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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEIÍO

MENSAGEM N.O 03412021.

ExcELENTisstwto sR. PRESIDENTE DA

VEREADORES DE ALAGOINHAS'

Senhor Presidente,

Econômica no MunicÍpio de Alagoinhas'

Alagoinhas, 07 de dezembro de 2021'

CÂMARA MUNICIPAL DE

TenhoahonradesubmeteràapreciaçãodessailustreCa§a"e

"À"ro, 
que dispõe, dentre outros, sobre a implementação das"'r'

o Município mantém atualizada a sua legislação, regulando a oferta do exercício de

atividades econômicas, possibilitando aienOôr aos- interesses e necessidades da

populaçãoeintegrarecomplementarosserviçospúblicosdisponibilizados.
Ao possibilitar o licenciamento de atividades de forma ágil, transparente e

desburocratizada, a contribuição para o desenvolvimento sócio econÔmico da nossa

Cidade resulta mais amPlificado'

Também estão sendo propostas modificaçÕes na Legislação. Tributária 
-que'^diante

dos trabalhos de atualização do uãÃóo fiscal, principalmente por meio de

recadastramentos imóUiliario e mobiliário, possibílitárão adequar a aplicação do

princípio da capaciàááã contriuutiva, bãneilciando contribuintes de menor potencial

econômico.

certo da valorização deste trabalho por Vossa Excelência e seus pares' passo à

égide dessa Casa L;gúáii"; , upr""iuçao e certamente a aprovação deste proieto

àã Uui, solicitando em regime de urgência'

Na oportunidade, ao renovar meus protestos de estima e consideração' solicito a

Vossa Excelência que, na tramitação do pres-ente Projeto.de Lei' seja observado o

*gÃ;;; ,rgenciai cãnforme previsto na Lei orgânica do Município'

JoAQUTM "xÊid*''Hr:i,];:ru::il::il:::
BELARMINO ;lÉ:re[gJ'*"".1;9ffiáel:$:31#3

cARDoso NEro: iidfriff;u*:.":,5r-'
25510231572 nl;'#l;#3"":#".

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ifu-m uunrcpAt DE Atloollll{At

iliinm il EsTA $EcRETARIA
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,('ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

pRoJETo DE LEI coMpLEMENTAR n" Uzoz1.
IMPLEMENTA REGRAS DE
LTBERDADe ecoNÔMlcA E DA
OUTRAS PROVIOÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, considETANdO

as disposições da Lei no 13.87412019 e da Lei Complementar no 14412020, faço
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o- O procedimento de cadastramento de atividades no Município de
Alagoinhas, adotará as regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da Rede Nacional
para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios -CGSIM,
relativas a licenciamento de atividades de baixo, médio e alto risco, para fins de
atendimento das disposições da Lei no 13.87412019.

Art. 20- As Secretarias e Órgão Municipais deverão providenciar identificar e efetuar
a imediata liberação para funcionamento das atividades de baixo e de médio risco
que já tenham sido requeridas à municipalidade, desde que atendidas as
disposições normativas do CGSIM.

Art. 30- Classificam-se como atividades de Baixo Risco A, Risco Leve, lrrelevante ou
lnexistente, as listadas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O Município poderá adotará, para as atividades desenvolvidas em
seu território, a mesma classiÍicação de risco que for estabelecida pelo CGSIM.

Art. 4"- Ficam alterados os valores de Taxa de Licença de Localização - TLL e de
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, nas Tabelas de Receitas no lll e lV,
da Lei no 14412020, conforme disciplinado no Anexo ll desta Lei.

Art.50-Acrescenta os itens de códigos 9, 10 e 11, a Tabela de Receitas no Vl, da
Lei no 14412020, conforme Anexo lll desta Lei.

Art. 60 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 07 de dezembro de2021 ,"âiH$BãtEW" mmm[ffi*;;-,-*
zss1ozs1s72 ffiffifif#:f

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, ..BAIXO RISCO A", RISCO LEVE,

IRRELEVANTE OU INEXISTENTE

Código CNAE Descrição da atividade
econômica

Condição para classificação em
baixo

risco, "baixo risco A", risco Ieve,
irrelevante ou inexistente

0121-1t01 Horticultura, exceto morango
1031-7/00 Fabricação de conservas de

frutas
Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

1032-5/99
Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais,
exceto palmito

Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

1033-3/02 Fabricação de sucos de
frutas, hortaliças e legumes,
exceto concentrados

1091-1t02 Fabricação de produtos de
padaria e confeitaria com
predominância de produção
propria

1092-9/00 Fabricação de biscoitos e
bolachas

Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

1093-7/01
Fabricação de produtos
derivados do cacau e de
chocolates

Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

1093-7t02
Fabricação de frutas
cristalizadas, balas e
semelhantes

Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica nâo seja
diferente de produto artesanal

1094-5/00 Fabricação de massas
alimentícias

Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

1095-3/00

Fabricação de especiarias,
molhos, temperos e
condimentos

Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica não seja
diferente de especiaria ou
cond imento desid ratado
prod uzido artesanalmente

I



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

.l

1096-1/00 Fabricação de alimentos e
pratos prontos

Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica não seja
diferente de produto artesanal

1099-6/04 Fabricação de gelo comum Desde que o gelo fabricado não
seja para consumo humano e não
entrará em contato com alimentos e
bebidas

1311-1/00 Preparação e fiação de fibras
de alqodão

1312-0t00 Preparação e fiação de fibras
têxteis naturais, exceto
alqodão

1340-5/99 Outros serviços de
acabamento em fios,
tecidos, artefatos têxteis e
pecas do vestuário

1351-1/00 Fabricação de artefatos
têxteis para uso
doméstico

1354-5/00 Fabricação de tecidos
especiais, inclusive artefatos

1359-6/00 Fabricação de outros
produtos têxteis não
especificados anteriormente

1411-8t01 Confecção de roupas íntimas

1411-8102 Facção de roupas íntimas

1412-6t01 Confecção de peças do
vestuário, exceto
roupas íntimas e as
confeccionadas sob medida

1412-6t02 Confecção, sob medida, de
peças do vestuário, exceto
roupas íntimas

1412-6103 Facção de peças do
vestuário, exceto roupas
íntimas

1413-4101 Confecção de roupas
profissionais, exceto
sob medida

1413-4102 Confecção, sob medida, de
roupas profissionais

4
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

1413-4t03 Facção de roupas
profissionais

1414-2t00 Fabricação de acessorios do
vestuário,
exceto para segurança e
proteção

1421-5t00 Fabricação de meias

1422-3t00 Fabricação de artigos do
vestuário, produzidos em
malharias e tricotagens,
exceto meias

1521-1t00 Fabricação de artigos para
viagem, bolsas
e semelhantes de qualquer
material

1529-7t00 Fabricação de artefatos de
couro não especificados
anteriormente

1531-9/01 Fabricação de calçados de
couro

1822-9t01 Serviços de encadernação e
plastificação

1822-9t99 Serviços de acabamentos
gráficos, exceto
encadernação e plastificação

2319-2t00 Fabricação de artigos de vidro

Desde que o resultado do exercício
da atividade econômica não seja
um produto industrial, não haja
operações de espelhação e não
haja produção de peças de fibra de
vidro

2399-1t01 Decoração, lapidação,
gravação, vitrificarão e outros
trabalhos em cerâmica, louça,
vidro
cristal

2539-0/01 Serviços de usinagem,
tornearia e solda

Desde que não haja operaçÕes de
jateamento (ato de areia)

3250-7t06 Serviços de protese dentária

t
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a
3250-7t07 Fabricação de artigos ópticos Desde que não haja fabricação de

produto para saúde

3291-4100 Fabricação de escovas,
pincéis e vassouras

Desde que não haja no exercício a

fabricação de escova dental

3299-0102
Fabricação de canetas, lápis
e outros artigos para escritorio

Desde que não haja
armazenamento e/ou geração de
resíduos químicos perigosos

3299-0/06
Fabricação de velas, inclusive
decorativas

Desde que não haja no exercício
da atividade a fabricação de velas,
sebo e/ou estearina utilizadas como
cosmético ou saneante

3312-1t02 Manutenção e reparação de
aparelhos e
instrumentos de medida, teste
e
controle

3312-1104 Manutenção e reparação de
equipamentos e instrumentos
óoticos

3313-9/02 Manutenção e reparação de
baterias e acumuladores
elétricos, exceto para
veículos

3314-7101 Manutenção e reparação de
máquinas motrizes Não-
elétricas

3314-7102 Manutenção e reparação de
equipamentos hid ráulicos e
pneumáticos, exceto válvulas

3314-7103 Manutenção e reparação de
válvulas industriais

3314-7106 Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e
equipamentos para
instalacões térmicas

3314-7107 Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação Para
uso industrial e comercial

3314-7109

Manutenção e reparação de
máquinas de escrever,
calcular e de outros
equipamentos Não-

6
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GABINETE DO PREFEITO

eletrônicos para escritorio

3314-7112 Manutenção e reparação de
tratores agrícolas

3314-7t13 Manutenção e reparação de
máquinas-
ferramenta

3329-5/01 Serviços de montagem de
móveis de qualquer material

3831-9/99 Recuperação de materiais
metálicos, exceto alumínio

3832-7100 Recuperação de materiais
plásticos

4512-9101 Representantes comerciais e
agentes do
comércio de veículos
automotores

4520-0101 Serviços de manutenção e
reparação mecânica de
veículos automotores

4520-0t02 Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores

4520-0103 Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

4520-0104 Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
automotores

4520-0105 Serviços de lavagem,
lubrificação e polimento de
veículos automotores

4520-0/06 Serviços de borracharia para
veículos automotores

4520-0107 Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores

4520-0108 Serviços de capotaria

:
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; 4530-7/03 Comércio a varejo de Peças e
acessórios
novos para veículos
automotores

4530-7104 Comércio a varejo de Peças e
acessórios
usados para veículos
automotores

4530-7105 Comércio a varejo de
pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/06 Representantes comerciais e
agentes do
comércio de peças e
acessórios
novos e usados para veículos
automotores

4541-2106 Comércio a varejo de peças e
acessórios
novos para motocicletas e
motonetas

4541-2107 Comércio a varejo de peças e
acessórios
usados para motocicletas e
motonetas

4542-1101 Representantes comerciais e
agentes do
comércio de motocicletas e
motonetas, peças e
acessórios

4542-1102 Comércio sob consignação de
motocicletas e motonetas

4543-9/00 Manutenção e reparação de
motocicletas
e motonetas

4611-7100 Representantes comerciais e
agentes do
comércio de matérias-primas
aorícolas e animais vivos

4612-5t00 Representantes comerciais e
agentes do
comércio de combustíveis,
minerais, produtos
siderúroicos e químicos

a
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4613-3/00 Representantes comerciais e
agentes do comércio de
madeira, material de
construÇão e ferragens

4614-1100 Representantes comerciais e
agentes do
comércio de máquinas,
equipamentos, embarcaçÕes
e aeronaves

4615-0/00 Representantes comerciais e
agentes do
comércio de
eletrodomésticos, móveis e
artiqos de uso doméstico

4616-8/00 Representantes comerciais e
agentes do
comércio de têxteis, vestuário,
calcados e artiqos de viagem

4617-6100 Representantes comerciais e
agentes do comércio de
produtos alimentícios, bebidas
e fumo

4618-4101 Representantes comerciais e
agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria

4618-4102 Representantes comerciais e
agentes do comércio de
instrumentos e materiais
odonto-méd ico-hospitalares

4618-4103 Representantes comerclats e
agentes do comércio de
jornais, revistas e outras
oublicacÕes

4618-4/99

Outros representantes
comerciais e agentes do
comércio especializado em
produtos não especificados
anteriormente

4619-2100 Representantes comercaals e
agentes do
comércio de mercadorias em
qeral não especializado

i
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4635-4t01 Comércio atacadista de água
mineral

4635-4102 Comércio atacadista de
cerveja, chope e
refriqerante

4637-1t04 Comércio atacadista de pães,
bolos, biscoitos e Similares

4637-1t07 Comércio atacadista de
chocolates,
confeitos, balas, bombons e
semelhantes

4639-7t01 Comércio atacadista de
produtos alimentícios em
oeral

4641-9t01 Comércio atacadista de
tecidos

4641-9102 Comércio atacadista de
artigos de cama,
mesa e banho

4641-9t03 Comércio atacadista de
artigos de armarinho

4642-7t01 Comércio atacadista de
artigos do vestuário e
acessórios,
exceto profissionais e de
sequranca

4642-7102 Comércio atacadista de
roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança
do trabalho

4643-5/01 Comércio atacadista de
calçados

4643-5t02 Comércio atacadista de
bolsas, malas e
artiqos de viaqem

4647-8t01 Comércio atacadista de
artigos de escritório e de
papelaria

4647-8102 Comércio atacadista de livros,
jornais e
outras publicacões

10
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PREFEITURA MUNICIPAT DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

4649-4104 Comércio atacadista de
móveis e artigos
de colchoaria

4649-4105 Comércio atacadista de
artigos de tapeçaria;
persianas e cortinas

4649-4106 Comércio atacadista de
lustres, luminárias e abajures

4649-4107 Comércio atacadista de
filmes, CDs, DVDs,
fitas e discos

4649-4110 Comércio atacadista de joias,

relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e
semipreciosas laPidadas

4651-6/01 Comércio atacadista de
equipamentos de
informática

4651-6102 Comércio atacadista de
suprimentos Para
informática

4652-4100 Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e

equipamentos de telefonia e

^nrnr rninanãô

4686-9/01 Comércio atacadista de PaPet
e papelão
em bruto

4686-9/02 Comércio atacadista de
embalaoens

4687-7101 Comércio atacadista oe

resíduos de PaPel
c nanelão

4687-7103 Comércio atacadista oe

resíduos e sucatas metálicos

4689-3/02 Comércio atacadtsta oe llos e

fibras beneficiados

4691-5/00 Comércio atacadista cle

mercadorias em
geral, com Predominância de

órodutosali@
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4692-3/00 Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
aqropecuários

4712-1100

Comércio varejista de
mercadorias em geral, com
predominância de produtos
alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns

4713-0t02
Lojas de variedades, exceto
lojas de departamentos ou
maoazines

4721-1102 Padaria e confeitaria com
predominância
de revenda

4721-1t04 Comércio varejista de doces,
balas, bombons e
semelhantes

4722-9t01 Comércio varejista de carnes
- açougues

4727100 Comércio varejista de bebidas
4729-6102 Comércio varejista de

mercadorias em lojas de
conveniência

4729-6199

Comércio varejista de
produtos alimentícios em
geral ou especializado em
produtos alimentícios não
especificados anteriormente

4741-5100 Comércio varejista de tintas e
materiais
para pintura

4742-3t00 Comércio varejista de material
elétrico

4743-1100 Comércio varejista de vidros

4744-0101 Comércio varejista de
ferragens e ferramentas

4744-0t03 Comércio varejista de
materiais hidráulicos

4744-0106 Comércio varejista de pedras
para revestimento

12
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4744-0t99 Comércio varejista de
materiais de construção em

4751-2t01 Comércio varejista
especializado de
equipamentos e suprimentos
de informática

4751-2t02 Recarga de cartuchos para
equipamentos
de informática

4752-1t00 Comércio varejista
especializado de
equipamentos de telefonia e
comunicaÇão

4753-9/00 Comércio varejista
especializado de
eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e
vídeo

4754-7t01 Comércio varejista de móveis

4754-7t02 Comércio varejista de artigos
de colchoaria

4754-7t03 Comércio varejista de artigos
de iluminação

4755-5t01 Comércio varejista de tecidos

4755-5t02 Comercio varejista de artigos
de armarinho

4755-5t03 Comércio varejista de artigos
de cama, mesa e banho

4755-5t03 Comercio vasista de artigos
de cama, mesa e banho

4756-3t00 Comércio varejista
especializado de instrumentos
musicais e acessorios

4757-1t00

Comércio varejista
especializado de peças e
acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática
e

13
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comunicação

4759-8101 Comércio varejista de artigos
de tapeçaria, cortinas e
oersianas

4759-8/99 Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados
anteriormente

4761-0101 Comércio varejista de livros

4761-0t02 Comércio varejista de jornais
e revistas

4761-0t03 Comércio varejista de artigos
de papelaria

4762-8100 Comércio varejista de discos,
CDs,
DVDs e fitas

4763-6101 Comércio varejista de
brinquedos e artigos
recreativos

4763-6102 Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/03 Comércio varejista de
bicicletas e triciclos; Peças e
acessórios

4763-6104 Comércio varejista de artigos
de caça, pesca e camPing

4763-6/05 Comércio varejista de
embarcações e outros
veículos recreativos; Peças e
acessórios

4771-71O4 Comércio varejista de
med icamentos veterinários

4772-5100 Comércio varejista de
cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene
pessoal

4773-3100 Comércio varejista de artigos
médicos e

t4



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

ortopédicos

4774-1t00 Comércio varejista de artigos
de optica

4781-4100 Comércio varejista de artigos
do vestuário
e acessórios

4782-2101 Comércio varejista de
calçados

4782-2102 Comércio varejista de artigos
de viagem

4783-1101 Comércio varejista de artigos
de joalheria

4783-1102 Comércio varejista de artigos
de relojoaria

4785-7101 Comércio varejista de
antiguidades

4785-7199 Comércio varejista de outros
artigos usados

4789-0101 Comércio varejista de
suvenires, bijuterias e
artesanatos

4789-0102 Comércio varejista de plantas
e flores naturais

4789-0/03 Comércio varejista de objetos
de arte

4789-0104 Comércio varejista de animais
vivos e de
artigos e alimentos para
animais de estimaÇão

4789-0107 Comércio varejista de
equipamentos para
escritório

4789-0/08 Comércio varejista de artigos
fotográficos
e para filmagem

5232-0lO0 Atividades de agenciamento
marítimo

5590-6/01 Albergues, exceto
assistenciais
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5590-6/03 Pensões (alojamento)

5611-2t01 Restaurantes e Similares

5611-2103 Lanchonetes, casas de chá,
de sucos e
Similares

5611-2104 Bares e outros
estabelecimentos
especializados em servir
bebidas, sem
entretenimento

5611-2105 Bares e outros
estabelecimentos
especializados em servir
bebidas, com entretenimento

5612-1100 Serviços ambulantes de
alimentação

5620-1102 Serviços de alimentação para
eventos e
recepcôes - bufê

5620-1104 Fornecimento de alimentos
preparados
preponderantemente para
consumo
domiciliar

5811-5/00 Edição de livros

5812-3101 Edição de jornais diários

5812-3t02 Edição de jornais não diários

5813-1/00 Edição de revistas

5819-1/00 Edição de cadastros, listas e
outros produtos gráficos

5911-1102 Produção de filmes para
publicidade

5912-0/01 Serviços de dublagem
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ATAGO!NHAS

GABINETE DO PREFEITO

5912-0t02 Serviços de mixagem sonora
em produção audiovisual

5920-1/00 Atividades de gravação de
som e de edição de música

6201-5t01 Desenvolvimento de
programas de computador
sob encomenda

6201-5t02 Web design

6202-3t00 Desenvolvimento e
licenciamento de
programas de computador
customizáveis

6203-1/00

Desenvolvimento e
licenciamento de programas
de computador Não-
customizáveis

Desde que não haja o
desenvolvimento de softwares que
realizam ou influenciam
diretamente no diagnóstico,
mon itoramento, terapia
(tratamento) para a saúde

62040-0/00 Consultoria em tecnologia da
informacão

6209-1/00 Suporte técnico, manutenção
e outros serviços em
tecnologia da informaÇão

63119/00 Tratamento de dados,
provedores de serviços de
aplicação e serviços de
hosoedaqem na internet

6319-4/00 Portais, provedores de
conteúdo e outros
serviços de informação na
internet

6391-7/00 Agências de notícias

6511-1t02 Planos de auxílio-funeral

6621-5101 Peritos e avaliadores de
seguros

6621-5102 Auditoria e consultoria atuarial

6810-2101 Compra e venda de imóveis
próprios
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

6810-2t02 Aluguel de imóveis próprios

6821-8/01 Corretagem na compra e
venda e avaliação de imóveis

6821-8t02 Corretagem no aluguel de
imoveis

6822-6t00 Gestão e administração da
propriedade
imobiliária

6911-7t01 Serviços advocatícios

6911-7t02 Atividades auxiliares da
justiça

6920-6/01 Atividades de contabilidade

6920-6t02 Atividades de consultoria e
auditoria contábil e tributária

7020-4t00 Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7111-1t00 Serviços de arquitetura

7112-0t00 Serviços de engenharia

7119-7t01 Serviços de cartografia,
topografia e geodésia

7119-7t02 Atividades de estudos
geológicos

7119-7t03 Serviços de desenho técnico
relacionados
à arquitetura e enqenharia

7119-7t99 Atividades técnicas
relacionadas à engenharia e
arquitetura
não especificadas
anteriormente

7120-1tOO Testes e análises técnicas Desde que não haja no exercício
da atividade a análise de produto
sujeito à
vigilância sanitária
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAt DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

7210-0to0 Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências
físicas e
naturais

7220-7100 Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências
sociais e
humanas

7311-4100 Agências de publicidade

7312-2100 Agenciamento de espaços
para publicidade, exceto em
veículos de
comunicacáo

7319-0102 Promoção de vendas

7319-0/03 Marketing direto

7319-O104 Consultoria em publicidade

7320-3t00 Pesquisas de mercado e de
opinião pública

7410-2102 Design de interiores

7410-2103 Design de produto

7410-2199 Atividades de design não
especificadas a nteriormente

7420-0101 Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina

7420-0103 Laboratórios fotográficos

7420-0104 Filmagem de festas e eventos

7420-0t05 Serviços de microfilmagem

7490-1101 Serviços de tradução,
interpretaçâo e Similares

7490-1103 Serviços de agronomia e de
consultoria às
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

atividades agrícolas e
pecuárias

7490-1t04 Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
negócios em
geral, exceto imobiliários

7490-1t05 Agenciamento de
profissionais para atividades
esportivas, culturais e
artísticas

7490-1t99 Outras atividades
profissionais, científicas e
técnicas não especificadas
anteriormente

7500-1/00 Atividades veterinárias

Desde que o resultado do exercício
da atividade não inclua a
comercialização e/ou uso de
medicamentos controlados e/ou
equipamentos de diagnóstico por
imagem

7721-7t00 Aluguel de equipamentos
recreativos e esportivos

7722-5t00 Aluguel de fitas de vídeo,
DVDs e Similares

7723-3t00 Aluguel de objetos do
vestuário, joias e
acessórios

7729-2t01 Aluguel de aparelhos de jogos
eletrônicos

7729-2t02 Aluguel de moveis, utensílios
e aparelhos de uso doméstico
e pessoal; instrumentos
musicais

7729-2t03 Aluguel de material médico

77292t99 Aluguel de outros objetos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

7733-1t00 Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritório

7911-2t00 Agências de viagens
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ALAGO!NHAS

GABINETE DO PREFEITO

7912-1t00 Operadores turísticos

8011-1t02 Serviços de adestramento de
cães de guarda

8020-0/01 Atividades de monitoramento
de sistemas de segurança
eletrônico

8030-7/00 Atividades de investigação
particular

8211-3t00 Serviços combinados de
escritorio e apoio
administrativo

8219-9t01 Fotocópias

8219-9/99 Preparação de documentos e
serviços especializados de
apoio administrativo não
especificados a nteriormente

8220-2t00 Atividades de teleatend imento

8230-0/01 Serviços de organização de
feiras, congressos,
exoosicÕes e festas

8291-1100 Atividades de cobrança e
informaçÕes cadastrais

8292-0t00
Envasamento e
empacotamento sob contrato

Desde que não haja, no exercício
da atividade, o envasamento,
fracionamento e/ou
empacotamento de Produtos
relacionados a saúde, tais como:
engarrafamento de Produtos
líquidos, incluindo alimentos
e bebidas, empacotamento de
sólidos, envasamento em aerossóis
ou empacotamento de PreParados
farmacêuticos

8299-7103 Serviços de gravação de
carimbos, exceto
confecÇão

8299-7107 Salas de acesso à internet
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

8591-1/00 Ensino de esportes

8592-9/01 Ensino de dança

8592-9102 Ensino de artes cênicas,
exceto dança

8592-9/03 Ensino de música

8592-9/99 Ensino de arte e cultura não
especificado
anteriormente

8593-7/00 Ensino de idiomas

8599-6/03 Treinamento em informática

8599-6/04 Treinamento em
desenvolvimento profissional
e oerencial

8599-6/05 Cursos preparatórios para
concursos

8650-0/02 Atividades de profissionais da
nutrição

8650-0/03 Atividades de psicologia e
psicanálise

8650-0/04 Atividades de fisioterapia

8650-0/05 Atividades de terapia
ocupacional

8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia

8ô60-7/00 Atividades de apoio à gestão
de saúde

9001-9/01 Produção teatral

9001-9/02 Produção musical

9001-9/03 Produção de espetáculos de
dança

9001-9/04 Produção de espetáculos
circenses, de
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

6ABINETE DO PREFEITO

marionetes e Similares

9002-7t01 Atividades de artistas
plásticos, jornalistas
independentes e escritores

9002-7t02 Restauração de obras de arte

9102-3t02 Restauração e conservação
de lugares e
prédios históricos

9319-1/01 Produção e promoção de
eventos esportivos

9329-8/03 Exploração de jogos de
sinuca, bilhar e
Similares

9329-8t04 Exploração de jogos
eletrôn icos recreativos

9430-8/00 Atividades de associações de
defesa de
direitos sociais

9493-6/00 Atividades de organizações
associativas
liqadas à cultura e à arte

9511-8/00 Reparação e manutenção de
computadores e de
equipamentos
periféricos

9512-6/00 Reparação e manutenção de
equipamentos de
comunicaÇão

9521-5/00 Reparação e manutenção de
equipamentos
eletroeletrônicos de uso
pessoal e doméstico

9529-1/01 Reparação de calçados,
bolsas e artigos
de viaqem

9529-1102 Chaveiros

9529-1/03 Reparação de relógios
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Anexo ll

TABELA DE RECEITA NO III

TAXA DE LTCENÇA DE LOCALTZAÇÃO - TLL

9529-11O4 Reparação de bicicletas,
triciclos e outros
veiculos Não-motorizados

9529-1/05 Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/06 Reparação de joias

9529-1/99

Reparação e manutenção
de outros objetos e
equipamentospessoais e
domésticos não
especificados
anteriormente

9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e
pedicure

9609-2t02 Agências matrimoniais

Classe - Denomi VALORES EM REAIS R$

14. CONFECÇÃO DE ARTlcos Do
VESTUARIO E ACESSORIOS

Microempresa

-ME

Gonfecçãooeaffi
Confecção de roupããlntirnas
Confecção Oe

legpas íntimas

f"Ori""ç
para seguranÇa e protecão
f"O.i""ç
tricotaoem
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Fabricação de artigos do vestuário,
produzidos em malharias e tricotagens,
exceto meias

261,90 508,00 2.100,00

24. METALURGIA
Produção de ferro-gusa e de ferroligas
Produção de ferro-gusa 630,00 1.800,00 7.000,00

Producão de ferroliqas 630,00 1.800,00 7.000,00

Siderurqia
Produção de semi-acabados de aÇo 630,00 1.800,00 7.000,00

Producão de laminados planos de aÇo 630,00 1.800,00 7.000,00

Producão de laminados longos de aÇo 630,00 1.800,00 7.000,00

Produção de relaminados, trefilados e
perfilados de aço

630,00 1.800,00 7.000,00

Produção de tubos de aço, exceto tubos
sem costura
Producão de tubos de aÇo com costura 630,00 1.800,00 7.000,00

Producão de outros tubos de ferro e aÇo 630,00 1.900,00 7.000,00

Metalurgia dos metais não-ferrosos
Metalurqia do alumínio e suas liqas 630,00 1.800,00 7.000,00

Metalurgia dos metais preciosos 630,00 1.800,00 7.000,00

Metaluroia do cobre 630,00 1.800,00 7.000,00

Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas
liqas não especificados anteriormente

630,00 1.800,00 7.000,00

Fundição
Fundicão de ferro e aÇo 300,00 900,00 2.800,00

Fundicão de metais não-ferrosos e suas ligas 300,00 900,00 2.800,00

3í. FABRICAÇÃO DE MOVEIS
Fabricacão de móveis
Fabricação de móveis com predominância de
madeira

304,00 1.650,00 4.200,00

Fabricação de móveis com predominância de
metal

304,00 1.650,00 4.200,00

Fabricação de móveis de outros materiais,
exceto madeira e metal

304,00 1.650,00 4.200,00

Fabricação de colchÕes 304,00 1.650,00 4.200,00

33. MANUTENÇAO, REPARAçAO E

INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
ManutenÇão e reparação de máquinas e
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ALAGO!NHAS

GABINETE DO PREFEITO

I
equipamentos
Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras, exceto
para veículos

300,00 825,00 3.500,00

Manutenção e reparação de equipamentos
eletrônicos e ópticos

300,00 825,00 3.500,00

Manutenção e reparação de máquinas e
eouioamentos elétricos

300,00 825,00 3.500,00

Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos da indústria mecânica

300,00 825,00 3.500,00

Manutenção e reparação de veiculos
ferroviários

300,00 825,00 3.500,00

Manutencão e reparaÇão de aeronaves 300,00 825,00 3.500,00

ManutenÇão e reparaÇão de embarcações 300,00 825,00 3.500,00

Manutenção e reparação de equipamentos e
produtos não especificados anteriormente

300,00 825,00 3.500,00

lnstalação de máquinas e equipamentos
lnstalação de máquinas e equipamentos
industriais

300,00 825,00 3.500,00

lnstalação de equipamentos não
especificados anteriormente

300,00 825,00 3.500,00

cs. corvrÉnclo; REPARAçÃO DE
VEIGULOS AUTOMOTORES E

MOTOCICLETAS
corvrÉnclo E REPARAçÃO DE VEICULOS
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
Gomércio de veÍculos automotores
Comércio a varejo e por atacado de veículos
automotores

1.600,00 2.694,00 4.900,00

Representantes comerciais e agentes do
comércio de veículos automotores

300,00 508,00 1.050,00

Manutenção e reparação de veículos
automotores
Manutenção e reparação de veículos
automotores

350,00 660,00 2.100,00

Comércio de peças e acessórios para
veículos automotores
Comércio de peças e acessórios para
veículos automotores

350,00 660,00 2.100,00

Gomércio, manutenção e reparação de
motocicletas. pecas e acessórios
Comércio por atacado e a varejo de 350,00 660,00 2.100,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

motocicletas. pecas e acessórios
Representantes comerciais e agentes do
comércio de motocicletas, peÇas e acessórios

300,00 508,00 770,00

Manutencão e reparacão de motocicletas 300,00 508,00 1.050,00

47. COMÉRCIO VAREJTSTA
Hipermercados e supermercados 500,00 6.000,00 9.149,00
Minimercados e mercearias 300,00 508,00 900,00
Mercadorias em qeral 300,00 508,00 900,00

Produtos alimentícios, bebidas e fumo 300,00 508,00 900,00

Combustíveis p/ veículos automotores 400,00 1.500,00 2.400,00

Lubrificantes 300,00 508,00 900,00

Material de construcão 300,00 508,00 900,00
Equipamento e suprimento de informática 300,00 508,00 900,00

Equipamento de telefonia e comunicaÇão 300,00 508,00 900,00

Eletrodoméstico e equipamento de áudio e
vídeo

400,00 2.500,00 4.000,00

Móveis, colchoaria e artigos de iluminação 300,00 508,00 900,00

Tecidos e artiqos de cama, mesa e banho 300,00 508,00 900,00

lnstrumentos musicais e acessórios 300,00 508,00 900,00

Pecas e acessórios p/ aparelhos eletrônicos 300,00 508,00 900,00

Artigos de usos domésticos não especificados 300,00 508,00 900,00

Livros. iornais e revsitas 300,00 508,00 900,00

Discos, CD's, DVD's 300,00 508,00 900,00

Artiqos esportivos e recreativos 300,00 508,00 900,00

Prod utos fa rmacêuticos 304,00 508,00 900,00

Cosméticos, perfumaria e higleneles§e{ 300,00 508,00 900,00

Artioos médicos e ortopédicos 304,00 508,00 900,00

Artiqos de optica 300,00 508,00 900,00

Artiqos do vestuário e acessórios 250,00 508,00 900,00

Calçados e artigos p/ viagem 250,00 508,00 900,00

Joias e relógios 300,00 508,00 900,00

Gás liquefeito (GLP) 700,00 1.600,00 2.400,00

Artiqos usados 250,00 508,00 900,00

Outros novos não especificados 250,00 508,00 900,00

Ambulantes

49. TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E

CORREIO
TRANSPORTE TERRESTRE
Transporte ferroviário e metroferroviário
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE ALAGOINHAS

GAB!NETE DO PREFEITO

a
Transporte ferroviário de ca 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Transporte metroferroviário de passageiros 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Transporte rodoviário de passageiros
Transporte rodoviário coletivo de passageiros,
com itinerário fixo, municipal e em região
metropolitana

1.400,00 2.500,00 7.500,00

Transporte rodoviário coletivo de passageiros,
com itinerário fixo, intermunicipal,
interestadual e internacional

1.400,00 2.500,00 7.500,00

Transporte rodoviário de táxi 250,00 500,00 1.050,00
Transporte escolar 250,00 500,00 1.050,00
Transporte rodoviário coletivo de passageiros,
sob regime de fretamento, e outros
transportes rodoviários não especificados
anteriormente

304,00 540,00 2.030,00

Transporte 28urístico, translados, fretamento
em Vans, Micro-ônibus

300,00 508,00 840,00

Tra nsporte 28 u rístico, translados, fretamento
em ônibus 300,00 508,00 840,00

Transporte rodoviário de carga
Transporte rodoviário de carqa 600,00 1 .100,00 1.750.00
Transporte dutoviário
Transporte dutoviário 21.000,00 21.000,00 30.000,00
Trens turísticos, teleféricos e similares
Trens turísticos, teleféricos e similares 5.880,00 5.880,00 6.860,00

55. ALOJAMENTO E ALTMENTAÇÃO
ALOJAMENTO
Hotéis e similares
Hotéis e similares 350.00 800.00 2.450,00
Outros tipos de alojamento não
es pecificados a nteriormente
Outros tipos de alojamento não especificados
anteriormente 250,00 540,00 770,00

56. ALIMENTAÇÃO
Restaurantes e outros serviços de
alimentação e bebidas
Restaurantes e outros estabelecimentos de
serviÇos de alimentacão e bebidas

250,00 540,00 1.050,00

Serviços ambulantes de alimentacão 220,00 508,00 980,00
Serviços de caterinq, bufê e outros
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PREFEITURA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

serviços de comida preparada
Serviços de catering, bufê e outros serviços
de comida preparada 300,00 540,00 1.050,00

62. ATTVTDADES DOS SERVTÇOS DE
TECNOLOGIA DA TNFORMACÃO
Atividades dos serviços de tecnologia da
informacão
Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

420,00 780,00 1.750,00

Desenvolvimento e licenciamento de
prooramas de computador custom izáveis

420,00 780,00 1.750,00

Desenvolvimento e licenciamento de
proqramas de computador não-custom izáveis

420,00 780,00 1.750,00

Consultoria em tecnoloqia da informacão 420,00 780.00 1.750,00
Suporte técnico, manutenção e outros
servicos em tecnoloqia da informacão

420,00 780,00 1.750,00

63. ATTVTDADES DE PRESTAÇAO DE
SERVICOS DE INFORMACÃO
Tratamento de dados, hospedagem na
internet e outras atividades relacionadas
Tratamento de dados, provedores de serviços
de aplicação e serviços de hospedagem na
internet

420,00 780,00 1.750,00

Portais, provedores de conteúdo e outros
servicos de informacão na internet

420,00 780,00 1.750,00

Outras atividades de prestação de serviços
de informacão
Aqências de notícias 420,00 780,00 1.750,00
Outras atividades de prestação de serviços de
informação não especificadas anteriormente

420,00 780,00 1.750,00

64. ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE
SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
lntermediação monetária - depósitos à
vista
Crédito cooperativo 9.600,00 9.600,00 9.600,00
!ntermediação não-monetária - outros
instrumentos de captacão
Credito imobiliário 9.600,00 9.600,00 9.600,00
69. ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTíFICAS E TÉCruICRS
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Atividades iurídicas
69.1í-7 Atividades jurídicas, exceto cartórios 304 720 1.920,00

Atividadesde contabilidade, consultoria
e auditoria contábil e tributária

69.20-6
Atividadesde contabilidade, consultoria e
auditoria contábil e tributária

304 720 1.920,00

73. PUBLICIDADE E PESQUISA DE
MERCADO

73.11-4 Agências de publicidade 304 720 1.820,00

73.12-2
Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veívulos de
comunicacão

304 720 1.820,00

73.19-0
Atividades de publicidade não
especif icadas anteriormente

300 508 1.330,00

Pesquisas de mercado e de opinião
pública

73.20-3 Pesquisas de mercado e de opinião
pública 304 720 1.820,00

78. SELEÇÃO, RGETCIAMENTO E
LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA
Seleção e agenciamento de mão-de-
obra

78.10-8 Seleção e aqenciamento de mão-de-obra 300 508 1.120,00

LocaÇão de mão-de-obra temporária
78.20-5 Locação de mão-de-obra temporária 300 508 1 .120,00

Fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros

78.30-2 Fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros

300 508 1 .120,00

80. ATTVTDADES DE SEGURâNÇA,
vrctLÂNcrA E TNVESTTGAÇÃO

Atividades de vigilância, segurança
privada e transporte de valores

80.11-1
Atividades de vigilância e segurança
privada 300 508 1 .120,00

Atividades de monitoramento de
sistema de seguranca

80.20-0
Atividades de monitoramento de sistema
de seguranÇa

300 508 1.120,00

82. SERVIÇOS DE ESCRITORIO, DE
APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS
SERVTÇOS PRESTADOS AS EMPRESAS

Serviços de escritório e apoio
administrativo

82.11-3 ServiÇos combinados de escritório e apoio 300 508 1 .190,00

I
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administrativo

82.11-4 Escritório Virtual 300 508 1 .190,00

82.19-9
Fotocópias, preparação de documentos e
outros serviços especializados de apoio
administrativo

300 508 1 .190,00

Atividades de teleatendimento
82.20-2 Atividades de teleatendimento 300 508 1 .190,00

Atividades de organização de eventos,
exceto culturais e esportivos

82.30-0
Atividades de organização de eventos,
exceto culturais e esportivos

300 508 1.190,00

Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas

82.91-1
Atividades de cobrança e informações
cadastrais

420 840 2.030,00

82.92-O
Envasamento e empacotamento sob
contrato

300 508 1 .190,00

82.99-7
Atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não
especif icadas anteriormente

300 508 1 .190,00

85. EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EducaÇão infantil e ensino Íundamental

85.11-2 EducaQão inÍantil - creche 300 800 1.680,00

85.12-1 Educação infantil - pré-escola 300 800 1.680,00

85.13-9 Ensino Íundamental 300 800 1.680,00

Ensino médio
85.20-1 Ensino médio 300 900 1.680,00

Educação superior
85.31-7 Educação superior - graduação 1.200,00 2.900,00 4.500,00

85.32-5
Educação superior - graduação e pós-
oraduacão

1.200,00 2.900,00 4.500,00

85.33-3
Educação superior - pós-graduação e
extensão

1.200,00 2.900,00 4.500,00

Educação proÍissional de níveltécnico e
tecnolóqico

85.41-4 Educação profissional de nível técnico 300 540 1.680,00

85.42-2 Educação profissional de nível tecnológico 300 540 1.680,00

Atividades de apoio à educação
85.50-3 Atividades de apoio à educação 300 540 1.680,00

Outras atividades de ensino
85.91-1 Ensino de esportes 300 508 1.680,00

85.92-9 Ensino de arte e cultura 300 508 1.680,00

85.93-7 Ensino de idiomas 300 508 1.680,00

85.99-6
Atividades de ensino não especificadas
anteriormente

300 508 1.680,00

85.99-7 Brinquedoteca, casa de atividades 300 508 1.680,00



pedagógicas infantis

93. ATIVIDADES ESPORTTVAS E DE
RECREAÇÃO e LAZER
Atrvtoades esportivas

93.Í 1-5 uestao de instalaÇÕes de esoortes 300 540 980
93.12-3 uruDes soctais, esportivos e similares 300 540 980
93.13-í Ailvrdades de condicionamenlo Íísico 300 540 980
93.í9-1 r\üvtoaoes esporttvas não especiÍicadas

anteriormente 300 540 980
Auvtdades de recreaeão e lazer

93.21-2 Harques de diversão e oaroues temáticos 300 540 980
93.29-8 Attvtctades de recreação e lazer não

especif icadas anteriormente 300 540 980

95. REPA
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁflCA E
coMUNtCAÇÃO E DE OBJETOS
PESSOAIS E DOMÉSTICOS
neparaçao e manutenção de
equipamentos de inÍormática e
comunicacão

95.11-8
nupcrÍ.1gau e manUtgnçaO de
computadores e de equipamentos
periféricos 304 540 1 .120,00

95.12-6 nePaÍaçao e manutençâo de
equipamentos de com únicação 304 540 1 .120,00
ríeparaçâo e manutenção de objetos e
equipamentos pessoais e doméãticos

95.2í-5
nt;p.lÍaçao e manulençao de
equipamentos eletroelétrônicos de uso
pessoal e doméstico

300 508 840

95.29-1

D^^nt pcrrilvau e manulençao de ObjetOS e
equipamentos pessoaià e doméóticos não
especificados anteriormente

300 508 840

TABELA DE RECEITA N9 IV

TAXA DE FTSCAL|ZAçÃO DO FUNCTONAMENTO - TFF

14. CONFECÇÃo DE ARTtcos Do
VESTUARIO E ACESSORIOS

Microempresa

-ME

contecça@
acessórios

I

Empresa
de

Pequeno
Porte -

EPP
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14.í 1-8 de íntimas 261,9 508 2.100,00

14.12-6 Confecção de peças do vestuário, exceto
roupas íntimas

261,9 508 2.100,00

14.13-4 ConÍeccão de roupas profissionais 261,9 508 2.100,00

14.14-2 Fabricação de acessórios do vestuário,
exceto para segurança e proteção

Fabricação de artigos de malharia e
tricotaqem

14.21-5 FabricaÇão de meias 261,9 508 2.100,00

14.22-3
Fabricação de artigos do vestuário,
produzidos em malharias e tricotagens,
exceto meias

261,9 508 2.100,00

24. METALURGIA
Produção de Íerro-gusa e de Íerroligas

24.11-3 Producão de ferro-qusa 630 1.800,00 7.000,00

24.12-1 ProduÇão de Íerroligas 630 1.800,00 7.000,00

Siderurgia
24.21-1 Produção de semi-acabados de aço 630 1.800,00 7.000,00

24.22-9 ProduÇão de laminados planos de aço 630 1.800,00 7.000,00

24.23-7 ProduQão de laminados longos de aço 630 1.800,00 7.000,00

24.24-5
Produção de relaminados, trefilados e
perÍilados de aÇo

630 1.800,00 7.000,00

Produção de tubos de aço, exceto tubos
sem costura

24.31-8 ProduQão de tubos de aÇo com costura 630 1.800,00 7.000,00

24.39-3 ProduÇão de outros tubos de Íerro e aÇo 630 1.800,00 7.000,00

Metalurqia dos metais não-ferrosos
24.41-5 Metalurqia do alumínio e suas liqas 630 1.800,00 7.000,00

24.42-3 Metalurgia dos metais preciosos 630 1.800,00 7.000,00

24.43-1 Metalurgia do cobre 630 1.800,00 7.000,00

24.49-1
Metalurgia dos metais não-Íerrosos e suas
ligas não especificados anteriormente

630 1.800,00 7.000,00

Fundição
24.51-2 Fundicão de ferro e aÇo 300 900 2.800,00

24.52-1
Fundição de metais não-ferrosos e suas
liqas

300 900 2.800,00

31. FABRICAÇAO DE MOVEIS

FabricaÇão de móveis

31.0í-2 Fabricação de móveis com predominância
de madeira

304 1.650,00 4.200,00

31.02-1
Fabricação de móveis com predominância
de metal

304 1.650,00 4.200,00

31.03-9
Fabricação de móveis de outros materiais,
exceto madeira e metal

304 1.650,00 4.200,00

31.04-7 Fabricação de colchões 304 1.650,00 4.200,00



33. MANUTENÇAO, REPARAÇAO E
INSTALAçAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos

33.11-2
Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras, exceto
para veículos

300 825 3.500,00

33.12-1
Manutenção e reparaÇão de equipamentos
eletrônicos e ópticos

300 825 3.500,00

33.13-9
Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos elétricos

300 825 3.500,00

33.14-7
Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos da indústria mecânica

300 825 3.500,00

33.15-5
Manutenção e reparação de veículos
ferroviários

300 825 3.500,00

33.Í6-3 ManutenQão e reparaÇão de aeronaves 300 825 3.500,00

33.Í7-1 ManutenÇão e reparaÇão de embarcaçÕes 300 825 3.500,00

33.19-8
Manutenção e reparação de equipamentos
e produtos não especiÍicados
anteriormente

300 825 3.500,00

lnstalação de máquinas e equipamentos

33.21-0
lnstalação de máquinas e equipamentos
industriais

300 825 3.500,00

33.29-5
lnstalação de equipamentos não
especif icados anteriormente

300 825 3.500,00

45. COMÉRCIO; REPARAçAO DE
VEíCULOS AUTOMOTORES E

MOTOCICLETAS
coMÉRcro E REPARAçAO DE
VEíCULOS AUTOMOTORES E

MOTOCICLETAS
Comércio de veículos automotores

45.11-1
Comércio a varejo e por atacado de
veículos automotores

1.600,00 2.694,00 4.900,00

45.12-9
Representantes comerciais e agentes do
comércio de veículos automotores

300 508 1.050,00

Manutenção e reparação de veículos
automotores

45.20-0
Manutenção e reparação de veículos
automotores

350 660 2.100,00

Comércio de peças e acessórios para
veículos automotores

45.30-7 Comércio de peças e acessórios para
veículos automotores

350 660 2.100,00

Comércio, manutenção e reparação de
motocicletas, peças e acessórios

45.41-2 Comércio por atacado e a varejo de
motocicletas, peças e acessórios

350 660 2.100,00

L
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45.42-1
Representantes comerciais e agentes do
comércio de motocicletas, peças e
acessórios

300 508 770

45.43-9 Manutenção e reparaÇão de motocicletas 300 508 1.050,00

47. COMÉRCIO VAREJTSTA
47.11-3 Hipermercados e supermercados 500 6.000,00 9.149,00
47.12-1 Minimercados e mercearias 300 508 900

47.13-O Mercadorias em geral s00 508 900
47.29-6 Produtos alimentícios, bebidas e fumo 300 508 900
47.31-8 Combustíveis p/ veículos automotores 400 1.500,00 2.400,00
47.32-6 Lubrificantes 300 508 900
47.44-O Material de construção 300 508 900

47.51-2 Equipamento e suprimento de inÍormática 300 508 900
47.52-1 Equipamento de teleÍonia e comunicação 300 508 900

47.53-9 Eletrodoméstico e equipamento de áudio e
vídeo

400 2.500,00 4.000,00

47.54-7 Móveis, colchoaria e artigos de iluminação 300 508 900

47.55-5 Tecidos e artigos de cama, mesa e banho 300 508 900

47.56-3 lnstrumentos musicais e acessórios 300 508 900

47.57-1
Peças e acessórios p/ aparelhos
eletrônicos

300 508 900

47.59-8 Artigos de usos domésticos não
especiÍicados

300 508 900

47.61-0 Livros, iornais e revsitas 300 508 900

47.62-8 Discos, CD's, DVD's 300 508 900

47.63-6 Artioos esportivos e recreativos 300 508 900

47.71-7 Prod utos Íarmacêuticos 304 508 900

47.72-5 Cosméticos, perfumaria e higiene pessoal 300 508 900

47.73-3 Artigos médicos e ortopédicos 304 508 900

47.74-1 Artioos de óptica 300 508 900

47.81-4 Artigos do vestuário e acessórios 250 508 900

47.82-2 Calcados e artiqos p/ viaoem 250 508 900

47.83-1 Jóias e relóoios 300 508 900

47.84-9 Gás liquefeito (GLP) 700 1.600,00 2.400,00

47.85-7 Artioos usados 250 508 900

47.89-0 Outros novos não especificados 250 508 900

47.90-3 Ambulantes

49. TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E
CORREIO
TRANSPORTE TERRESTRE

Transporte Íerroviário e metroÍerroviário
49.11-6 Transporte ferroviário de carga 5.000,00 5.000,00 5.000,00

49.12-4 Transporte metroÍerroviário de passageiros 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Transporte rodoviário de passageiros



49.21-3
Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo, municipal
e em reoião metrooolitana

1.400,00 2.500,00 7.500,00

49.22-1
Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, interestadual e internacional

1.400,00 2.500,00 7.500,00

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi 250 500 1.050,00
49.24-8 Transporte escolar 250 500 1.050,00

49.29-9

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de fretamento, e
outros transportes rodoviários não
especif icados anteriormente

304 540 2.030,00

49.29-í0 Transporte turistico, translados, fretamento
em Vans, Micro-ônibus 300 508 840

49.29-10
Transporte turistico, translados, fretamento
em ônibus 300 508 840

Transporte rodoviário de carga
49.í 1-6 Transporte rodoviário de carga 600 1 .100,00 1.750,00

Transporte dutoviário
49.40-0 Transporte dutoviário 21.000,00 21.000,00 30.000,00

Trens turísticos, teleÍéricos e similares
49.50-7 Trens turísticos, teleféricos e similares 5.880,00 5.880,00 6.860,00

55. ALOJAMENTO E ALIMENTACAO
ALOJAMENTO
Hotéis e similares

55.10-8 Hotéis e similares 350 800 2.450,00

Outros tipos de alojamento não
especiÍicados anteriormente

55.90-6 Outros tipos de alojamento não
especif icados anteriormente

250 540 770

56. ALTMENTAÇÃO

Restaurantes e outros serviços de
alimentação e bebidas

56.11-2
Restaurantes e outros estabelecimentos de
serviços de alimentação e bebidas

250 540 1.050,00

56.12-1 Serviços ambulantes de alimentação 220 508 980

Serviços de catering, buÍê e outros
serviços de comida preparada

56.20-1
Serviços de catering, bufê e outros
serviços de comida preparada 300 540 1.050,00

62. ATTVTDADES DOS SERV!ÇOS DE
TECNOLOGTA DA TNFORMAçAO

Atividades dos serviços de tecnologia
da inÍormacão

a
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62.01-5
Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

420 780 1.750,00

62.02-3 Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador customizáveis

420 780 1.750,00

62.03-1
Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador não-
customizáveis

420 780 1.750,00

62.04-0 Consultoria em tecnologia da informação 420 780 1.750,00

62.09-1
Suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação

420 780 1.750,00

63. ATTVTDADES DE PRESTAÇÃO DE
SERV!ÇOS DE TNFORMAÇÃO

Tratamento de dados, hospedagem na
internet e outras atividades
relacionadas

63.11-9
Tratamento de dados, provedores de
serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet

420 780 1.750,00

63.19-4
Portais, provedores de conteúdo e outros
serviÇos de informaQão na internet

420 780 1.750,00

Outras atividades de prestação de
serviços de inÍormação

63.91-7 Agências de notícias 420 780 1.750,00

63.99-2
Outras atividades de prestação de serviços
de informação não especificadas
anteriormente

420 780 1.750,00

64. ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE
SEGUROS E SERV!ÇOS
RELACIONADOS
lntermediação monetária - depósitos à
vista

64.24-7 Crédito cooperativo 9.600,00 9.600,00 9.600,00

lntermediação não-monetária - outros
instrumentos de captação

64.35-2 Crédito imobiliário 9.600,00 9.600,00 9.600,00

69. ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTíFICAS E TÉCNICAS

Atividades jurídicas
69.11-7 Atividades iurídicas, exceto cartórios 304 720 1.920,00

Atividadesde contabilidade, consultoria
e auditoria contábil e tributária

69.20-6 Atividadesde contabilidade, consultoria e
auditoria contábil e tributária

304 720 1.820,00

73. PUBLICIDADE E PESQUISA DE
MERCADO

73.11-4 Aqências de publicidade 304 720 1.820,00
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Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas

82.91-1
Atividades de cobrança e informaçÕes
cadastrais 420 840 2.030,00

82.92-0 Envasamento e empacotamento sob
contrato 300 508 1 .190,00

82.99-7
Atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não
especiÍicadas anteriormente

300 508 1 .190,00

85. EDUCACAO
EDUCAÇÃO
Educação inÍantil e ensino Íundamental

85.11-2 Educação infantil - creche 300 800 1.690,00
85.12-1 Educação inÍantil - pré-escola 300 800 1.690,00
85.13-9 Ensino fundamental 300 800 1.680,00

Ensino médio
85.20-1 Ensino médio 300 900 1.680,00

Educação superior
85.3í-7 Educação superior - graduação 1.200,00 2.900,00 4.500,00

85.32-5 Educação superior - graduação e pós-
graduacão 1.200,00 2.900,00 4.500,00

85.33-3 Educação superior - pós-graduação e
extensão 1.200,00 2.900,00 4.500,00
Educação proÍissionatde niúet técnico e
tecnológico

85.41-4 Educação profissional de nível técnico 300 540 1.680,00
85.42-2 Educação profissional de nível tecnológico 300 540 1.690,00

Atividades de apoio à educação
85.50-3 Atividades de apoio à educação 300 540 1.690,00

Outras atividades de ensino
85.91-1 Ensino de esportes 300 508 1.690,00
85.92-9 Ensino de arte e cultura 300 508 1.680,00
85.93-7 Ensino de idiomas 300 508 1.690,00
85.99-6 Atividades de ensino não especificadas

anteriormente 300 508 1.690,00

85.99-7 Brinquedoteca, casa de atividades
pedagógicas infantis 300 508 1.690,00

93. ATIVIDADES ESPORTTVAS E DE
RECREAÇÃO e LAZER
Atividades esportivas

93.í 1-5 Gestão de instalações de esportes 300 540 980
93.12-3 Clubes sociais, espoltivos e similares 300 540 980
93.13-1 Atividades de condicionamento físico 300 540 980
93.19-1 Atividades esportivas não especificadas

anteriormente 300 540 980

Atividades de recreação e Iazer

a
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ANEXO il
TABELA DE RECEITA N" VI

Da Taxa de Licença para Exposição de Publicidade nas Vias e Logradouros

Públicos e em Locais Expostos ao Público - TLp

t
t

93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos 300 540 980

93.29-8 Atividades de recreação e lazer não
especif icadas anteriormente 300 540 980

95. REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁflCA E
coMUNtcAÇÃO E DE OBJETOS
PESSOAIS E DOMESTICOS
Reparação e manutenção de
equipamentos de inÍormática e
comunicação

95.1Í-8
Reparação e manutenção de
computadores e de equipamentos
periÍéricos

304 540 1.120,00

95.12-6 Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicacão 304 540 1 .120,00

Reparação e manutenção de objetos e
equipamentos pessoais e domésticos

95.21-5
Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de uso
pessoAl e doméstico

300 508 840

95.29-1
Reparação e manutenção de objetos e
equipamentos pessoais e domésticos não
especif icados anteriormente

300 508 840

coDrGo ESPECTFTCAçÕES

Valores
em

reais
(RS)

4

b - pintados, colocados ou gravados na parte externa dos prédios, por
painel iluminado, por painel iluminado, por metro quadrado e por ano;

42,OO

c - outdoor, por unidade, por ano e por metro quadrado:

c1- institucional, em área particular; t7,8O

c2 - institucional, em área particular e iluminado; 14,00

c3 - institucional, em área pública, quando permitido pelo Poder Público; 19,80

c4 - institucional, em área pública, quando permitido pelo Poder Público

e iluminado; 27,8O

c5 - Outdoor para exploração publicitária, em área particular; 19,80

c6 - Outdoor para exploração publicitária, em área particular e iluminado

; 2L,80
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c7 - Outdoor para exploração publicitária, em área publica, quando
permitido pelo Poder Público;

29,00

c8 - Outdoor para exploração publicitária, em área publica, quando
permitido pelo Poder Público e iluminado;

30,00

5

Propaganda:

a - em boias flutuantes, por dia e unidade; 50,00

b - balão, por dia e unidade; 70,00

c -faixa rebocada por avião, por dia e por anúncio; 100,00

d - empena de edifício, por dia e por anúncio, por metro quadrado; 28,00

6

Publicidades por meio eletrônico audiovisual, fixo ou móvel, por metro
quadrado e por ano;

90,00

I Publicidade por meio de Totem Luminoso, Íixo ou móvel, por metro
quadrado e por ano

106,00

10
Publicidade por meio de Totem NAO Luminoso, fixo ou móvel, por metro
quadrado e por ano

84,00

11
Publicidade por meio de Painél de LED, fixo ou móvel, por metro
quadrado e por ano

280,00


