de bens móveis inclusive arrendamento mercantil ...... 25,00 5 mensal preço dos erviço 
79 00 Funerais ............................................................................... 2500 5 mensal preçodos~o 

80 ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR 
FORNECIDO PELO 

80 01 AJfaiate ................................................................................. 1500 5 mensal preço do serviço 

r (z 
."-' 

14 

"., 
':-;;' 

<:1'') 

./ 
,'/' 



PRE.QITURA MUNICIPAL DE Af\..~JÁ 
ESTADO DE do PAULO 

DECRETO ~ 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I - LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUALQUER NATUREZA 

rrEMDA sua 
LISTA DE trEM OISCRIMINAÇAO 
SERViÇO 

80 02 Costureira ............................................................................. 
80 03 Bordadeira ............................................................................ 
81 00 TUlturaria e lavanderia ........................................................... 
82 00 Taxidennia ............................................................................ 
83 00 Recrutamento, agendamento, seleçlo, coloca910 ou 

fornecimento de mlo-de-obra, mesmo em caráter temporário 
inclusive por empregados do prestador de serviço ou por 
trabalhadores awlso Por ele contratados ................................ 

84 00 Propaganda e publicidade, Inclusive promoçlo de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 
elaboraçlo de desenhos, textos e demais materiais 
pubticitários (exceto sua impresslo, reproduçlo ou 
fabricaçlo) ........................................................................... 

85 00 Veiculaçlo e divulgaçlo de textos, desenhos e outros 
materiais de publicidade, por qualquer meio (exaeto em 
Jornais periódioos rádio e televislo) ...................................... 

86 00 Serviços portuários e aeroportuérios, utiliza910 de portos ou 
aeroportos, atraçlo, capatazia. armazenamento interno, 
externo, especial. suprimento de égua, serviços, acessórios, 
movimentaçlo de mercadorias fora do cais ............................ 

87 00 I Advogados ........................................................................... 
88 00 Engeneheiros arquitetos urbanistas agranomos .................... 
89 00 Dentistas .............................................................................. 

~ 
\~, 

90 00 Economistas ......................................................................... 
91 00 Psicólogos .••.• , ...................................................................... 
92 00 Assistentes Sociais ............................................................... 
93 00 Rela~e8 PQblicas ............................................................... 

ALIQuOTAEM PERlODOOE BASE DE CALCULO 
INClDeNCIA 

UFIR %R.BRUTA 
C6DIGOaO CÓDIGO a 1 

15.00 5 mensal preço do serviço 
1500 5 mensal preço do serviço 
1500 5 mensal preço do serviço 
20,00 5 mensal preço do serviço 

1500 5 mensal preço do serviço 

2000 5 mensal preço do serviço 

2000 5 mensal preço do serviyo 

2000 5 mensal preço do serviço 
168,00 - anual por profissional 
16800 M anual por profissional 
168,00 - anual por profissional 
168,00 - anual por a:>rofissional 
9600 - anual por profissional 
9600 M anual por profissional 
9600 - anual por profissional 
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DECRETO ~ 2.265196. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I • LANQAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVlQOS DE QUALQUER NATUREZA 

ITEM DA sua 
lISTA DE frEM DISCRIMINAÇAo AlIQUOTAEM PERlODODE BASE DE CALCUlO 
SERVIÇO INCIDêNCIA 

UFIR %R.BRUTA 
C6DIGOaO C6DIGO 1111 

94 00 Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive 
direit08 autorais, protestos de tltul08 1110 pagos, manutençlo 
de trtulOs vencidos, fomecinento de po8içlo de cobrança ou 
recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou 
recebimentos (este Item abrange também os serviços 
prestados por instituiçlleS a14oriZada8 à funcionar pelo Banco 
Central) ................................................................................ 2000 5 mesnal preço do serviço 

95 00 Instituiçoes financeira8 autoriZadas à funcionar pelo Banco 
Central. fornecimento, de taUto de cheques, emisslo de 
cheques administrativos. transferência de fundos. devoluçlo 
de cheques, sustaçlo de pagamento de cheques. ordens de 
pagamento e de créditos por qualquer meio. emisslo e 
renovaçlo de cart~s magnéticos, consultas em terminais 
telefônicos, pagamentos por conta de terceiros, inctusive os 
feitos fora do estabelecimento, elaboraçao de fichas 
cadastrais, aluguel de cofres, fornecimento de segunda via de 
avisos e lançamentos de extrato de contas, emi8slo de camês 
(neste Item 1110 esté. abrangido o researcimento à institulç6es 
financeiras, de gastos com partes de correio. telegramas. 
telex e teleprocessamento. necessino à prestaçlo dos 
servioos) ............................................................................... 2500 5 mensal preço do serviço 

96 00 Transportes de natureza estritamente municipaL ................... 2500 5 meneai Qt8ÇO dos erviço 
97 00 Comunicaç6es telef6nicas de um para outro aparelho do 

mesmo municfpio .................................................................. 1500 5 mensal preço do serviço 

~ 
98 HOSPEDAGEM EM HOTEIS, MOTE1S-PENSOES E 

CONGINERES (o valor da .,lmenla9ao, quando lnoluldo 
110 "teOO ti" dMmt, fIH au}elto 110 .obre _fVl9NJ 

98 01 Hotéis .................................................................................. 2500 5 mensal preç,O do serviço 
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PREr:QITURA MUNICIPAL DE AtOJJÁ 
ESTADO OE sAo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96 .• DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I ... LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçoS DE QUALQUER NATUREZA 

fTEMDA sua 
LISTA DE trEM DISCRIMINAÇAO ALIauOTAEM pERlODODE BASE DE CALCULO 
SERViÇO INCIDaNCIA 

UFIR %R.BRUTA 
C60lGOaO C60IGOa1 

98 02 PensGes .............................................................................. , 2000 5 mensal preço do serviço 
98 03 Motéis .................................................................................. 50,00 5 mensal preitO do serviço 
99 00 Distribui9lo de bens de terceiros em representaçlo de 

qualquer natureza .................................................................. 1500 5 mensal preço do serviço 

Prefeitura Municipal de AruJ' de Março de 1996. 
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DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA I - LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
Valor mfnimo de mio-de-obra em oonstru9io oivil para apuhl9io do I.S.S. 

TIPO DE CONSTRUÇÃO ATE: 70 m2 DE 70 A 300 m2 ACIMA DE 300m2 

Apartamento 61.54 UFIR por m2 88 08 UFIR por m2 10015 UFIR por m2 

Casa (térrea ou sobrado) 77 22 UFIR 8567 UFIR 104 98 UFIR 
Conjuntos horizontais de 02 à 12 
unidades 80,84 UFIR 11101 UFIR 142,39UFIR 
Conjuntos horizontais de 13 à 300 
unidades 71 19 UFIR 101 36 UFIR 131,53 UFIR 
Conjuntos horiZontais com mais de 300 
unidades 60,33 UFIR 9170 UFIR 111,01 UFIR 

Casapré-tabricada 45,85 UFIR 6595 UFIR 7964 UFIR 

Abrigo para verculoJtelheiro 38,61 UFIR 7481 UFIR 7481 UFIR 

Garagem 44,64 UFIRjIOr m2 44 64 UFIR 44 64 UFIR 
TIPO DE CONSTRUQAO (uso) 

Comércio e serviços .............................................................. 96,53 UFIR por m2 

Institucional ........................................................................... 120,67 UFIR por m2 

IndCIstria ................................................................................ 92,91 UFIR por m2 

Galplo (sem uso especttlco) ................................................... 74,81 UFIR por m2 

OSSERVAÇAO: para galpaes sem uso especifico, quando do requerimento solicitado o licenciamento, que de1inirá o uso, será cobrado a diferença dos 
emolumentos. 
- planta tipo econOmica fornecida pela Prefeitura será Isenta do I.S.S .• conforme Lei 236170 e Decreto 554J7 
- planta tipo econ6mica com Ghabite-se\ o I.S.S. incidirá somente na área excedente e nlo possuindo "habite-se" o I.S.S. será da irea total. 
-~ara o enQuadramento na Tabela I o valor por metro Quadrado será o da área do projeto ou construQlo atual. 

tt: ~ !-.b. 
~,..,r.b. 
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PREF)fITURA MUNICIPAL DE ArJJJÁ 
ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

19 

TABELA II - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E RENOVAXÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, 
COMÉRCIO, INDOSTRIA E PRESTAÇ, O DE SERVIÇOS 

GRUPO sua DISCRIMINAÇAO POR EM UFIR 
GRUPO 

10 01 Indústria instalada 
a) até 500 m2 de irea construrda ................................................................................................................. m2 1,-20 
b) pelos excedentes e até 1.000 m2 de área construlda ................................................................................. m2 1,00 
c) pelos excedentes de 1.000 m2 até 2.000 m2 de irea construfda ................................................................. m2 0,10 
d) pelos excedentes de 2.000 m2 de área construfda ..................................................................................... m2 0,60 

11 02 Indústria em 'ase de instalaoio 
............... , ................................. " ....... ~ ......................................................... ~ .... , .......................................................................... ~ ... m2 120 

20 01 a) olarias pela área construrda compreendida pelo fomo telheiro ou outras construçOes ...................... m2 1,20 
20 02 b) pedreiras pequenas e que nlo possuam quaisquer construçOes e até 5 (cinco) praças de trabalho .... unidade 180,00 

b.1) petas praças excedentes, para cada praça ......................................................................................... unidade 6000 
O-I'V89iO: será considerada a quantia de 5 (cinco) praças de trabalho como taxa mfnima, mesmo que a 
pedreira possua menos de 5 (cinco Praças. 

30 Com'rcio 
30 01 a) comércio de tecidos, papelarias, livrarias, casa de disco, auto peças, acessórios, forragens, tintas, 

mercearias, fal11lácias, perfumarias, calçados butiques, armarinhos e similares ............................................... m2 1200 
30 02 b) comércio de material de construçlo, postos de serviços de automóveis, compreendido lubrificaçlo, 

lavagem, troca de óleo e sem o material utilizado, depósito em geral, comércio de automóveis, 
supermercados restaurantes e similares ....................................................................................................... m2 240 

30 03 c) comércio de bares cafés, açougues empórios, armazéns de secos e molhados e similares ......................... m2 600 
30 04 d) comércio de vendas, quitandas, frutas, couros, velas, sebos, depósitos de sorvetes, lenha, carvlo e 

similares ...................................................................................................................................................... unidade 6000 
30 05 e) outros comércios nlo inclufdos nos grupos e soo grupos anteriores ............................................................. unidade 12000 
40 Prestadores de serviços 
40 01 Estabelecimentos bancários e congéneres ................................................................................................ unidade 120,00 
40 02 Administraçlo e empreendimentos ............................................................................................................ unidade 29000 
40 03 OrganizaçOes imobiliérias, escritórios de despachantes contabilidade, oficina para autos e similares .... unidade 29000 
40 04 Sallo de barbeiros, salaes de beleza ou instituto,pela 18 cadeira ............................................................. unidade 24000 

para cadeira excedente .............................................................................................................................. unidade 600 
40 05 Gráfica em geral. ........................................................................................................................................ unidade 36000 
40 / 06 Escolas particulares ................................................................................................................................... unidade 24000 

v, 

40/ 01 Lavanderia em geral.. ................................................................................................................................. _unidad~_ 240,00 

~ 
r-"J>, 
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ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96 .• DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA II - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E RENOVA1ÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, 
COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇ, O DE SERVIÇOS 

GRUPO sua DISCRIMINAÇAO 
GRUPO 

40 08 Hospital •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 09 Clfnicas e laborat6rios ••••••••••• III III II.' II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••• III •••••• III ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

40 10 laboratório ................................................................................................................................................. 
40 11 Estabelecimentos fotográficos casa de conserto de relógios jóias, sapatos, casa de ornamentos ou similares. 
40 12 Consultórios particulares, nlo encaixado no grupo 40 soo grupo 09 ................................................................ 
40 13 Serviços que utilizem máquinas de terrraplanagem ou similar e que nlo tenha relaçlo com o grupo 40, sub 

grupo 02 e 03 .......................................................................................... , ................................................... 
40 14 Corretagem de im6veis. m6veis ou seguros e que nlo encaixe no grupo 40, sub grupo 03 ...................... 
40 15 Representaçlo em geral ou agenciados e sem relaçlo com o grupo 40 sub grupo 02 e 03 ............................ 
40 16 Serviços de pubticidade em geral ou propaganda ........................................................................................... 
40 17 Serviços de limpeza dedetizaçlo em geral ou similares ................................................................................. 
40 18 Trabalho isolado em funçlo artlstica ............................................................................................................. 
40 19 Casa de artes, exibiçlo de filmes ou similares ............................................................................................... 
40 20 Casa de jogOS diversos loteria ou agências de vendas ................................................................................... 
40 21 Casa de pensOes ou similares ....................................................................................................................... 
40 22 Academia com 11uma) atividade tisica .......................................................................................................... 
40 23 Academia com várias atividades tisicas em geraL .......................................................................................... 
40 24 Serralheria ou funilaria borracharia, tapeçaria ou similares ............................................................................. 
40 25 Sociedades esportivas recreativas, de amigos etc ....................................................................................... 
40 26 Agentes de investimentos ............................................................................................................................. 
40 27 Trabalho isolado em funçlo técnica nlo inclulda nos soo grupos acima, referente ao Jlrupo 40 .......................... 
40 28 Trabalho isolado em funçOes que exigem nfval de escolaridade enIo incluldos nos sub grupos acima, referente 

ao grupo 40 ................................................................................................................................ 
40 29 Trabalho isolado em atividade estritamente manual ou braçal enio inclulda nos sub grupos acima, referente ao 

grupo 40 e também excluldo pedreiros os quais tem grupo próprio ................................................................. 
40 30 Hotéis ......................................................................................................................................................... 
50 01 Pedreiros aut6nomos, prestadores de serviços 

1) trabalhando isolado .................................................................................................................................. 
2) com um auxiUar ........................................................................................................................................ 

. 3J) com mais de um auxiliar, será. considerado empreiteiro de obras ................................................................. 

~0c!Í 

POR 

unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 

unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 

unidade 

unidade 
unidade 

unidade 
unidade 
unidade 

(z 

EM UFIR 

72000 
48000 
48000 . 
240,00 
482,00 

48200 
29000 
18000 
18000 
18000 
12000 
29000 
480,00 
18000 
12000 
18000 
12000 
60000 
29000 
18000 

36000 

12000 
600,00 

12000 
18000 
24000 
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DECRETO N° 1.165/96. - DE 11 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA II - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E RENOVAiÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, 
COMIiRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇ, O DE SERVIÇOS 

GRUPO sua DISCRIMINAQAO 
GRUPO 

60 02 Tran~rtador aut6nomo. prestador de servioos 
1) com 01 (um) caminhlo ............................................................................................................................. 
2) com 02 (dois) à 05 (cinco) caminh6es ........................................................................................................ 
8J ac,ima cIt: 01 (cinco) camintl6es ••••••••••••••••••••••••• 1t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

60 03 Serviço de transporte para motorista particular em carro de passeio ou guincho, nlo incluldos no grupo 60. sub 
grupo 02 e exclurdo taxi ................................................................................................................................ 

60 04 Empresa de transportes. quando for impossfvel saber o n"mero de velculos enio incluldos nos sob grupos 02 
e 03, referentes ao grupo 60 ........................................................................................................................ 

60 05 Transporte com equipamentos fora de estradas municipais ............................................................................. 
Observa96es: 
a) para as atividades que terlo como base de cálculo a área do prédio do estabelecimento, os valores serlo 
reduzidos em 50% (cincoenta por cento), quando de tratar de área indiretamente utiliZadas pelo 
estabelecimento. 
b) definiçlo de áreas diretas e índiretas: 

1 • área diretamente utilizada pelo estabelecimento é aquela em que está instalado o próprio 
estabelecimento que é composto de baleio, geladeira e mais instalaç6es de atendimento p6b1ico. 

2 • área diretamente utilizada é a necessária para depósitos e outras utilizaç6es. com o estabelecimento. 

p.-ura Municl:;Z de Março de 1998. 

- Jott:, ' O MENDONÇA-
\7 PREFEITO 

f 

POR EM UFIR 

unidade 180,00 
unidade 140,00 
unidade 120,00 

unidade 180,00 

unidade 300.00 
eQuipamento 
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PRErQlTURA MUNICIPAL DE ~')JJÁ 
ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇ<? DE 1996. 

TABELA III - TAXA DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL DE ESTABELECIMENTOS 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, DE PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM D I S C R I M I N A ç A O POR UFIR 
01 I Prorrogaçlo de hOrário 

~or dia ............................................................................................................................................................... I unidade 60,00 
l_por mes .................... .......................................................................................................................................... I unidade 120.00 

02 I Antecipaçlo de horário 
[por dia ................................................................................................................................................................ 1 unidade ~ 60,00 
I por mes .............................................................................................................................................................. I unidade 120.00 

~1í 

Prefeitura Municipal de_Aru# de Março de 1996. 

-JOSÉ C~DONÇA
PREFEITO 

~ 
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ESTADO DE do PAULO 

DECRETO N° 2.265/96 .• DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA IV • TAXA DE LICENÇA PARA O EXERCfclO DO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 

ITEM DISCRIMINAÇAO POR UFIR 
01 Licença para o coméroio eventual ou ambulante, com venda diária 

por dia ............................................................................................................................................................... unidade 600 
por mes .............................................................................................................................................................. unidade 180,00 

02 Licença para o comércio eventual ou ambulante, com venda semanal 
por dia ................................................................................................................................................................ unidade 600 
por mes .............................................................................................................................................................. unidade 18000 

Prefeitura Municipal de , 22 de Março de 1996. 
v 

-JOS U MENDONÇA-
REFEITO 

~ 
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PREP~ITURA MUNICIPAL DE At::I.JJÁ 
ESTADO DE $lo PAULO 

DECRETO N° 2.265196. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA V • TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES 

01) Construçlo de casas ou ediflcios de dois ou mais pavimentos 
a) residência ................................................................................................... 0.24 UFIR por m2 
b) comércio ..................................................................................................... 0.72 UFIR por m2 
c) indClstria ...................................................................................................... 0.72 UFIR por m2 

02) Conserv8çlo de casas ou ediflcios de dois ou mais pavimento 
a) resiclência ..................................................................................................... 0.48 UFIR por m2 
b) comércio ....................................................................................................... 1.44 UFIR por m2 

03) Anexos 
Cada anexo (folha) ......................................................................................................... 1 20 UFIR I)or unidade 

04) A,lvará de desmembramento de é.rea ............................................................................................................................ 0.07 UFIR por m2 
A,lvaré. de ricaolo e desdobro de lotee ....................................................................................................................... 007 UFIR por m2 

OS) AJvará de construçlo de tClmulO ............................................................................................................. 60.00 UFIR por m2 
Taxa de manutençlD do cemitério (concessAo) ....................................................................................... 6000 UFIR por m2 

06) Taxa de demoliçlo 
a) residência ..................................................................................................... 19.30 UFIR por m2 
b) comércio ....................................................................................................... 24.13 UFIR por m2 
c) indClstria ......................................................................................................... 30 16 UFIRpor m2 

07) A,lvará de tapume 
a) residência .............................................................................................................. 3,86 UFIR por m2 
b) comércio ............................................................................................................... 4.82 UFIR por m2 
c) indClstria ................................................................................................................ 4.64 UFIR por m2 

Prefeitura Municipal de é. 2 de Março de 1996. 

- JOS~ ~;,;;;NDONÇA-
FEITO 
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.!l.-.j- ESTADO DE sAo PAULO 
~_.l 

DECRETO N° %.265/96. - DE %2 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA VI - TAXA DE LICENÇA PARA A CIRCULAÇÃO DE velCULOS NÃO SUJEITOS A TAXA RODOVIÁRIA ONICA 

ITEM DISCRIMINACAO POR UFIR 
01 Aranhas com rodas de madeira e aro de ferro ...................................................................................................... unidade 0,50 
02 Aranhas co rodas pneumAticas ........................................................................................................................... unidade 0,25 
03 Bicicletas .................................. u ........................................................................................................................ unidade 0,25 
04 Carroças com rodas pneumáticas ........................................................................................................................ unidade 0,25 
05 Carrocas com rodas de madeira e aro de 1erro ......................................................................... n ......................... unidade 0,25 
06 Motocicl08 ....................................................................................................................... : .................................. unidade 0,50 
07 Motociclos com Carga .......................................................................................................................................... unidade 0,99 
08 Triciclos para entregas e nlo motorizados ............................................................................................................ unidade 0,45 
09 Triciclos motorizados ........................................................................................................................................... unidade 0,50 

Prefeitura Municipal de , de Março de 1996. 

-JOSÉ~ MENDONÇA-
FEITO 

~ 
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PRErQlTURA MUNICIPAL DE A.~JÁ 
ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO N° %.%65/96. - DE %% DE MARÇO DE 1996. 

TABELA VII - TAXA DE LICENÇA PARA A PUBLICIDADE DE MANEIRA GERAL 
GRUPO sua DISCRIMINAQAO 

QRUPO 
70 01 Publicidade de terceiros. afixada na parte interna ou extoma de estabelecimentos comerciais. 

indústrias. agro pecu6rios ou de prestaçlo de serviços. ou pinturas extemas nesses .estabelecimentos 
• observando a tabela abaixo: 
Oimenslo da publicidade 
até 1,00 metro ............................................................................................................................................. 
de 1,00 até 4,00 metros quadrados ............................................................................................................... 
acima de 4,00 até 8,00 metros quadrados ..................................................................................................... 
acima de 8 00 metros quadrados .................................................................................................................. 
Publicidade em: 

70 02 Veiculos destinados especialmente à publicidade. por vefculos e por diL ................................................ 
70 03 Cinema, por meio de projeçlo na tela ............................................................................................................ 
70 04 Vitrines para ~osiçlo de artigos estranhos ao ramo de negócio .................................................................. 
70 05 Publicidade em placas ou painéis com an(mcios colocados em terrenos, tapumes, platibandas, cadeiras, 

bancos toldos e mesa ou sobre ediflcios desde que vislveis das vias -.PúbUcas ................................................ 
70 06 Publicidade em placas ou tabuletas com letreiros qualquer que seja o sistema de colocaçlo, desde que visfveis 

de estradas municipais: 
Oimensio da publicidade 

70 06 até 1 ,00 metro ............................................................................................................................................. 
de 1,00 até 4,00 metros quadrados .............................................................................................................. 
acima de 4,00 até 8,00 metros quadrados .................................................................................................. '" 
acima de 8 00 metros quadrados .................................................................................................................. 

70 07 Propaganda falada ou escrita, inclusive por meio de folhetos para distribuiçlo externa em vias ou logradouros 
pI'Jblicos ....................................................................................................................................................... 

70 08 Faixas ou cartazes ....................................................................................................................................... 

Prefeitura Municipal de 6J2 de Março de 1996. 
_ .. 

-JOS • ~ MENDONÇA-
EFEITO 
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ano 120,00 
ano 180,00 
ano 240,00 
ano 30000 

dia 120O 
ano 12000 
ano 12000 

ano 12000 

ano 120,00 . 
ano 180,00 
ano 240,00 
ano 30000 

dia 1200 
mensal 2400 
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PRE~ITURA MUNICIPAL DE A~OJJÁ 
ESTADO DE do PAULO 

DECRETO ~ 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA VIII - TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

ITEM DISCRIMINAÇAO POR UFIR 
01 Espaço ocupado por balc~es, barracas, mesas, tabuleiros e semelhantes nas feiras, vias e logradouros públicos 

por dia ............................................................................................................................................................... m2 0,25 
mais taxa fixa ..................................................................................................................................................... dia 0,65 
por mês, para a ocupaçlo diéria .......................................................................................................................... m2 0,55 
mais taxa fixa ..................................................................................................................................................... mes 8,50 
por ano, para a ocupaçlo diária .......................................................................................................................... m2 0,25 
mais taxa fixa ..................................................................................................................................................... ano 6200 

02 Espaço ocupado por circos e parques de diversões por semana ou fraOlo por metro quadrado ............................... m2 015 
mais taxa fixa ..................................................................................................................................................... semana ou 4,50 

nolo 
ObseMç6es: 
a) Para o espaço ocupado nas vias e logradouros pOblicos, por mercadorias sem barracas, a atxa será cobrada 
com desconto de 40% (quarenta por cento). 
b) A. taxa de licença para as1eiras livres localizadas na peJiferia, serlo cobradas com desconto de 50% (cincoenta 
por cento), a titulo de incentivo para facilitar a expanelo desse tipo de comércio nos bairros. 
b.1) Considerar-se-á periferia a que localizar-se além dO raie de 700 (setecentos) metros contados dO marco zero 
do Municlpio. 
c) Para a cobrança antecipada de Taxa de Licença para a OCupaçlo do Solo nas vias e lograoduros em um só dia 
por semana, será considerado quatro dias por mes. Nesse caso, para a cobrança antecipada de um mês, calcula-
se a taxa de um dia e multiplica-se por quatro. Para a antecipaçlo em mais de um mês, multiplica-se a taxa de um 
mês em tantos meses quanto forem a antecipaçlo. 
d) 00 total da taxa calculada nlo considerar a fraçlo de centavos. 

p.-ura M"nici.~2 de Março de 1996. 

- JOS~'I1aC'IJIO MENDONÇA-
.. PREFEITO 

-- - -------
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~ PRE.QTURA MUNICIPAL DE AfJJJÁ 
.i.l4. ESTADO DE $10 PAULO 
~_.; 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

ITEM 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

TABELA IX - TAXA PARA O TRÁFEGO DE vefCULOS DE ALUGUEL EM GERAL 

DISCRIMINAQAo 
InscriçAo ou revalidaçAo do cadastro municipal. .................................................................................................................... . 
InscriçAo ou revalidaçAo no cadastro municipal do condutor ................................................................................................... . 
Alvará de estacionamento de taxi ......................................................................................................................................... . 
Substituiçlo de veiculo ........................................................................................................................................................ . 
QuaJguer transferência prevista em Lei ................................................................................................................................ .. 
Vistoria .............................................................................................................................................................................. . 
Transferência de alvará de taxi ........................................................................................................................................... .. 
PlastificaçAo ....................................................................................................................................................................... . 

Prefeitura Municipal de Aru~..22 de Março de 1996. 

- JOSE ~~ENDONÇA
EFEITO 

UFIR 
60.00 
60.00 
120.00 
60.00 
60.00 
120.00 
120.00 
6.00 
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ESTADO DE slo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA X - TAXA DE EXPEDIENTE 

ITEM DISCRIMINACAO 
01 Alvará de Qualauer natureza ................................................................................................................................ 
02 Atestados, certicH5es e similares .......................................................................................................................... 
03 Requerimentos e papéis diversos ......................................................................................................................... 
04 Fornecimento ele plantas diversas: 

a) planta ele loteamentos ..................................................................................................................................... 
b) planta do Municfpio ......................................................................................................................................... 
c) planta de zoneamento ..................................................................................................................................... 
d) planta da cidade ............................................................................................................................................. 
e) planta do Municfpio em tamanho eepecial ......................................................................................................... 
1) cópia xerográfica - tamanho o1lcio .................................................................................................................... 

05 Cadastro de fornecedor e renovaçGes .................................................................................................................. 
06 S~unda via ele tributos ....................................................................................................................................... 
07 Plano Oiretor Zoneamento uso e Ocupaçao do Solo ............................................................................................. 
08 Lei Orgânica ....................................................................................................................................................... 
09 Histórico do Municfpio ......................................................................................................................................... 

Observ&çGes: 
Ficam isentos da Taxa de Expediente, constante do Decreto no 1.770/90,08 requerimentos solicitando: 
a) revisilo ele lançamento de tributos municipais; 
b) serviço de utilidade pCablica ou que for considerado direito do cidadilo e dever da Prefeitura; 
c) certidlo de defesa dos dire~oa e esclarecimentos de situaçOes ele interesse pessoal; e 
d) outros documentos que tenham o objetivo de defesa ele direito ou contra ilegalidade de abuso de poder. 
Em caso ele dúvida, submeter ao visto do Prefeito ou Diretor do Departamento Jurrdico, para isençilo da taxa acima 
referida. 

Prefeitura Municipal ele , 2 de Março de 1996. 

• JOS C U ENDONÇA-
P FEITO 

~w 

POR 
unidade 
unidade 
unidade 

unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 

UFIR 
60,-00 
25,00 
7,00 

60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
120,00 
0,36 

12000 
12,-00 
60,00 
240O 
2400 
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DECRETO :NO 2.265196. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA XI - PARA A COBRANÇA DAS TAXAS DE SERVIçoS DIVERSOS 
ITEM1_ I) I $ Ç~lMJ ,.. A. ç A o 

01 i Numeraçlo de prédios 
L~I~ tipo de prédio ....................................................................................................................................... . 

02 I Alinhamento e nivelamento 
de vias e logradol,jr08 púbDcos ............................................................................................................................ . 

03 I Vistoria (habite-se) 
residencial. ........................................................................................................................................................ . 
comercial. ......................................................................................................................................................... . 
industrial. .......................................................................................................................................................... .. 
ObServ8Çlo: 
A taxa mfnima para a expediÇIO do "habite-se", será de 50,00 + 6,24, que será constatado após a comparaçlo 
com o cálculo feito. confonne a presente tabela. 

04 I Taxa de solo criado 
Taxa de ocupaçlo de área de terrreno ................................................................................................................ . 

05 I Serviço de dedetizaçlo e desratizaçlo 
até 100 m2 de construçlo .................................................................................................................................. . 
acima de 100 m2. a taxa inicial, mais o excedente por m2 .................................................................................... .. 

06 I Serviço de regularizaçlo de cadastro 
a) emolumentos para regularizaçlo ..................................................................................................................... . 
b) serviços de levantamemo, desenho, con1ecÇlo di! plantas ............................................................................... .. 

07 I Serviço funerário municipal 
a) Taxa de sepultamento 
crianyas ............................................................................................................................................................. . 
adulto8 .............................................................................................................................................................. . 
exI.D1l8.çlo ......................................................................................................................................................... .. 
lnumaçlo ........................................................................................................................................................... . 
entrada e salda de ossário ................................................................................................................................. . 
b) Fomecimento de caixOes mortuirios 
b.1) umas simples 
umas cabelo rJ primer - 0,60 à 0,80 m ................................................................................................................ .. 
uma8 cabelo cI primer - 1,00 à 1,50 m ................................................................................................................ .. 
umas cabelo cI primer - 1,90 m .......................................................................................................................... .. 
umas ref. 000 • 1 ,90 m ...................................................................................................................................... .. 
umas ref. 001 • 1.90 m ....................................................................................................................................... . 

~~ 
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POR UFIR 

unidade 12,00 

mi 600 

m2 2,40 
m2 2,40 
m2 2,40 

m2 60,00 

m2 18,00 
m2 18,00 

unidade 25,00 
m2 1,00 

unidade 4,96 
unidade 7,88 
unidade 14,61 
unidade 14,61 
unidade 14.61 

unidade 29,22 
unidae 43,83 
unida e 48,71 
unidade 73.07 
unidade 77,94 

~ 
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* PRE~TURA MUNICIPAL DE AQJÁ 
~11 ESTADO DE slo PAULO 
~_.; 

DECRETO W 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

ITEM 
01 

TABELA XI - PARA A COBRANÇA DAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS 
DISCRIMINAQAO 

continuaçlo 
urnas luxo laqueada - 0,60 à 0,80 m ................................................................................................................... .. 
urnas luxo laqueada - 1,00 à 1,50 m ................................................................................................................... .. 
b.2) Uma de madeira 
de 0,60 l 0,80 m ...................................................................... , ......................................................................... . 
de 1,00 ll,50 m .............................................................. : ................................................................................ .. 
de 1,90 l 2,00 m ................................................................................................................................................ . 
de 2,10 m .......................................................................................................................................................... . 
urna lacrada ................................................................................................................... , .................................. . 
urna baleia ........................................................................................................................................................ . 
urna branca ....................................................................................................................................................... . 
c) Fornecimento de transporte funerário 
dentro d08limites do Municipio. isento. 
fora dos limites do Municlpio 
até 25 knl distante do velório .............................................................................................................................. . 
acima de 25 knl até 50 km distante do velório ...................................................................................................... . 
acima de 50 knl I por km excedente .............. 0.0 ......... 0 o ....... o ............... o ......................... o ............... o ...................... . 

prefeitura Municipal de ~2 de Março de 1996, 

-JOse~MENDONÇA
PREFEITO 

POR 

unidade 
unidade 

unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 
unidade 

unidade 
unidade 

km 

(z 

UFIR 

53,58 
63,32 

48,43 
80,74 
136,40 
146,15 
158.32 

58,45 
13,07 
2,42 
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PRE~ITURA MUNICIPAL DE A'-bJÃ 
ESTADO DE sAo PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA XI - PARA A COBRAN~A DAS TAXAS DE SERV1ÇOS DIVERSOS 
ITEM D I$Q R I M 1(11 A. ç A O 

08 I Serviço de apreenslo de animais 
a) Apreenslo de animais abandonados 
animais de grande porte ..................................................................................................................................... . 
animais de médio porte ........................................................................................................................ o ....... o •••••• 

animais de pequeno porte ........ o ...................... o o ......... o •• "0 ................................................................................... . 

b) Remoçlo 
animais de grande porte ..................................................................................................................................... . 
animais de médio porte ....................................................................................................................................... . 
animais de pequeno porte ................................................................................................................................... . 
c) Transporte 8special- diligência urgente 

d) Estadia, incluindo lOcai, alimentaçlo e manutençlo 
animais de grande e médio porte ........................................................................................................................ .. 
animais de pequeno porte ................................................................................................................................... . 

09 I Departamento Municipal de Esportes • 
Estâdio Municipal Armando Maiolino, sem bilheteria .............................................................................................. . 
Quadra poli-esportiva descoberta, sem bilheteria ................................................................................................. . 
Ginásio de Esportes ·Prefeito Antonio CarlOs Mendonça" ..................................................................................... .. 
Observ&çlo: 
a) para Jogos, shows e outras paresentaç~s em estâdi08, quadra poli-esportivas e ginásio de esportes, serâ 
cobrado o correspondente à 2Oq(, (vinte por cento) do valor bruto arrecadado na bilheteria. 

10 I Equipamentos rodoviârios 
caminhlo basculante (aterro e desaterro) ........................................................................................................... .. 
carregadeira 930 ................................................................................................................................................ . 
carregadeira 55 c - Michigan ............................................................................................................................... . 
Trator [)..04 ........................................................................................................................................................ . 
Motoniveladora (Palrol) ...................................................................................................................................... . 
Pé hidrâulica Poclain .......................................................................................................................................... .. 
Retro escavadeira ............................................................................................................................................. .. 
Rolo compactador ............................................................................................................................................. .. 
Camlnhlo Munk 
a) simples ......................................................................................................................................................... .. 
b) operacional. ................................................................................................................................................... . 

32 

POR UFIR 

unidade 60,00 
unidade 36,00 
unidade 24,00 

unidade 20,00 
unidade 8,50 
unidade 2,50 

unidade 20,00 

unidade 5,00 
unidade 1,20 

hora 58,00 
hora 36,00 
hora 60,00 

hora 60,00 
hora 100,00 
hora 100,00 
hora 100,00 
hora 140,00 
hora 140,00 
hora 70,00 
hora 240,00 

hora 
I 

60,00 
hora 70 100 

(z t-~ 
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"I' PRE~ITURA MUNICIPAL DE MJÁ 
.l-~-i. ESTADO DE sAo PAULO 
-.........:...~_.J 

DECRETO N° 2.265/96 ... DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

ITEM 
10 

TABELA XI - PARA A COBRANÇA DAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS 
DISCRIMINAQAO 

conlinueçlo 
Ónibus para excure(5es: 
a) No perrmetro do Municfpio 
distlncia até e quilOmetros ................................................................................................................................. .. 
acima de 8 km, por quilOmetro excedente ............................................................................................................ . 
b) Fora do perrmetro dO Municrpio 
distlncia até 40 quil6metros ................................................................................................................................ . 
acima de 40 até 80 quil6metros ................................... o, ..................................................... "0 o' o .......................... .. 

acima de 80 até 120 quil6metros ....................................................................................................................... .. 
acima de 120 até 160 quilOmetros ...................................................................... " ............................................... . 
acima de 160 até 200 quil6metros ................................................................................... o" o .............................. '" 

acima de 200 km, por quil6rnetro excedente ........................................................................................................ .. 
hora parada ....................................................................................................................................................... . 
Observaçlo: 
a) Para viagens com finalidade escolar, podert ser concedidO um desconto de até 5Q% (cincoenta por cento). 
b) A quDomatragem, para os sub rtens "a" e "bn do caminhlo munck, sert considerado do ponto de salda até o seu 
local de destino, sem contar o retorno. 
Equipamento pipa - fomecimento de tgua: 
Para fornecimento doméstico e outros: 
a) com até 10 (dez) quilômetros de distância do hidrômetro: 
a.1) 6.000 litros ................................................................................................................................................. . 
a.2) 8.000 litros ................................................................................................................................................. .. 
a.3) 12.000 litros ............................................................................................................................................... .. 
b) acima de 10 (dez) quilômetros excedente ........................................................................................................ . 
Para piscina, plantaç6es ornamentais e semelhantes: 
a) com até 10 (dez) quil6metros de distância do hidrômetro: 
a.1) 6.000 litros .................................................................................. ~ .............................................................. .. 
a.2) 8.000 litros .................................................................................................................................................. . 
a.3) 12.000 fttros ............................................................................................................................................... .. 
Equipamento fimpa fossa: 
a) distância de até 10 (dez) quilôrnetros do centro ............................................................................................... .. 
b) acima de 10 (dez) qui16metf'()s, por quil6metro excedente ................................................................................ .. 

33 

POR UFIR 

unidade 120,00 
km 1,20 

unidade 240,00 
unidade 300,00 
unidade 360,00 
unidade 420,00 
unidade 480,00 

km 1,20 
hora 24,00 

viagem 145,00 
viagem 220,00 
viagem 290,00 
viagem 2,50 

viagem 290,00 
viagem 430,00 
viagem 580,00 

viagem 36,00 
via em 2.50 
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PRErQlTURA MUNICIPAL DE AQJÁ 
ESTADO DE s10 PAULO 

DECRETO N° 2.265/96. - DE 22 DE MARÇO DE 1996. 

TABELA XI .. PARA A COBRANÇA DAS TAXAS Dé SERVIÇOS DIWRSOS 
ITEM DISCRIMINAOAO 

12 Coleta de lixo patológico: 
Por saco de lixo coletado ..................................................................................................................................... 
ObsefVtlçlo: 
Por falta de pagamento da taxa decorrente do número de dias, por saco de lixo coletado, até 10 (dez) dias a contar 
da notificaçlo, implica na multa de 20% (vinte por cento) e mais juros de mora de 1% (hum por cento) ao mes ou 
fraçlo. 

13 Coleta de lixo nlo domiciliar: 
a) Caçamba. por ponto de coleta, em cada dia de apanha ..................................................................................... 
b) Transporte ...................................................................................................................................................... 

14 Apreensllo de velculos: 
a) Motonetas, motocicleta ou veIculo de duas rodas .............................................................................................. 
b) Automóveis, utilitários ou velculos de quatro rodas ............................................................................................ 
c) Velculos de mais de dois eixos ou assemelhados .............................................................................................. 

Prefeitura Municipal de á 2 de Março de 1996. 

v 

·JO É ;REfE ENOONÇA -
PEITO 

~?t 

POR 

saco coletado 

unidade 
hora 

unidade 
unidade 
unidade 

1 
~ 

UFIR 

12,00 

60,00 
60,00 

12,00 
24,00 
3600 
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