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ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Ponta! do Araguaia
CNPJ 33.000.670/0001-67

LEI MUNICIPAL N.° 539/2009
	

De, 21 de Dezembro de 2009

"Disp6e sobre mudancas nas aliquotas das Tabelas
do anexo III da Lei Municipal n° 306/2001."

GERSON ROSA DE MORAES. DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
PONTAL DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no use de suns atribuiccies
legais, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° — 0 anexo III da lei Municipal n° 306/2001 passa a ter a seguinte

redacão:

TABELA HI

ALIQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

Descriclo dos servicos
Aliquotas s/
o preco dos
services%

Aliquotas fixas
importâncias em
UFPM por ano

1	 —	 medicos,	 inclusive	 analises	 clinicas,
eletricidade	 médica,	 radioterapia,	 ultra-
sonografia, tomografia e congeneres;

"3% 100

2— hospitais, clinicas, sanitarios, laboratOrios de
analises,	 ambulatOrios,	 prontos-socorros,
manicOmios, cases de sande, de repouso e de
recuperacio e congeneres;

'3% 150

3 — bancos de sangue, leite, pele, olhos, semen e
congéneres; ..3% 100

4	 —	 enfermeiros,	 obstetras,	 ortOpticos,
fonoaudi6logos, proteticos (pr6tese dentaria); ..3% 100

5 — assistencia media' e congeneres previstos
nos itens 1, 2 e 3 desta Lista, prestados através
de pianos de medicina de grupo, convenios,
inclusive	 corn	 empresas	 pare assistencia 	 a
empregados;

-3% 100

6 — pianos de sal de„ prestados por empresa que
riffe esteja incluida no item 5 desta Lista e que
se cumpram atraves de services prestados por
terceiros, contratados pela empresa ou apenas
pagos	 por	 esta,	 mediante	 indica*	 do
beneficiario do plane;

•.3% 100

7— medicos veterinarios; 100
8 — hospitals vetennanos, clinicas vetennanas e
congeneres; .3% 100
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9	 —	 guarda,	 tratamento,	 adestramento,
embelezamento,	 alojamento	 e	 congéneres
relativos a animais;

..3% 50

10	 —	 barbeiros,	 cabeleireiros,	 manicuros,
pedicuros,	 tratamento	 de	 pele,	 depilacão	 e
cong6neres;

''3% 50

11	 —	 banhos,	 duchas,	 sauna,	 massagens,
ginnsticas e congêneres;

-3% 50

12 — varric6o, coleta, remocão e incineracao de
lixo;

-3% 50

13 — limpeza e dragagem de portos, rios e
canals;

100

14 — limpeza, manutenCao e conservacão de
imOveis,	 inclusive	 vias	 pUblica,	 parques	 e
jardins;

'3% 100

15 — desinfeccao, imunizacao, higienizacao,
desratizacão e congeneres;

-3% 50

16 — controle e tratamento de enfluentes de
qualquer	 natureza,	 e	 de	 agentes	 fisicos	 e
biolOgicos;

..3% 50

.	 .	 _
17 — mcmeracao de residuos quaisquer; ..3% 100
18 — limpeza e chaminds; ..5% 50
19 - Saneamento ambiental e cong6neres; -5% 50
20 — assistencia *nice; ..3% 100
21 — assessoria ou consultoria de qualquer
natureza, não contida em outros itens desta
Lista, organizacao, programaCao, planejamento,
assessoria, processamento de dados, consultoria
tecnica, financeira ou administrativa;

50

22 — planejamento, coordenacdo, programacgo
ou	 organiztacao	 tecnica,	 ftnanceira	 ou
administrativa;

-3% 100

23 — analises, inclusive de sistemas, exames,
pesquisas	 e	 infonnac6es,	 coleta	 e
processamento de dados de qualquer natureza;

'.3% 100

24 — contabilidade, auditoria, exames tecnicos e
andlises tecnicas;

-3% 50

25 — Pericias, laudos, exames tecnicos e annlises
técnicas;

..3% 100

26 — traducOes e interpretacOes; ..3% 50
27 — avaliacäo de bens; '2% 50
28	 —	 datilografia,	 estenografia,	 expediente,
secretaria em geral e congeneres;

••3% 100

29 — projetos, calculos e desenhos tecnicos de
_qualquer natureza;

"5% 50
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30 — aerofotogrametria (inclusive interpretacao),
mapeamento e topografia;

"5% 50

31 — execuctlo por administracAo, empreitada ou
subempreitada de construcão civil, de obras
hidraulicas	 e	 outras	 obras	 semelhantes	 e
respectiva	 engenharia	 consultiva,	 inclusive
servicos auxiliares ou complementares (exceto o
fomecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de servicos, fora do local da prestagao
dos servicos, que fica sujeito ao ICMS);

"5% 50

32 — demolicAo; '4% 100
33 — reparacAo, conservacdo e reforma de
edificios, estradas, pontes, portos e congOneres
(exceto	 o	 fomecimento	 de	 mercadorias
produzidas pelo prestador dos servicos fora do
local da prestactio dos servicos, que flea sujeito
ao ICMS);

"5% 50

34	 —	 pesquisa,	 perfuracao,	 cimentacAo,
perfilagem,	 estimulacão	 e	 outros	 servicos
relacionados corn a exploracao e explotacalo de
petrOleo e gas natural;

"5% 50

35 — florestamento e reflorestamento; '4% 50
36 — escoamento e contencão de encostas e
servicos congéneres;

'4% 150

37	 — paisagismo, jardinagem	 e	 decoracão
(exceto o fomecimento de mercadorias, que fica
sujeito ao ICMS);

'3% 100

38	 —	 raspagem,	 calafetacAo,	 polimento,
lustracão e pisos, paredes e divisorias; '3% 100

39 — ensino, instrucào, treinamento, avaliacao
de	 conhecimentos,	 de	 qualquer	 grau	 ou
natureza;

'3% 50

40 — planejamento, organizacao e administracão
de feiras, exposicaes, congressos e congeneres;

"3% 50

41 — organizacao de festal e recepcOes: "buffet"
(exceto	 o	 fomecimento	 de	 alimentacAo	 e
bebidas que fica sujeito ao (ICMS);

'3% 50

42 — administracilo de bens e negOcios de
terceiros de consOrcios; "3% 50

43 — administracão de fundos minuos (exceto a
realizada	 por	 instituicOes	 autorizadas	 a
funcionar pelo Banco Central);

'3% 50

44	 —	 agenciamento,	 corretagem	 ou
intermediacAo de cambio, de seguros e de
pianos de previdencia privada;

"3% 50
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45	 —	 agenciamento,	 corretagem	 ou
intermediacao de titulos quaisquer (exceto os
servicos executados por instituicaes autorizadas
a funcionar pelo Banco Central);

"3% 50

46	 —	 agenciamento, 	 corretagem	 ou
intermediacao	 de	 direitos	 da	 propriedade
industrial, artistica ou literaria;

.3% 50

47	 —	 agenciamento, 	 corretagem	 ou
intermediacao	 de	 contratos	 de	 franquia
("franchise")	 e	 de	 faturacao	 ("factoring")
(excetuam-se	 os	 servieos	 prestados	 por
instituicOes autorizadas a funcionar pelo Banco
Central);

.3% 50

48 — agenciamento, organizacao, promo* e
execueao de programas de turismo, passeios,
excursOes, guias de turismo e congèneres;

"3% 50

49	 —	 agenciamento,	 corretagem	 ou
intermediacao de bens mOveis e imenreis nao
abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47;

.3% 50

50 — despachantes; .3% 100
51 — agentes da propriedade industrial; '3% 50
52	 —	 agentes	 da	 propriedade	 artistica	 ou
literdria; -3% 100

53 — Leila(); '3% 50
54	 —	 regulacao	 de	 sinistros	 cobertos	 por
contratos de seguros; inspecao e avaliacao de
riscos para cobertura de contratos de seguros;
prevencao e	 geréncia de	 riscos	 seguraveis,
prestados por quem nao seja o preprio segurado
ou companhia de seguro;

.3% 50

55 — armazenamento, dep6sito, carga, descarga,
arrumacao e guarda de bens de qualquer espécie
(exceto	 depOsitos	 feitos	 em	 instituicOes
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central);

50

56 — guarda e estacionamento de veiculos
automotores terrestres; .3% 50

57 — vigilancia ou seguranca de pessoas e bens; "3% 50
58 — transporte, coleta, remessa ou entrega de
bens	 ou	 valores,	 dentro	 do	 territorio	 do
Municipio;

"3% 50

59 — diversOes pablicas:
cinemas, "taxi-dancings" e congéneres;
bilhares, boliches, corridas de animais e

outros jogos;

"3% 50
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exposicao corn cobranca de ingressos;
bailes,	 "shows",	 festivais	 recitais	 e

congeneres, inclusive espetaculos que sejam
tambem transmitidos, mediante compra de
direitos para tanto, pela televisào ou pelo
radio;

jogos eletninicos;
competicOes esportivas ou de destreza

fisica	 ou	 intelectual,	 corn	 ou	 sem	 a
participacäo	 do	 espectador,	 inclusive	 a
venda de direitos a transmissäo pelo radio
ou pela televisão;
g) execucéo de mitisica, individualmente ou
por conjuntos;

60 — distribuicdo e venda de bilhetes de loteria,
de cartOes, pules ou cupons de apostas, sorteios
ou prémios;

'3% 50

61	 —	 fomecimento	 de	 mesica,	 mediante
transmissao por qualquer processo, para vias
pitblicas	 ou	 ambientes	 fechados	 (exceto
transmissOes radioffinicas ou de televisão);

-3% 100

62 - gravacao e distribuicão de filmes e
videoteipes;

'3% 50

63 - fonografia ou gravacao de sons ou ruidos,
inclusive trucagem, dublagem e mixagem
Sonora;

"3% 50

64 - fotografia e cinematografia, inclusive
revelac8o, ampliacdo, cOpia, reproducao e
trucagem;

'3% 50

65 - producko, para terceiros, mediante ou sem
encomenda previa, de espetaculos, entrevistas e
congéneres;

'3% 50

66 - colocacão de tapetes e cortinas, coin
material fomecido pelo usuario final do servico;

-3% 50

67 - lubrificacao, limpeza e revisao de mequinas,
veiculos, aparelhos e equipamentos (exceto o
fornecimento de pecas e partes, que fica sujeito
ao ICMS);

-3% 50

68 - conserto, restauractio, manutencão e
conservacão de mequinas, veiculos, motores,
elevadores ou de quaisquer objetos (exceto o
fornecimento de pecas e partes, que flea sujeito
ao ICMS);

'3% 50

69 - recondicionamento de motores (o valor das
pecas fomecidas pelo prestador do servico fica
sujeito ao ICMS);

-3% 100
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70 - recauchutagem ou regeneracao de pneus
para o usuario final;

*3% 100

71 - recondicionamento, acondicionamento,
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanoplastia, anodizacao, corte,
recorte, polimento, plastificacao e congeneres,
de objetos nao destinados a industrializaceo ou
comercializacao;

'3% 50

72 - lustraceo de bens meveis quando o servico
for prestado para o usuario final do objeto
lustrado;

"3% 50

73 - instalacao e montagem de aparelhos,
máquinas e equipamentos, prestados ao usuario
final do servico, exclusivamente corn material
por ele fomecido;

'3% 50

74 - montagem industrial, prestada ao usuario
final do servico, exclusivamente corn material
por ele fomecido;

"3% 50

75 - c6pia ou reproduce°, por quaisquer
processos, de documentos e outros papéis,
plantas ou desenhos;

'3% 50

76 - composicao grafica, fotocomposicao,
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia;

"3% 50

77 - colocacao de molduras e alms,
encademaceo, gravageo e dourack de livros,
revistas e congeneres;

'3% 50

78 - loafed° de bens mOveis, inclusive
arrendamento mercantil;

'3% 50

79 - funerais; *3% 50
80 - alfaiataria e costura, quando o material for
fomecido pelo usuario final, exceto o de
aviamento;

'3% 50

81 - tinturaria e lavanderia; '3% 50
82 - taxidermia; '3% 50
83 - reerutamento, agenciamento, selecao,
colocacao ou fornecimento de meo-de-obra,
mesmo em cat-Ater tempordrio, inclusive por
empregados do prestador do servico ou por
trabalhadores avulsos por ele contratados;

'3% 50

84 - propaganda e publicidade, inclusive
promoceo de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade,
elaboragao de desenhos, textos e demais
materiais publiciterios (exceto sua impressao,
reproduce° ou fabricacao);

.3°A 50
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85 - servicos portuarios e aeroportudrios;
utilizacao de porto ou aeroporto; atracacao;
capatazia; armazenagem intema, extema e
especial; suprimento de agua, servicos e
acesserios; movimentagao de mercadorias fora
do cais;

-3% 100

86 - advogados; ..5% 100
87 - engenheiros, arquitetos, urbanistas,
agrOnomos;

-5% 100

88 - dentistas; -5% 100
89 - economistas; "5% 100
90 - psicOlogos; ..5% 100
91 - assistentes sociais; -5% 100
92 - relacets pUblicas; -5% 100
93-cobrancas e recebimentos por conta de
terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de
titulos, sustacao de protestos, devolucao de
titulos nao pagos, manutencao de titulos
vencidos, fomecimentos de posicao de cobranca
ou recebimento e outros servicos correlates da
cobranca ou recebimento (este item abrange
tambem os services prestados por instituicaes
autorizadas a funcionar pelo Banco Central);

"3% 150

94 - instituicaes finance'ras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central: fomecimento de
tali° de cheques; emissao de cheques
administrativos; transferencia de fundos;
devolucao de cheques, sustacao de pagamento de
cheques; ordens de pagamento e de credit°, por
qualquer meio; emissao e renovacao de carthes
magneticos; consultas em terminais eletrOnicos;
pagamentos por conta de terceiros, inclusive os
feitos fora do estabelecimento; elaboracao de
ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento
de 2.° via de avisos de lancamentos e de extrato
de conta; emissao de carnes (neste item nao esta
abrangido o ressarcimento, a instituicaes
financeiras, de gastos corn portes do Correio,
telegramas, telex e teleprocessamento
necessarios a prestacao dos servicos);

''5% 150

95 - transporte de natureza estritamente
municipal; -3% 100

96 - hospedagem em hothis, mothis, pensees e
congêneres (o valor da alimentaeao, quando
incluido no preco da diaria, fica sujeito ao
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza);

-3 % 50
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97 - distribuicrto de bens de terceiros em
representagno de qualquer natureza.

"3% 100

98 - exploragào de rodovia mediante cobranea de
prego dos usuarios, envolvendo execugão de
servigos de conserva*, manutengão,
melhoratnentos para adequagào de capacidade e
seguranga de transito, °pers.*, monitoragão,
assistencia aos usuarios e outros definidos em
contratos, atos de concess8o ou de explora* de
pedagio.

'3% 100

Art. 2° - Esta Lei entrard em vigor a partir da data de sua publicag8o,

revogando as disposigOes em contrario, em especial a Lei Municipal n° 498/2008, de

20/06/2008.

Pontal do Araguaia -MT, 21 de Dezembro de 2009.

•Wkln•-•
Gerson Rosa e Mor

Prefeito Municipal
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