
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

LEI COMPLEMENTAR N° 45 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 

ALTERA DISPOSITIVO DA LEl COMPLEMENTAR N° 33 
DE 06/11/2014 - QUE “ALTERA DISPOSITIVOS DA 
LEGISLACAO MUNICIPAL DO ISSQN, ADEQUANDO- 
A A LEl COMPLEMENTAR FEDERAL N° 116/2003 E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COM AS ALTERAGOES 
POSTERIORES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, estado de Minas Gerais, por seus 

representantes legais aprova e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono e promulgo a 

seguinte Lei Complementar: 

Art. 1° Os itens 1.03, 1.04, 7.16, 11.02, 13.05, 14.05, 16.01 e@ 25.02 da Lista de Servigos 

instituida pelo artigo 3° da Lei Complementar n° 33 de 06/11/2014, passam a ter as 

seguintes redacées: 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de 

dados, textos, imagens, videos, paginas eletrénicas, aplicativos 

e sistemas de informagao, entre outros formatos, e congéneres. 

1.04 - Elaboracdo de programas de computadores, inclusive de 

jogos eletrénicos, independentemente da _— arquitetura 

construtiva da maquina em que o programa sera executado, 

incluindo tablets, smartphones e congéneres. 

7.16 — Florestamento, reflorestamento, semeadura, aduba¢ao, 

reparacao de solo, plantio, silagem, colheita, corie e 

descascamento de arvores, silvicultura, exploragao florestal e 

dos servicos congéneres_ indissocidveis da formac¢do, 

manutencao e colheita de florestas, para quaisquer fins e por i 

quaisquer meios.
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11.02 -— Vigilancia, seguran¢a ou monitoramento de bens, 

pessoas e semoventes. 

13.05 — Composi¢do grdfica, inclusive confec¢ao de impressos 

graficos, fotocomposi¢ao, clicheria, zincografia, litografia e 

fotolitografia, exceto se destinados a posterior operacdo de 

comercializagao ou industrializagdo, ainda que incorporados, 

de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de 

posterior circulag¢do, tais como bulas, rdtulos, etiquetas, caixas, 

cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instru¢do, 

quando ficardo sujeitos ao ICMS. 

14.05 — Restauragdo, recondicionamento, acondicionamento, 

pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 

galvanoplastia, anodizacdo, corte, recorte, plastifica¢gdao, 

costura, acabamento, polimento e congéneres de objetos 

quaisquer. 

16.01 - Servigos de transporte coletivo municipal rodovidrio, 

metroviario, ferrovidrio e aquavidrio de passageiros. 

25.02 —-Translado intramunicipal e crema¢do de corpos e partes 

de corpos cadavéricos. 

Art. 2° A Lista de Servigos instituida pelo artigo 3° da Lei Complementar n° 33 de 

06/11/2014, fica acrescida dos itens 1.09, 6.06, 14.14, 16.02, 17.25 e 25.05 e passam 

ter as seguintes reda¢ées: 

1.09 — Disponibilizacao, sem cessdo definitiva, de conteUdos de 

audio, video, imagem e texto por meio da internet, respeitada 

a imunidade de livros, jornais e periddicos (exceto a distriobvi¢do 

  

de conteUdos pelas prestadores de Servigos de a 

/ so
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Condicionado, de que trata a Lei n° 12.485, de 12 de setembro 

de 2011, sujeita ao ICMS). 

  

ALIQUOTA — 3% 

6.06 - Aplica¢Go de tatuagens, piercings e congéneres. 

  

  ALIQUOTA — 3% : / | 
  

14.14 — Guincho intramunicipal, guindaste e igamento. 

  

: “ALIQUOTA-3% L Q J 
  

16.02 — Outros servicos de transporte de natureza municipal. 

~ ALIQUOTA = 3% | 
17.25 — InsergGo de textos, desenhos e outros materiais de 

propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceio em 

livros, jornais, periddicos e€ nas modalidades de servigos de 

radiodifusGo sonora e de sons e imagens de recep¢ao livre e 

  

  

gratuita. 

[ i “ALIQUOTA = 3% — 

25.05 - CessGo de uso de espacos em cemitérios para 

sepultamento. 

  

ALIQUOTA — 3% - | 

  

Art. 3° © artigo 3° da Lei Complementar n° 33 de 06/11/2014, passa a viger com a 

seguinte redacao: Bb . 

Ut
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Art. 3°. O servico considera-se prestado e o imposto devido no local 

do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no 

local do domicilio do prestador, exceto nas hipdteses previsias nos 

incisos | ao XXV, quando do imposto sera devido no local: 

[..-] 

XXIIl - do domicilio do tomador dos servigos dos subitens 4.22, 4.23 e 

5.09; 

[J 

XXIV - do domicilio do tomador do servigo no caso dos servi¢os 

prestados pelas administradoras de cartGo de crédito ou débito e 

demais descritos no subitem 15.01; 

XXV - do domicilio do tomador dos servicos dos subitens 10.04 e 

15.09. 

Art. 4° Revogam-se as disposicdes em sentido contrario. 

Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica¢ao. 

Muzambinho, 22 de Derortiyote 2017. 

Pe 

Lope (MMLC 
Sérgio Arlindo Ceravolo Paoliello 

Prefeito Municipal 

Mar fee Almeida 

Secretario Municipal de Administragao Geral e Planejamento 
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