
Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADO DESAOPAULO

GABINETEDOPREFEITO

Decreto n.' 284 de 03 de dezembro de 2020

Atualiza os valores constantes das tabelas integrantes da Lei Municipal n'
1 .246, de 28 de dezembro de 1984 CTM, com posteriores alterações, para
aplicação no exercício de 2021.

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,

Considerando o disposto na Lei Complementar n' 32, de 1 1 de dezembro de 2001 , e

Considerando que a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo --
]PCA/IBGE ocorrida no período de doze meses, compreendido entre 31 de outubro de 2019 e 31 de
outubro de 2020 foi de 3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos por cento);

Decreta

Art. l.' Ficam atualizados os valores constantes das tabelas dos artigos 264, 322
332, 338, 343 e 355, da Lei Municipal n' 1.246, de 28 de dezembro de 1984.

Art. 2.' Os preços constantes da lista de serviços prevista no art. 264 da Lei
Municipa[ n.' 1.246, de 28 de dezembro de ]984, com a]terações e atua]izações posteriores,
especialmente as contidas na Lei Complementar n' 155, de 22 de novembro de 2017, e no Decreto n
336, de 04 de dezembro de 2019, passam a ter os seguintes valores para os lançamentos no exercício de
2021

LISTADESERVI(OS

1.07 Suporte técnico em infomaática, inclusive instalação, configuração e
manutenção de programas de computação e bancos de dados. 470.01

470.00'

2%
2%

À

+

Código
ATIVIDADE

Valor Fixo
Trimestral

RS
Alíquota

  Serviços de informática e congêneres.
Análise e desenvolvimento de sistemas 470,00

470,00  Programação.
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1.09 Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo,
imagem e texto por meio da intemet, respeitada a imtulidade de livros,
jomais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras
de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei n' 12.485, de 12 de
setembro de 2011 , sujeita ao ICMS). 2%

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 l Serviços de pesquisas e desenllglvimento de aualauer natureza. .L ..493.00
3- Serviços prestados mediante locação. cessão de direito de uso el

2%

3.02
3.03

Cessão de direito de uso de ]narcas e de sinais de propaganda.
Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais,
s/a/7ds, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas del
espetáculos, parques de diversões, lanchas e congêneres, para realização de
eventos ou negócios de ctuajquer natureza.

Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou pennissão del
uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e
condutos de qualquernatureza.

Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário.
Serviços de saúde. assistência médica e conaêneres.
Medicina e biomedicina.

Análises clínicas, patologia,
quimioterapia, urra-sonografia,
tolllograüia e congeileres.

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicómios, casas de saúde,
prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Instnimentação cirúlgicq:
AcuDuntura.

Enfermagem, inçbsive serviços auxj:l ares
Serviços fannacêuticos.
Terapia ocupacional, fisioterapia e fopogllçjjgjgglê:
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico el
mental

Nutrição.
Obstetrícia.

Odontologia.

480,00 2%

261,00 2%

3%

2%

3.04

3.05

4-
4.01

4.02 eletricidade
ressonância

médica, radioterapia,l
magnética, radiologia,

312,00

521,00 2%

4.03
835,00

183,00
183,00

183,00
183,00
207,00

2%
2%
2%
2%
2%
2%

4.04
4.05
4.06
4.07

4.08
4.09

T

4.1o
4.11

4.12

183,00
183,00
207,00
312,00

2%
2%
2%
2%

+
\

4.14 Próteses sob encomenda. 165,00 2%  
4.15 Psicanálise. 207,00 2%

4.16 Psicologia.
4.17 Casas de repouso e de reç es

521.00  
4.18 Inseminação artiülçl 207.00  
4.19 Bancos de sangue, leite, p  
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natureza

9.o3

10
1o.01

Guias de turismo.
Serviços de intermediação e congênere$:
Agendamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de
cações de crédito, de planos de saúde e de planos de previdêncjg plilil4a=..l

TAgenciamento, corretagem ou intemlediação de títulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer.

Agendamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade
industrial, artística ou literária.

Agendamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento
mercantil (/eas/ng), de franquia Mra/zc#/s/ng) e de faturização (/bc/o/"/ng).

207,00 2%

373.00i 3%

2%
\

373,00

373,00

373,00
l0.04

+

g.02 l Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de
conhecimentos de Qualquer natureza. 260.00 2%

9.01 l Hospedagem de qualquer naü-preza em hotéis, apara-sen'íce condominiais,
./7a/, apara-hotéis, hotéis residência, reside/7ce-sen'fce, szr//e sen'/ce,
hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada
com fomecimento de serviço (o valor da alimentação e goÜeta, quando
incluído no oreço da diária. fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).    

7.09 Varrição, roleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinacão final de lixo. refeitos e outros resíduos Quaisquer. 2%

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 207,00 2%

7.1] Decoração e .jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 207,00 2%
7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes

físicos. ciuínaicos e biológicos. 183,00 2%
7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,

desratização, pulverização e congéneres. 207,00 2%

7.16 l Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo,
plantio, selagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura,
exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação,
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisque
meios. 235,00 2%

7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 235,00 2%

7.18 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas,
açudes e conaêneres. 183.00 2%

7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia:
arauitetura e urbanismo.   4%

7.20 Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, inapeamento:
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos:

eológicos, geofísicos e congêneres. 312,00 2%
7.21 Pesquisa, perfiiração, cimentação, mergulho, perHilagem, concretação:

testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a
exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos
minerais.   2%

7.22 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congéneres.   2%

8- Serviços de educação. ensino, orientação pedagógica e educacional 
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12.14

12.15

12.16

Fomecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante
transmissão Dor qualquer processo.
Desütles de blocos camavalescos ou folclóricos, trios elétricos e

congeneres.

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, s/zows,
desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual
congeneres.

Recreação e animação, inclusive ein festas e eventos de
Serviços relativo!
reDrograHia.

Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem
congéneres.

Fotografia e cinematogranla, inclusive
reprodução, trucagem e

ReprograHia, microfllmagem e digitalização.

2%

3%

13.02

13.03

#

l0.06 Auenciamento marítimo.   2%
l0.07 Aaenciamento de notícias. 359,00 2%

l0.08 Agendamento de publicidade e propaganda, inclusive o agendamento de
veiculação por quaisquer meios. 373.00 2%

lO.o9 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 373,00 2%

lO.lO Distribuição de bens de terceiros. 373,00 2%

11 - Serviços de guarda, estacionamento. armazenamento, vigilância e   congeneres.
[[.o] Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores. de aeronaves e

de embarcações. 471,00 2%

11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 381,00 2%
11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 381,00 2%

1].04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, animação e guarda de bens de
clualauer csoécie.   2%

12 -
12.01

Serviços de diversões. lazer. entretenimento e congêneres.

Espetáculos teatrais. 247,00 2%

12.02 Exibições cinematográficas. 2%

12.03 Esnetáculos circenses.   2%

12.04 Programas de auditório.   2%

12.05 Parques de diversões. centros de lazer e congêneres/Parques Temáticos.   2%

12.06 Boates, /axí-da/7c/ng e congéneres. 626,00 2%

12.07 S/zows, bíz//e/, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e
congeneres. 500,00 2%

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres: 2%

12.09 Bilhares. boliches e diversões eletrânicas ou não. 354.00

354.00
5%
5%12.10 Corridas e competições de animais.

12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem E
participação do espectador.   2%

12.12 Execução de música. 2.513.00 5%
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13.05 IComposição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,l
fotocomposição, clicheria, zincograHia, litograüla, fotolitograHla, exceto se
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização,
ainda que incorporados, de qualquer fomla, a outra mercadoria que deva
ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,

14.11
14.12
14.13

14.14
15

2%
2%
2%
4%

restados ior instituições financeiras autoria;!das a funcionar ela

15.06

#

unilaria e lanternagem. 373,00

:arointaria e serralharia. 373,00

guincho intemlunicipal, guindaste e içamento.  

14 -
14.01

Serviços relativos a bens de terceiros.
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,
restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, illotores, elevadores ou de qualquer objeto
(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 373,00 2%

14.02 Assistência Técnica. 247,00 2%

14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que
ficam sujeitas ao ICMS). 2%

14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus.   3%

14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneHlciamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização:
corte, recorte, plastiüicação, cosülra, acabamento, polimento e congêneres:
de obietos quaisquer. 373,00 2%

14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com
material Dor ele fornecido.   2%

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 227,00 2%

14.08 Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e conaêneres. 227,00 2%

14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final
excito aviamento. 105,00 2%
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Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, porl
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, intemet el
telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas;
acesso a outro banco e a rede compartilhada; fomecimento de saldo, extratol
e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio oul
rocesso.

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

5%

15.08

5%

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

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral,
de títulos quaisquer, de contas ou camês, de câmbio, de tributos e por conta
de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrõnico, automático ou por
máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança,
recebimento ou pagamento; emissão de camês, bichas de compensação,l
imoressos e documentos ein geral.

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutençãol
de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração,
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de
registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior;l
emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem;
fomecimento. transferência, cancelamento e demais serviços relativos a
carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio el
recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.
Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão
magnético. cartão de crédito. cartão de débito, cartão salário e congêneres.

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em tenninais eletrânicos e de
atendimento.

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens

5%

15.10

5%

15.11

15.12
15.13

5%
5%

15.14

5%

5%

15.15

5%

15.16

15.17

15.18

transferência e renegociação de contrato, emissão e reelnissão do termo
luitação e dem
Serviços de transporte dç natureza municipal
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,

OLI

16-
16.01

16.02

#
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17.01 l Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itensl
desta lista; análise, exame, pesquisa, roleta, compilação e fomecimento de
dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

480,00 2%

17.02 D atilogra fía : digitação, estenograHia. expediente, secretaria em geral

17.12 Iministração em geral inclusive de bens e negócios de terceiros 3/5,UU

112,00

312,00

b

17.13

17.14

Leilão e congêneres.

Advocacia.

1 7.1 5 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

17.16 l Auditoria.

2%

2%312,00

17.17 Análise de Organização e Métodos. 183,00

312,00

2%

2%
17.18 l Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 l Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 601,00

312,00

312,00

3%

2%

2% ]
1 7.20 l Consultoria e assessoria económica ou financeira

17.21 l Estatística

17.22

L

17.23

Cobrança em geral.

Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção,
aerencíamento de informações, administração de contas a receber ou a
pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (Áac'/oríng).

2%

]7.24

17.25

373,00

261,00

2%

2%
Apresentação de palestras, conferências, seminários e congéneres.

Inserção de textos desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jomais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de
recepção livre e gratuita).

2%

+ #

17.03 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica,
financeira ou administrativa.   2%

17.04 Recrutamento, agendamento, seleção e colocação 4glnão-de-obm

 
17.05 Fomecimento de mão-de-obra, mesmo ein caráter temporário, inclusive de

empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pela
[estador de serviço.

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

1 7.08 l Franquia Mra/7c/zfsíng).

17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 175,00 2%

17.10 Planeamento, organização e administração de feiras, exposições:
congressos e congéneres. 238,00 2%
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5%

manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de
trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviçosl
definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em nomlas
oÊtciais.

congéneres.

Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congéneres.

5%

23-

23.01

24-
373,00 2%

24.01 placas, sinalização visual,

25-
25.01

bíi/7/7ers. adesivos e congêneres.
Serviços funerários.
Funerais. inclusive fbmecimento de caixão, uma ou esquifes; aluguel de
capela; transporte do corpo cadavérico; fomecimento de flores, coroas e
outrosparamentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu,
essa e outros adomos; embalsamento, embelezamento, conservação ou
restauração de cadáveres.

37},00 2%

2.301.00 3%

@#

 
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de
loteria. bingos. cartões. bules ou cupons de apostas, sorteios, 12rêmios
inclusive os decorrentes de títulos de capildização e congênei es.
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os
decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

521,00 r
20- Serviços portuários, aeropQ!    rodoviários. ferroviários e metroviários.
20.0] Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de

passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação
desatracação, serviços de praticagem, capatazia, annazenagem de qualque
natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de
apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de amladores, estiva
conferência, logística e congéneres.   2%
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)artes de colpg! ç1141X!!119b.
Planos ou convênio ftlnerários.

Manutenção e conservação qg,jlZligos e cemitérios
Cessão de uso de espaços em c
R;;;Ü;Í ãÍ ãii
documentos,
agências franqueadas; coz// rie!. g.çg!!gg!!ÊEgl

Serviços de roleta. remessa ou entrega de correspondências, documentos,
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agendas
franqueadas; cozrrr/er e congéneres.
Serviços ilg 4$$!!!Ênçia..!eçlal
Serviços de assistê!!çjq: !gçiêl
Serviços de avaliaçã

Serviços de b!!!!i!!!gçeoelnla
Serviços de biblioteconomia.

Serviços de bi
Serviços de biç1l
Serviço
telecomunicações ç congéneres.

Serviços técnicos em edificações, eletrânica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicaçõeli e congéneres.
Serviços de dç$çB!!ex.!ççelçe&

Serviços de dçsenhostécnicos.

coneêneres,

Serviços de desembaraço aduaneiro, comtssãrios, aespacnantes çl
congéneres.
Serviços deiny
Serviços deinves

úblicas.
imprensa, jornalismo e relações

úbliças.

3%
2%
2%

26-

26.01

261,00 2%

2%

2%

2%

2%

27

28.01
29-

29.01

30
30.01

31 -

31.01 2%

2%32-
32.01

33-

33.01 aduaneiro, comissários, despachantes
581,00

155,00

2%

2%
34.01
35-

l

2%35.01 207,00

#
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de 501 lu2 a 750 ln:
acima de 750 H2.

3.431,00
5.164,00

c)
d)

e)
D
g)

Panificadoras e Pizzarias..

Restaurantes e Churrascarias (área construída)
- até 1 00 mz.
- acima de 100 m2.

650,00

851,00
1.707,00

Bares e lanchonetes................

Comércio de jomais, livros e revistas.......
Depósitos de materiais para construção (área construída, mais área
coberta e descoberta para depósito):

até 250 m2.
de 25 1 ]llz a 500 m2.
de 501 lu2 a 750 mz.
acima de 750 ]n:.

620,00
247,00

851,00
1.707,00

2.859,00
4.584,00

h)
i)
j )
k)
1)

m)

Farmácias e Drogarias.................
Comércio de artigos de vestuário...
Comércio de brinquedos, perfumes e an-marinhos.
Bazar e Papelaria...

Comércio de móveis e eletrodomésticos............
Comércio de bijuterias, .joalheria e relcÜoalia.......

995,00
650.00
650,00

650,00
1.146,00

650,00

#

NATUREZADAATIVIDADE VALOR EM R$
1-INDUSTRIA

a) até 10 empregados...................
b) de lla 20 empregados.........................
c) de 21 a 50 empregados........ - - - - - - - ..... . . - -.
d) de 51 a 100 empregados...................
e) de 101 a 300 elupregados.........................
f) de 301 a 500 empregados............................................
g) de 501 a 1.000 empregados...................................
h) acima de 1.000 empregados..

901,00
L.515,00
2.747.00
5.194.00

9.784,00
18.378,00
30.630,00
45.889,00

2-PRODUCAOAGROPECUARIA

a) até 10 empregados....................................
b) de lla 20 empregados.........................
c) de 21 a 50 empregados.............................
d) de 51 a 100 empregados........
e) acima de 100 empregados.........

278.00

603.00
1.056,00
1.966,00
3.569,00

3 - COMERCIO

a) Comércio de gêneros alimentícios em geral (empórios, açougues,
mercearias, quitandas e estabelecimentos de pequeno porte)

b) Supennercados (área construída mais área de estacionamento):
até 250 mz

. de 9S l ln2 a 500 in2  
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n) Comércio de aparelhos de som, vídeo, antenas parabólicas (SKY
DIRECTV) e congêneres............

o) Comércio de artefatos de borracha, plásticos e couro.........
p) Comércio e distribuição de gás - GLP.
q) Comércio de compra e venda de veículos.....
r) Comércio atacadista (Importação e Exportação de produtos

alimentícios) . . . .

s) Comércio de produtos agropecuários, segmentos industriais de

650,00
650,00
650.00

1.373,00

650,00

851,00

995,00

ocupando área de terreno de até 1 .000 m:.
ocupando área de terreno acima de 1 .000 m: 611,00

2.139,00

8 PROFISSIONAIS LIBERAIS SEM RELAÇÃO DE:Eb41:!!:EGQ

a) Possuidores de diploma de grau superior

residentes no Município de Vinhedo, inclusive engenheiro e
arquiteto...........
não residentes no Município de Vinhedo inclusive engenheiro e
arquiteto.......

Possuidores de diploma de grau médio.....
Representantes comerciais autónomos, empreiteiros de obras,
corretores, despachantes, agentes e prepostos em geral, mediadores de
negoctos...... - --
Motorista de táxi e outros..............

N4otorista de transporte escolar......
Motorista de transporte para empresas................
Demais profissionais autónomos não especializados (barbeiro,
carpinteiro, costureira, cozinheira, datilógrafo, depilador, eletricista,
enganador. faxineiro, fresador, jardineiro, manicura, pedicuro,

pedreiro, pintor, professor, soldados, tomeiro mecânico,

ProHlssionais de dublagem e mixagem sonora ç gglL
etc.)

395,00

506,00
273,00b)

c)

571,00
196,00
222.00
247,00

196.00
196.00h)

#



Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADO DESÃOPAULO

GABINETE DO PREFEITO

Decreto n.o 284/2020 -- folha 13

a) Armazéns gerais, frigoríficos, silos e guarda-móveis.... ...
b) Estacionamento de veículos (estadias)....
c) Casas lotéricas.....
d) Estúdios fotográficos, cinematográHlcos e de gravação.........-

e) Oficinas de consertos de veículos........
f) Oficinas de consertos em geral........
g) Tele-mensagens..
h) Serviços de engenharia, proletos e representações comerciais (Pessoa

Jurídica)........
i) Lavagem, lubrificação e troca de óleo em veículos...

.i) Serviços de terraplenagem e transportes.. l-. : = . .'. .
k) Manutenção de máquinas, lubrificação, limpeza, revisão ae aparei"os

e equipamentos elétricos..........-
1) Clínica Médica em geral (Pessoa Jurídica). .. ......-...' .-. ,.
m) Serviços de paisagismo, urbanismo e Jardinagem tressoa

Jurídica) . . . . . . . . .
n) Clubes Recreativos.....
o) Relações Públicas (Pessoa Jurídica).......-

p) Publicidade e propaganda em geral......-.... - . ' . '.
q) Escritório de telecomunicação - TV a cabo - compra e vença uç

acessorios.......

r) Postos de serviços para veículos, depósitos de inflamáveis, explosivos
e similares.....

s) Tinturarias e lavandarias:
a) de pequeno porte...
b)industrial..

t) Barbearias, salões de beleza e afins.....
u) Estabelecimentos de banhos, duchas, massagens, saunas, ginásticas e

congéneres.....
v) Ensino de qualquer grau ou natureza....
w) Laboratórios de análises clínicas e eletricidade médica..
x) Hospitais.....
y) Sanatórios, ambulatórios, prontos-socorros, casas de saúde e

congéneres......
z) Transporte rodoviário de passageiros e/ou de cargas, municipal e

inten-nunicipal:
i) empresas de pequeno porte (01 a 03 veículos)..
b) demais empresas (acima de 03 veículos)...

(LC n' 45: de 19-12-2003)

1) Com ocupação de até 2 ml (dois metros lineares) da via pública:
a) por ano.....
b) por semestre.....
c) por mês.....

3.715,00
273,00

1.146,00
571,00
571,00
369,00
196,00

995,00
664.00
995,00

704,00
995,00

urbanismo
650,00
650,00
650,00

650,00

995,00

2.575,00

273,00

3.431,00
247,00

995,00

434,00
995.00

].425,00

851,00

506,00
1.621,00

273,00
165,00
68,00

11) Com ocupação além de 2 ml (dois metros lineares) da via pública, por
inl excedente:

a) por ano ..
b) por semestre...-.
c) por mês....

26,00
17,00
7.00

+
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OBSERVACOES
] ) Na venda de produtos alimentícios em geral, a taxa será cobrada com o

desconto de 20% (vinte por cento).
2) Quando a banca for instalada em mais de um local, o valor da taxa será

acrescido de 20% (vinte por cento), por local de feira excedente.

ll-QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES qPU?Tmq!
AGÊOPECÜÁR]AS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS NAO
INCLUÍDAS NESTA TABELA, ASSIM COMO QUAISQUER
ESTABELECIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE,
DE MODO PERMANENTE OU TEMPORÀR]O, PRESTEM
SERVIÇOS OU EXERÇAM AT]VIDADES CONSTANTES DA LISTA
DE SERVIÇOS DO ARTIGO 264 DESTE CÓDIGO, NÃO INCLUÍDOS
NESTATABELA 650,00

Par(ígraáo t2níco. A Taxa de Licença para Localização será cobrada em dobro no
caso de estabelecimentos que estejam funcionando a título precário, até que se cumpram todas as
exigênciaslegais.

Art. 4.' A Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento prevista no artigo
332 da Lei Municipal n' 1 .246, de 28 de dezembro de 1984, com alterações e atualizações posteriores,
será lançada no exercício de 2021 com os mesmos valores constantes da tabela prevista no artigo 322
do CTM.

Parágrq#o único. Para comprovação do número de etnpregados ativos, as empa esas
deverão apresentar' à Secretaria Municipal da' Fazenda, sempre que solicitada, uma cópia do último
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) entregue à Secretaria do Trabalho e

Emprego, do Ministério da Economia.

Art. 5.' A Taxa de Licença para o Exercício da Atividade de Comércio Eventual ou

Ambulante prevista no artigo 338 da Lei Municipal n.' 1.246, de 28 de dezembro de 1984, com
alterações e atualizações posteriores, especialmente pelo Decreto n' 336, de 04 de dezembro de 2019.
passa a ter os seguintes valores para os lançamentos no exercício de 2021 :

r

ATIVIDADES PERÍODO l VALOR EM RS

[
l ANIBULANTES

a) De produtos alimentícios, tecidos: vestuário,
calçados, artigos de couro, artigos de papelaria,
brinquedos e artigos omamentais para presentes,
louças, ferragens, artefatos de plástico e borracha,
vassouras. escovas de aço e semelhantes, aparelhos
elétricos de uso doméstico e annarinhos......--

por dia
por mes

por semestre
por ano

35,00
89,00

313,00
543,00

por dia
por mes

por semestre
porano

16,00
57,00

218,00
318,00

b) Sorvetes, pipocas, raspadinhas e algodão doce.

+
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c) Produtos de beleza por dia
por mes

por semestre
porano

35,00
110,00
313,00
562,00

d) Jóias, relógios, peles, pelicas, plumas, confecções de por dia
luxo, adomos e livros................................................. por mês

por semestre
porano

16,00
89,00

313,00
542,00

e) Camês de qualquer espécie por dia
por mes

por semestre
porano

142,00
357,00
563,00

796,00

D Artigos diversos não especificados nesta tabela. por dia
por mes

75,00
152,00

2 - ARTIGOS DE FESTA. POR 30 DIAS

Na área urbana
Na área rural....

152,00
75,00

Art. 6.' A Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares, Parcelamento e
Anexação do Solo Urbano, prevista no artigo 343 da Lei Municipal n.' 1.246, de 28 de dezembro de
1984, com alterações e atualizações posteriores, especialmente pelo Decreto n' 336, de 04 de
dezembro de 20 1 9, passa a ter os seguintes valores para os lançamentos no exercício de 2021 :

[ OBRAS VALOR EM R$

l a) Edifícios de uso residencial, para
respectiva construção complementar,

or m2 dc área coberta:
Até 70 m2.
De 7 1 mz até 250 m2.
Acima de 250 H2.

habitação unifamiliar e

1,51
2,90
4,13

b) Edifícios para ülns industriais e respectiva construção
complementar, pg! 1111.dç..alça. coberta:
Até 250 m:.
Acima de 250 m:.

2,90
4,58

c) Edifícios para uso comercial, misto e outros fins, com
respectiva construção complementar, PQt.1111-çlg. área coberta:

a

Até 70 m2.
Acima de 70 m2

2,90
4.58

+
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2

b)

c)

d)

e)

a) Corte de Guia
Por unidade.........
Rebaixamento de guia
Por metro linear..........

Tapumes e andaimes
Por metro linear, por semestre ou fiação....
Substituição ou coneção de documento ou de responsabilidade
em processo

Porfolha de desenho ou porlauda..

Serviços não especificados
Por unidade.....

76,00

76,00

17,00

20,00

21,00

a) Loteamento de área excetuando-se as destinadas

logradouros públicos, vielas e sistemas de recreio:
Até ] 00.000 m :, por H2.
Acima de ] 00.000 m2, por m: excedente......

b) Desmembramento de área de porção tnaior,
Por m: de área desl-nembrada.......

c) Desdobra de lotes, em loteamentos já aprovados,
Por m: de área desdobrada.

d) Anexação de área, por m:.

3
a

0,29
0,17

0,20

0,29
0,20

4. DIVERSAS

a) Alvará de Licença expedido.
99,00

b) Alvará para loteamento

Até 200.000 nl:.
Acima de 200.000 m:.

1.838,00

2.810,00

c) Alvará para divisão ou desmembramento de lotes.
622,00

107,00

40,00

d) Vistorias...

e) Alinhamento e nivelamento.
Por metro linear

f) Concessão de habite-se:
Residencial. .
Comercial. . . . . . .
Industrial..

Porunidade
55,00

108,00
217,00

g) Ntmteração de prédios, além do preço da placa. Por unidade.
55,00

0,73
h) Demolição, por m: de área a ser demolida.

i)

5

L

Substituição de prometo de construção já aprovado, por m: de
área acrescida....

i#:==:L::::;::=:::i' ' -'-
dia...

b) torres de transmissão ou de comunicação, por m' e por
cita.....+.

4,25

0,61

0,61

#
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c) espaço para Rins diversos, por m: e por dia. 0,43

6 Quaisquer outras obras não especificadas nesta tabela

Por metro linear......

Por metro quadrado

16,00
4,00

Art. 7.' A Taxa de Licença para Publicidade prevista no artigo 355 da Lei
Municipal n.' 1.246, de 28 de dezembro de 1984, com alterações e atualizações posteriores,
especialmente pelo Decreto n' 336, de 04 de dezembro de 201 9, passa a ter os seguintes valores
para os lançamentos no exercício de 2021 :

como ramo de negócio - qualquer espécie ou quantidade
Por anunciante......

218,00

218,00

3. 3. Em cinemas, teatros, circos, boatos e similares, por meio de
projeção de filmes ou outros dispositivos - qualquer quantidade.
Por anunciante...........

3 4. Em vitrines, "stands", vestíbulos e outras dependências de
estabelecimentos coillerciais, industriais, agropecuários, de prestação

de serviços e outros, para a divulgação de produtos ou serviços
estranhos ao ramo de atividade do contribuinte - qualquer espécie ou
quantidade
Por anunciante........... 218.00

4 Publicidade em placas, painéis, cartazes,
letreiros. tabuletas, faixas e similares, colocados
em terrenos, tapumes, platibandas, andaimes,
muros, telhados, paredes, terraços, jardins,
cadeiras. bancos, toldos, mesas, campos de
esportes, clubes, associações, qualquer que seja o
sistema de colocação, desde que visíveis de

quaisquer vias ou logradouros públicos, inclusive
as rodovias, estudas e caminhos municipais,
estaduais ou federais.

4
v.

#

ESPECiEDEPUBLtCiDAnE VALOR EM R$

1 . Publicidade relativa a atividade exercida no local, afixada na parte
extema ou interna de estabelecimentos industriais, comerciais,
agropecuários, de prestação de s

Elxtittta pela Lei
Cotnplementar tl."
36,de27/11/2002

2. Publicidade de terceiros, afixada na parte extema de estabelecimentos
industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e
outros - qualquer espécie ou quantidade.
Por interessado na publicidade::: 218,00

3.PUBLICIDADE
3. 1. Em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade,

sonora ou escrita, na parte extema - qualquer espécie ou quantidade.
Por anunciante..  
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Porunidade PORMES PORANO

Até l m2
De l mz a 2 m:.
De 2 mz a 4 m2.
De 4 H2 a 6 m:.
Acima de 6 m:, por m:

25,00

34,00
38,00
46,00

5,10

93,00

125,00
192.00
290,00

25,00
excedente

5.

6

Publicidade por meio de projeção de filmes ou
dispositivos similares, eln vias ou logradouros
públicos--qualquer quantidade.

Por anunciante...
Cartazes para aüixaçãQ:

Por rilheiro ou fração.

75,00

108,00

Programa Para aHixaçãQ:
Por milheiro ou fração............

7. Publicidade por meio de alto-falantes:
Por dia.........

75,00

75,00

Art. 8.' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, curtindo seus efeitos

a partir de I' dejaneiro de 2021.

especialmente o Decreto n' 336

de 04 de dezemb

Municipal de Vinhedo, aos três loas mil e

vinte

:óCIOs

Diredra do Departamento.gg íêãiente

+


