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LEI  Nº  3.739,  DE  12  DE  DEZEMBRO  DE  2018.

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Adalto Pessoa”.

(Institui no calendário oficial do Município de Santana de  Parnaíba a Semana de Conscientização 
sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que 
a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída no Calendário Oficial do Município de Santana de Parnaíba a “Semana da 
Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH”, a ser realizada 
anualmente na segunda semana do mês de julho. 

Art. 2º. O objetivo da semana instituída por lei é a promoção de eventos visando informar a 
sociedade a respeito da necessidade do diagnóstico precoce em indivíduos com transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade - TDAH - bem como da possibilidade de tratamento desse transtorno e 
seguimento clínico.

Art. 3º. Para cumprir o disposto nesta lei, o Município poderá buscar parcerias com entidades 
e profissionais multidisciplinares envolvidos no diagnóstico e no acompanhamento de indivíduos 
com TDAH.

Art. 4º. A semana de comemoração de que trata o artigo 1º, deverá conter atividades que 
incluam:

I  -  Campanhas, palestras, seminários e fóruns ministrados por especialistas no assunto.
II - Eventos alusivos ao tema que trata a lei, nas escolas, associações de pais e mestres, 

fundações e demais entidades correlatas.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 12 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------------------------------
LEI  Nº  3.740,  DE  12  DE  DEZEMBRO  DE  2018.
“Projeto de Lei de autoria do Vereador Luciano Almeida”.

(Institui o mês setembro verde, para dar visibilidade à inclusão da pessoa com deficiência).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que 
a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o mês de setembro como o “mês setembro verde”, com o objetivo de 
dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência. 

Art. 2º. No decorrer do mês de setembro serão realizadas ações, inclusive intersetoriais, com 
a finalidade de:

I – Estimular a participação social das pessoas com deficiência;
II – Conscientizar a família, a sociedade e o município sobre a importância da inclusão social 

da pessoa com deficiência; 
III – Promover a informação e difusão dos direitos das pessoas com deficiência;
IV – Divulgar avanços, conquistas e boas práticas de políticas públicas relacionadas às 

pessoas com deficiência; 
 V – Identificar desafios para a inclusão social da pessoa com deficiência. 
Art. 3º. Para o desenvolvimento das ações de que trata o artigo 2º podem ser adotadas as 

seguintes medidas: 
I  –  Realização de palestras e eventos sobre o tema;
II – Divulgação de boas práticas de inclusão social da pessoa com deficiência em diversas 

mídias;
III – Realização de encontros comunitários para disseminação de práticas inclusivas e 

identificação de desafios à plena inclusão social da pessoa com deficiência; 
IV – Iluminação ou decoração de espaços com a cor verde;
V – Outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à participação e inclusão social das 

pessoas com deficiência na vida comunitária.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 12 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------------------------------
LEI  Nº  3.741,  DE  13  DE  DEZEMBRO  DE  2018.
“Projeto de Lei de autoria da Mesa da Câmara”.

(Acresce dispositivo no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.690, de 10 de maio de 2018).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que 
a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam acrescidos no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.690, de 10 de maio de 2018, 
01 (um) cargo de Guarda de Patrimônio, 02 (dois) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) 
cargo de Copeira(o).

Art. 2º.  As atribuições dos cargos ora criados são as constantes do Anexo III, da Lei Municipal 
nº 3.680, de 02 de abril de 2018.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------------------------------
LEI  Nº  3.742,  DE  13  DE  DEZEMBRO   DE   2018.
(Aprova a correção para fins de lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, 
incidente sobre a Planta Genérica de Valores do Município e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovada a correção de 4,0% (quatro por cento), para fins de lançamentos do 
Imposto Predial e Territorial Urbano, incidente sobre a Planta Genérica de Valores do Município de 
Santana de Parnaíba e suas Tabelas na forma prevista pela Lei nº 3.091, de 02 de dezembro de 
2010, com incidência das Leis nºs 3.163, de 08 de dezembro de 2011 e 3.593, de 14 de dezembro 
de 2016.

Parágrafo único. O valor referido na Tabela I, letra “C”, da Lei nº 3.091, de dezembro de 
2010, com alteração introduzida pelas Leis nºs 3.163, de 08 de dezembro de 2011 e 3.593, de 14 
de dezembro de 2016, fica atualizado para R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos).

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. 

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------------------------------
LEI  Nº  3.743,  DE  13  DE  DEZEMBRO   DE   2018.
(Dá nova redação ao “caput” do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.506 de 19 de dezembro de 
2003).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O “caput” do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.506 de 19 de dezembro de 2003, com 
as alterações previstas pelas Leis nºs. 2.769 de 07/12/2006, 2.847 de 26/11/2007, 2.917, de 
20/11/2008, 3.092, de 2/12/2010, 3.164, de 8/12/11 e 3.594, de 14/12/2016, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 5º. O valor individualizado e anual da Taxa de Coleta de Lixo corrigido em 4,0% 
(quatro por cento) será de R$ 200,67 (duzentos reais e sessenta e sete centavos) para os imóveis 
residenciais e de R$ 280,94 (duzentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), para os imóveis 
não residenciais.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. 

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------------------------------
LEI  Nº  3.744,  DE  13  DE  DEZEMBRO   DE   2018.
(Altera dispositivos da Lei nº 899/75 e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.  A tabela “1” de alíquotas, a que se refere o Artigo 7º da Lei nº 899, de 30 de dezembro 
de 1975, com alterações previstas nas Leis nº 3.166, de 8 de dezembro de 2011 e 3.637, de 21 de 
setembro de 2017, passa a vigorar com a redação constante da LISTA ANEXA a qual, devidamente 
rubricada, faz parte integrante desta Lei. 

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. 

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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Acesse essa e outras
edições através do 
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1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 2% R$ 442,64

1.02 Programação. 2% R$ 442,64

1.03

Processamento, armazenamento ou 
hospedagem de dados. textos, imagens, 
vídeos, páginas eletrônicas. Aplicativos 
e sistemas de informação, entre outros 
formatos e congêneres. 

2% R$ 442,64

1.04

Elaboração de programas de computa-
dores, inclusive de jogos eletrônicos, in-
dependentemente da arquitetura cons-
trutiva da máquina em que o programa 
será executado, incluindo tablets, smar-
phones e congêneres.

2% R$ 442,64

1.05
Licenciamento ou cessão de direito de 
uso de programas de computação.

2% R$ 442,64

1.06 Assessoria e consultoria em informática. 2% R$ 442,64

1.07

Suporte técnico em informática, inclu-
sive instalação, configuração e manu-
tenção de programas de computação e 
bancos de dados.

2% R$ 442,64

1.08
Planejamento, confecção, manutenção e 
atualização de páginas eletrônicas.

2% R$ 442,64

1.09

Disponibilização, sem cessão definitiva, 
de conteúdos de áudio, vídeo, imagem 
e texto por meio da internet, respeitada 
a imunidade de livros, jornais e periódi-
cos (exceto a distribuição de conteúdos 
pelas prestadoras de Serviço de acesso 
Condicionado, de que trata a Lei 12.485. 
de 12 de setembro de 2011, sujeita ao 
ICMS).

2%

2.01
Serviços de pesquisas e desenvolvimen-
to de qualquer natureza.

2% R$ 442,64

3.02 Cessão de direito de uso de marcas e de 
sinais de propaganda.

2% R$ 442,64

3.03

Exploração de salões de festas, cen-
tro de convenções, escritórios virtuais, 
stands, quadras esportivas, estádios, 
ginásios, auditórios, casas de espetá-
culos, parques de diversões, canchas e 
congêneres, para realização de eventos 
ou negócios de qualquer natureza.

2% R$ 442,64

3.04

Locação, sublocação, arrendamento, di-
reito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não, de ferrovia, rodo-
via, postes, cabos, dutos e condutos de 
qualquer natureza.

5%

3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas 
e outras estruturas de uso temporário.

2%

4.01 Medicina e biomedicina. 2% R$ 442,64

4.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade 
médica, radioterapia, quimioterapia, ul-
trassonografia, ressonância magnética, 
radiologia, tomografia e congêneres.

2% R$ 442,64

4.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanató-
rios, manicômios, casas de saúde, pron-
tos-socorros, ambulatórios e congêne-
res.

2%

4.04 Instrumentação cirúrgica. 2% R$ 442,64

4.05 Acupuntura. 2% R$ 442,64

4.06
Enfermagem, inclusive serviços auxilia-
res.

2% R$ 442,64

4.07 Serviços farmacêuticos. 2% R$ 442,64

4.08
Terapia ocupacional, fisioterapia e fono-
audiologia.

2% R$ 442,64

4.09
Terapias de qualquer espécie destinadas 
ao tratamento físico, orgânico e mental.

2% R$ 442,64

4.10 Nutrição. 2% R$ 442,64

4.11 Obstetrícia. 2% R$ 442,64

4.12 Odontologia. 2% R$ 442,64

4.13 Ortóptica. 2% R$ 442,64

4.14 Próteses sob encomenda. 2% R$ 442,64

4.15 Psicanálise. 2% R$ 442,64

4.16 Psicologia. 2% R$ 442,64

4.17
Casas de repouso e de recuperação, cre-
ches, asilos e congêneres.

2%

4.18
Inseminação artificial, fertilização in vitro 
e congêneres.

2%

4.19
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, 
óvulos, sêmen e congêneres.

2%

4.20
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, 
órgãos e materiais biológicos de qual-
quer espécie.

2%

4.21
Unidade de atendimento, assistência ou 
tratamento móvel e congêneres.

2%

4.22

Planos de medicina de grupo individual e 
convênios para prestação de assistência 
médica, hospitalar, odontológica e con-
gêneres.

2%

4.23

Outros planos de saúde que se cum-
pram através de terceiros contratados, 
credenciados, cooperados ou apenas 
pagos pelo operador do plano mediante 
indicação do beneficiário.

2%

5.01 Medicina veterinária e zootecnia. 2% R$ 442,64

5.02
Hospitais, clínicas, ambulatórios, pron-
tos-socorros e congêneres, na área ve-
terinária.

2%

5.03
Laboratórios de análises na área veteri-
nária.

2%

5.04
Inseminação artificial, fertilização in vitro 
e congêneres.

2%

5.05
Bancos de sangue e de órgãos e con-
gêneres.

2%

5.06
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, 
órgãos e materiais biológicos de qual-
quer espécie.

2%

5.07
Unidade de atendimento, assistência ou 
tratamento móvel e congêneres.

2%

5.08
Guarda, tratamento, amestramento, em-
belezamento, alojamento e congêneres.

2% R$ 221,32

5.09
Planos de atendimento e assistência mé-
dico-veterinária. 2%

6.01
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pe-
dicuros e congêneres. 2% R$ 221,32

6.02
Esteticistas, tratamento de pele, depila-
ção e congêneres. 2% R$ 221,32

6.03
Banhos, duchas, sauna, massagens e 
congêneres. 2% R$ 221,32

6.04
Ginástica, dança, esportes, natação, ar-
tes marciais e demais atividades físicas. 2% R$ 221,32

6.05
Centros de emagrecimento, spa e con-
gêneres.

2%

6.06
Aplicação de tatuagens. piercing e con-
gêneres.

2%

7.01
Engenharia, agronomia, agrimensura, ar-
quitetura, geologia, urbanismo, paisagis-
mo e congêneres.

2% R$ 442,64

7.02

Execução, por administração, emprei-
tada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica 
e de outras obras semelhantes, inclusi-
ve sondagem, perfuração de poços, es-
cavação, drenagem e irrigação, terrapla-
nagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, pe-
ças e equipamentos (exceto o fornec. de 
mercadorias produzidas pelo prest. de 
serv. fora do local da prest. dos serv., 
que fica sujeita ao ICMS).

2%
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7.03

Elaboração de planos diretores, estudos 
de viabilidade, estudos organizacionais 
e outros, relacionados com obras e ser-
viços de engenharia. Elaboração de an-
teprojetos. Projetos básicos e projetos 
executivos para trabalhos de engenharia.

2% R$ 442,64

7.04 Demolição. 2%

7.05

Reparação, conservação e reforma de 
edifícios, estradas, pontes, portos e con-
gêneres (exceto o fornec. mercadorias 
produzidas pelo prest. dos serv., fora do 
local da prest. do serv., que fica sujeita 
ao ICMS).

2%

7.06

Colocação e instalação de tapetes, car-
petes, assoalhos, cortinas, revestimen-
tos de parede, vidros, divisórias, placas 
de gesso e congêneres, com material 
fornecido pelo tomador de serviços.

2% R$ 221,32

7.07
Recuperação, raspagem, polimento e 
lustração de pisos e congêneres.

2%

7.08 Calafetação. 2%

7.09

Varrição, coleta, remoção, incineração, 
tratamento, reciclagem, separação e 
destinação final de lixo, rejeitos e outros 
resíduos quaisquer.

2%

7.10

Limpeza, manutenção e conservação 
de vias e logradouros públicos, imóveis, 
chaminés, piscinas, parques, jardins e 
congêneres.

2%

7.11
Decoração e jardinagem, inclusive corte 
e poda de árvores.

2% R$ 442,64

7.12
Controle e tratamento de efluentes de 
qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos.

2%

7.13
Dedetização, desinfecção, desinsetiza-
ção, imunização, higienização, desrati-
zação, pulverização e congêneres.

2% R$ 442,64

7.16

Florestamento, reflorestamento, seme-
adura, adubação, reparação de solo, 
plantio, silagem, colheita, corte e des-
cascamento de árvores, silvicultura, ex-
ploração florestal e dos serviços con-
gêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas, pa-
ra quaisquer fins e por quaisquer meios.

2%

7.17
Escoramento, contenção de encostas e 
serviços congêneres.

2%

7.18
Limpeza e dragagem de rios, portos, ca-
nais, baías, lagos, lagoas, represas, açu-
des e congêneres.

2%

7.19
Acompanhamento e fiscalização da exe-
cução de obras de engenharia, arquitetu-
ra e urbanismo.

2% R$ 442,64

7.20

Aerofotogrametria (inclusive interpreta-
ção), cartografia, mapeamento, levan-
tamentos topográficos, batimétricos, 
geográficos, geodésicos, geológicos, 
geofísicos e congêneres.

2% R$ 442,64

7.21

Pesquisa, perfuração, cimentação, mer-
gulho, perfilagem, concretação, teste-
munhagem, pescaria, estimulação e 
outros serviços relacionados com a ex-
ploração e exploração de petróleo, gás 
natural e de outros recursos minerais.

2%

7.22
Nucleação e bombardeamento de nu-
vens e congêneres.

2%

8.01
Ensino regular pré-escolar, fundamental, 
médio e superior.

2% R$ 442,64

8.02
Instrução, treinamento, orientação peda-
gógica e educacional, avaliação de co-
nhecimentos de qualquer natureza.

2% R$ 442,64

9.01

Hospedagem em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis 
residência, residence-service, suíte ser-
vice, hotelaria marítima, motéis, pensões 
e congêneres; ocupação por temporada 
c/ fornec. de serv.(o valor da alimenta-
ção e gorjeta, quando incluído no preço 
da diária, fica sujeito ao ISS).

2%

9.02

Agenciamento, organização promoção, 
intermediação e execução de programas 
de turismo, passeios, viagens excur-
sões, hospedagens e congêneres.

2% R$ 442,64

9.03 Guias de turismo. 2% R$ 442,64

10.01

Agenciamento, corretagem ou interme-
diação de câmbio, de seguros, de car-
tões de crédito, de planos de saúde e de 
planos de previdência privada (exceto 
Inst. Financ. Autor. Bco. Central).

2% R$ 442,64

10.02

Agenciamento, corretagem ou interme-
diação de títulos em geral, valores mo-
biliários e contratos quaisquer (exceto 
Inst. Financ. Autor. Bco. Central).

2% R$ 442,64

10.03
Agenciamento, corretagem ou interme-
diação de direitos de propriedade indus-
trial, artística ou literária.

2% R$ 442,64

10.04

Agenciamento, corretagem ou interme-
diação de contratos de arrendamento 
mercantil (leasing), de franquia (franchi-
sing) e de faturização (factoring). (exce-
to Inst. Financ. Autor. Bco. Central).

2% R$ 442,64

10.05

Agenciamento, corretagem ou interme-
diação de bens móveis ou imóveis, não 
abrangidos em outros itens ou subitens, 
inclusive aqueles realizados no âmbito 
de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por 
quaisquer meios.

2% R$ 442,64

10.06 Agenciamento marítimo. 2% R$ 442,64

10.07 Agenciamento de notícias. 2% R$ 442,64

10.08
Agenciamento de publicidade e propa-
ganda, inclusive o agenciamento de vei-
culação por quaisquer meios.

2% R$ 442,64

10.09
Representação de qualquer natureza, in-
clusive comercial.

2%

10.10 Distribuição de bens de terceiros. 2%

11.01
Guarda e estacionamento de veículos 
terrestres automotores, de aeronaves e 
de embarcações.

2%

11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento 
de bens, pessoas e semoventes.

2% R$ 442,64

11.03 Escolta, inclusive de veículos de cargas. 2% R$ 442,64

11.04
Armazenamento, depósito, carga, des-
carga, arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie.

2%

12.01 Espetáculos teatrais. 2%

12.02 Exibições cinematográficas. 2%

12.03 Espetáculos circenses. 2%

12.04 Programas de auditório. 2%

12.05
Parques de diversões, centros de lazer e 
congêneres.

2%

12.06 Boates, táxi-dancing e congêneres. 2%

12.07
Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 
óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres.

2% R$ 111,34

12.08
Feiras, exposições, congressos e congê-
neres.

2% R$ 111,34

12.09
Bilhares, boliches e diversões eletrôni-
cas ou não.

2% R$ 537,69

12.10 Corridas e competições de animais. 2% R$ 111,34

12.11
Competições esportivas ou de destreza 
física ou intelectual, com ou sem a parti-
cipação de espectador.

2% R$ 111,34

12.12 Execução de música. 2% R$ 111,34

12.13

Produção, mediante ou sem encomen-
da prévia, de eventos, espetáculos, en-
trevistas, shows, ballet, danças, desfiles, 
bailes, teatros, óperas, concertos, reci-
tais, festivais e congêneres.

2%

12.14
Fornecimento de música para ambientes 
fechados ou não, mediante transmissão 
por qualquer processo.

2%

12.15
Desfiles de blocos carnavalescos ou fol-
clóricos, trios elétricos e congêneres.

2%

12.16

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, 
espetáculos, shows, concertos, desfiles, 
óperas, competições esportivas, de des-
treza intelectual ou congêneres.

2% R$ 111,34

12.17
Recreação e animação, inclusive em 
festas e eventos de qualquer natureza. 2% R$ 221,32

13.02
Fonografia ou gravação de sons, inclusi-
ve trucagem, dublagem, mixagem e con-
gêneres.

2%

13.03

Fotografia e cinematografia, inclusive re-
velação, ampliação, cópia, reprodução, 
trucagem e congêneres.

2% R$ 442,64

13.04
Reprografia, microfilmagem e digitaliza-
ção. 2% R$ 442,64

ATOS OFICIAIS
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13.05

Composição gráfica, fotocomposição, 
clicheria, zincografia, litografia e fotolito-
grafia, exceto se destinados a posterior 
operação de comercialização ou indus-
trialização, ainda que incorporados, de 
qualquer forma, a outra mercadoria que 
deva ser objeto de posterior circulação, 
tais como bulas, rótulos, etiquetas, cai-
xas, cartuchos, embalagens e manuais 
técnicos e de instrução, quando ficarão 
sujeitos ao ICMS.

2%

14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revi-
são, carga e descarga, conserto, restau-
ração, blindagem, manutenção e conser-
vação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos, motores, elevadores ou 
de qualquer objeto (exceto peças e par-
tes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS).

2% R$ 442,64

14.02 Assistência técnica. 2% R$ 442,64

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

2%

14.04
Recauchutagem ou regeneração de 
pneus.

2%

14.05

Restauração, recondicionamento, acon-
dicionamento, pintura, beneficiamen-
to, lavagem, secagem, tingimento, gal-
vanoplastia, anodização, corte, recorte, 
plastificação e, costura, acabamen-
to, polimento e congêneres de objetos 
quaisquer.

2%

14.06

Instalação e montagem de aparelhos, 
máquinas e equipamentos, inclusive 
montagem industrial, prestados ao usu-
ário final, exclusivamente com material 
por ele fornecido.

2% R$ 221,32

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 2% R$ 221,32

14.08
Encadernação, gravação e douração de 
livros, revistas e congêneres. 2% R$ 221,32

14.09
Alfaiataria e costura, quando o material 
for fornecido pelo usuário final, exceto 
aviamento.

2% R$ 111,34

14.10 Tinturaria e lavanderia. 2% R$ 221,32

14.11
Tapeçaria e reforma de estofamentos em 
geral.

2% R$ 442,64

14.12
Funilaria e lanternagem.

2% R$ 442,64

14.13
Carpintaria e serralheria.

2%

14.14
Guincho intramunicipal, guindaste e iça-
mento.

2%

15.01

 Administração de fundos quaisquer, de 
carteira de clientes, de cheques pré-da-
tados e congêneres, administração de 
consórcio, de cartão de crédito ou débito 
e congêneres.

2%

15.02

Abertura de contas em geral, inclusive 
conta corrente, conta de investimento, e 
aplicação, e caderneta de poupança, no 
país e no exterior, bem como a manu-
tenção das referidas contas ativas e ina-
tivas.

5%

15.03

Locação e manutenção de cofres parti-
culares, de terminais eletrônicos, de ter-
minais de atendimento e de bens e equi-
pamentos em geral.

5%

15.04

Fornecimento ou emissão de atestados 
em geral, inclusive atestado de idoneida-
de, atestado de capacidade financeira e 
congêneres.

5%

15.05

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, 
renovação cadastral e congêneres, in-
clusão ou exclusão no Cadastro de Emi-
tentes de Cheques sem Fundos CCF ou 
em quaisquer outros bancos cadastrais.

5%

15.06

Emissão, reemissão e fornecimento de 
avisos, comprovantes e documentos em 
geral; abono de firmas; coleta e entre-
ga de documentos, bens e valores; co-
municação com outra agência ou com 
a administração central; licenciamento 
eletrônico de veículos; transferência de 
veículos; agenciamento fiduciário ou de-
positário; devolução de bens em custó-
dia.

5%

15.07

Acesso, movimentação, atendimento e 
consulta a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo, inclusive por telefo-
ne, fac-símile, internet e telex, acesso a 
terminais de atendimento, inclusive vin-
te e quatro horas; acesso a outro banco 
e a rede compartilhada; fornecimento de 
saldo, extrato e demais informações re-
lativas a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo.

5%

15.08

Emissão, reemissão, alteração, cessão, 
substituição, cancelamento e registro 
de contrato de crédito; estudo, análise e 
avaliação de operações de crédito; emis-
são, concessão, alteração ou contrata-
ção de aval, fiança, anuência e congê-
neres; serviços relativos a abertura de 
crédito, para quaisquer fins.

5%

15.09

Arrendamento mercantil (leasing) de 
quaisquer bens, inclusive cessão de di-
reitos e obrigações, substituição de ga-
rantia, alteração, cancelamento de re-
gistro de contrato, e demais serviços 
relacionados ao arrendamento mercantil 
(leasing).

2%

15.10

Serviços relacionados a cobranças, re-
cebimentos ou pagamentos em geral, de 
títulos quaisquer, de contas ou carnês, 
de câmbio, de tributos e por conta de ter-
ceiros, inclusive os efetuados por meio 
eletrônico, automático ou por máquinas 
de atendimento; fornecimento de posi-
ção de cobrança, recebimento ou pa-
gamento; emissão de carnês, fichas de 
compensação, impressos e documentos 
em geral.

5%

15.11

Devolução de títulos, protestos de títu-
los, sustação de protesto, manutenção 
de títulos, reapresentação de títulos, e 
demais serviços a eles relacionados.

5%

15.12
Custódia em geral, inclusive de títulos e 
valores mobiliários.

5%

15.13

Serviços relacionados a operações de 
câmbio em geral, edição, alteração, 
prorrogação, cancelamento e baixa de 
contrato de câmbio; emissão de regis-
tro de exportação ou de crédito; cobran-
ça ou depósito no exterior; emissão, for-
necimento e cancelamento de cheques 
de viagem; fornecimento, transferência, 
cancelamento e demais serviços relati-
vos a carta de crédito de importação, ex-
portação e garantias recebidas; envio e 
recebimento de mensagens em geral re-
lacionadas a operações de câmbio.

5%

15.14

Fornecimento, emissão, reemissão, re-
novação e manutenção de cartão mag-
nético, cartão de crédito, cartão de débi-
to, cartão salário e congêneres.

5%

15.15

Compensação de cheques e títulos 
quaisquer; serviços relacionados a de-
pósito, inclusive depósito identificado, a 
saque de contas quaisquer, por qualquer 
meio ou processo, inclusive em termi-
nais eletrônicos e de atendimento.

5%

15.16

Emissão, reemissão, liquidação, altera-
ção, cancelamento e baixa de ordens de 
pagamento, ordens de crédito e simila-
res, por qualquer meio ou processo; ser-
viços relacionados à transferência de 
valores, dados, fundos, pagamentos e 
similares, inclusive entre contas em ge-
ral.

5%

15.17

Emissão, fornecimento, devolução, sus-
tação, cancelamento e oposição de che-
ques quaisquer, avulso ou por talão.

5%

15.18

Serviços relacionados a crédito imobi-
liário, avaliação e vistoria de imóvel ou 
obra, análise técnica e jurídica, emissão, 
reemissão, alteração, transferência e re-
negociação de contrato, emissão e ree-
missão do termo de quitação e demais 
serviços relacionados a crédito imobili-
ário.

5%

16.01
Serviços de transporte coletivo munici-
pal rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros.

2% R$ 221,32

16.02
Outros serviços  de transporte de nature-
za municipal.

2%

17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer 
natureza, não contida em outros itens 
desta lista; análise, exame, pesquisa, co-
leta, compilação e fornecimento de da-
dos e informações de qualquer natureza, 
inclusive cadastro e similares.

2% R$ 442,64
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17.02

Datilografia, digitação, estenografia, ex-
pediente, secretaria em geral, resposta 
audível, redação, edição, interpretação, 
revisão, tradução, apoio e infra estrutura 
administrativa e congêneres.

2% R$ 221,32

17.03
Planejamento, coordenação, programa-
ção ou organização técnica, financeira 
ou administrativa.

2% R$ 442,64

17.04
Recrutamento, agenciamento, seleção e 
colocação de mão de obra.

2% 

17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo 
em caráter temporário, inclusive de em-
pregados ou trabalhadores, avulsos ou 
temporários, contratados pelo prestador 
de serviço.

2%

17.06

Propaganda e publicidade, inclusive 
promoção de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicida-
de, elaboração de desenhos, textos e de-
mais materiais publicitários.

2% R$ 442,64

17.09
Perícias, laudos, exames técnicos e aná-
lises técnicas.

2% R$ 442,64

17.10
Planejamento, organização e administra-
ção de feiras, exposições, congressos e 
congêneres.

2% R$ 442,64

17.11
Organização de festas e recepções; bufê 
(exceto o fornecimento de alimentação e 
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

2% R$ 442,64

17.12
Administração em geral, inclusive de 
bens e negócios de terceiros.

2% R$ 442,64

17.13 Leilão e congêneres. 2% R$ 442,64

17.14 Advocacia. 2% R$ 442,64

17.15
Arbitragem de qualquer espécie, inclusi-
ve jurídica.

2% R$ 442,64

17.16 Auditoria. 2% R$ 442,64

17.17 Análise de Organização e Métodos. 2% R$ 442,64

17.18
Atuária e cálculos técnicos de qualquer 
natureza.

2% R$ 442,64

17.19
Contabilidade, inclusive serviços técni-
cos e auxiliares.

2% R$ 442,64

17.20
Consultoria e assessoria econômica ou 
financeira.

2% R$ 442,64

17.21 Estatística. 2% R$ 442,64

17.22
Cobrança em geral (exceto Instituições 
Financeiras autorizadas pelo Banco Cen-
tral).

2% R$ 442,64

17.23

Assessoria, análise, avaliação, atendi-
mento, consulta, cadastro, seleção, ge-
renciamento de informações, adminis-
tração de contas a receber ou a pagar 
e em geral, relacionados a operações de 
faturização (factoring).

2% R$ 442,64

17.24

Apresentação de palestras, conferên-
cias, seminários e congêneres. 2% R$ 442,64

17.25

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

2%

18.01

Serviços de regularização de sinistros 
vinculados a contratos de seguros; ins-
peção e avaliação de riscos para cober-
turas de contratos de Seguros; preven-
ção e gerência de riscos seguráveis e 
congêneres.

2%

19.01

Serviços de distribuição e venda de bi-
lhetes e demais produtos de loteria, bin-
gos, cartões, pules ou cupons de apos-
tas, sorteios, prêmios, inclusive os 
decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres.

2% R$ 442,64

20.01

Serviços portuários, ferroportuários, uti-
lização de porto, movimentação de pas-
sageiros, reboque de embarcações, 
rebocador escoteiro, atracação, desatra-
cação, serviços de praticagem, capata-
zia, armazenagem de qualquer natureza, 
serviços acessórios, movimentação de 
mercadorias, serviços de apoio maríti-
mo, de movimentação ao largo, serviços 
de armadores, estiva, conferência, logís-
tica e congêneres.

2%

20.02

Serviços aeroportuários, utilização de 
aeroporto, movimentação de passagei-
ros, armazenagem de qualquer natureza, 
capatazia, movimentação de aeronaves, 
serviços de apoio aeroportuários, servi-
ços acessórios, movimentação de mer-
cadorias, logística e congêneres.

2%

20.03

Serviços de terminais rodoviários, ferro-
viários, metroviários, movimentação de 
passageiros, mercadorias, inclusive su-
as operações, logística e congêneres. 

2%

21.01
Serviços de registros públicos, cartorá-
rios e notariais.

5%

22.01

Serviços de exploração de rodovia me-
diante cobrança de preço ou pedágio dos 
usuários, envolvendo execução de servi-
ços de conservação, manutenção, me-
lhoramentos para adequação de capaci-
dade e segurança de trânsito, operação, 
monitoração, assistência aos usuários e 
outros serviços definidos em contratos, 
atos de concessão ou de permissão ou 
em normas oficiais.

5%

23.01
Serviços de programação e comunica-
ção visual, desenho industrial e congê-
neres.

2% R$ 442,64

24.01
Serviços de chaveiros, confecção de ca-
rimbos, placas, sinalização visual, ban-
ners, adesivos e congêneres.

2% R$ 442,64

25.01

Funerais, inclusive fornecimento de cai-
xão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 
transporte de corpo cadavérico; forne-
cimento de flores, coroas e outros pa-
ramentos; desembaraço de certidão de 
óbito; fornecimento de véu, essa e ou-
tros adornos; embalsamento, embeleza-
mento, conservação ou restauração de 
cadáveres.

2%

25.02
Translado intramunicipal e cremação de 
corpos e partes de corpos cadavéricos.

2%

25.03 Planos ou convênios funerários. 2%

25.04
Manutenção e conservação de jazigos e 
cemitérios.

2% R$ 442,64

25.05
Cessão de uso de espaços em cemitério 
para sepultamento

2%

26.01

Serviços de coleta, remessa ou entrega 
de correspondências, documentos, ob-
jetos, bens ou valores, inclusive pelos 
correios e sua agências franqueadas; 
courrier e congêneres.

2% R$ 442,64

27.01 Serviços de assistência social. 2% R$ 221,32

28.01
Serviços de avaliação de bens e serviços 
de qualquer natureza.

2% R$ 221,32

29.01 Serviços de biblioteconomia. 2% R$ 442,64

30.01
Serviços de biologia, biotecnologia e quí-
mica.

2% R$ 442,64

31.01
Serviços técnicos em edificações, ele-
trônica, eletrotécnica, mecânica, teleco-
municações e congêneres.

2% R$ 442,64

32.01 Serviços de desenhos técnicos. 2% R$ 442,64

33.01
Serviços de desembaraço aduaneiro, co-
missários, despachantes e congêneres.

2% R$ 442,64

34.01
Serviços de investigações particulares, 
detetives e congêneres.

2% R$ 442,64

35.01
Serviços de reportagem, assessoria de 
imprensa, jornalismo e relações públi-
cas.

2% R$ 442,64

36.01 Serviços de meteorologia. 2% R$ 442,64

37.01
Serviços de artistas, atletas, modelos e 
manequins.

2% R$ 442,64

38.01 Serviços de museologia. 2% R$ 442,64

39.01
Serviços de ourivesaria (quando o ma-
terial for fornecido pelo tomador do ser-
viço).

2% R$ 442,64

40.01 Obras de arte sob encomenda. 2% R$ 442,64

-----------------------------------------------------------------

LEI  Nº  3.745,  DE  13  DE  DEZEMBRO   DE   2018.
(Altera a tabela para arbitramento por estimativa, do ISSQN de que trata o artigo 2º, da Lei 

nº 1.764/93, e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado 
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica substituída a tabela para arbitramento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
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Natureza – ISSQN, prevista no artigo 2º, da Lei nº 1.764/93, que passa a vigorar com os valores 
abaixo especificados:

valores por m²

 2019

Emolumentos Área Construída Valor R$

A.1. Residencial até 70m²  1,68

A.2. Residencial de 70m² a 150m²  3,23

A.3. Residencial de 150m² ate 300m²  4,50

A.4. Residencial acima de 300m²  6,05

B.1. Galpão/ Ind./Com. até 250m²  1,55

B.2. Galpão/ Ind./Com. de 250m² a 500m²  1,68

B.3. Galpão/ Ind./Com. de 500m² a 1000m²  2,39

B.4. Galpão/ Ind./Com. acima de 1000m²  2,95

   

ISS Área Construída Valor R$

A.1. Residencial até 70m²  5,76

A.2. Residencial de 70m² a 150m²  7,58

A.3. Residencial de 150m² ate 300m²  9,56

A.4. Residencial acima de 300m² 11,52

B.1. Galpão/ Ind./Com. até 250m²  5,20

B.2. Galpão/ Ind./Com. de 250m² a 500m²  6,05

B.3. Galpão/ Ind./Com. de 500m² a 1000m²  6,47

B.4. Galpão/ Ind./Com. acima de 1000m²  6,61

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. 

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-----------------------------------------------------------------

LEI  Nº  3.746,  DE  13  DE  DEZEMBRO  DE  2018. (Dispõe sobre atualização de taxas e 
dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que 
a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º. As taxas de que trata a Lei nº 899/75, passarão a vigorar de acordo com a tabela 
do Anexo I. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. 

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

ANEXO I

TAXAS 2019

Taxa para emissão de certidão R$         11,95

Taxa de Inscrição Municipal R$         89,94

Taxa de diretrizes para loteamento R$       509,15

Certidão de uso e ocupação de solo R$       176,51

Taxa de Requerimento para certidão de uso e ocupação de solo R$         49,18

Aprovação de loteamento até 9.999m² (por m²) R$           0,71

Aprovação de loteamento acima de 10.000m² (por m²) R$           0,56

Taxa de anuidade de engenheiro R$       293,57

Taxa de Licença e Funcionamento até 50m² R$       215,58

Taxa de Licença e Funcionamento de  50m² até 100m² R$       431,02

Taxa de Licença e Funcionamento de  100m² até 150m² R$       717,29

Taxa de Licença e Funcionamento de 150m² até 270m² R$    1.150,55

Taxa de Licença e Funcionamento de  270m² até 500m² R$    2.156,77

Taxa de Licença e Funcionamento acima de 500m² pelos primeiros 
500m²

R$    2.614,91

Taxa de Licença e Funcionamento acima de 500m² para cada 100m² 
adicionais

R$         52,42

Taxa de Licença e Fiscalização de Feirantes até 5m linear R$       215,58

Taxa de Licença e Fiscalização de Feirantes de 6 até 8m linear R$       431,02

Taxa de Licença e Fiscalização de Feirantes de 9 até 10m linear R$       646,60

Taxa de Licença e Fiscalização de Ambulantes R$       215,58

Taxa de Licença e Fiscalização Sanitária até 50m² R$       140,82

Taxa de Licença e Fiscalização Sanitária acima de 50m² até 100m² R$       281,77

Taxa de Licença e Fiscalização Sanitária acima de 100m² até 150m² R$       425,95

Taxa de Licença e Fiscalização Sanitária acima de 150m² até 270m² R$       853,60

Taxa de Licença e Fiscalização Sanitária acima de 270m² até 500m² R$    1.422,06

Taxa de Licença e Fiscalização Sanitária acima de 500m² pelos 
primeiros 500m²

R$    1.938,66

Taxa de Licença e Fiscalização Sanitária acima de 500m² para cada 
100m² adicionais

R$         51,72

Taxa de lic. p/Funcionamento em Horário Especial das 18 até 22h R$       215,58

Taxa de lic. P/Funcionamento em Horário Especial das 22 até 06h R$       431,02

Taxa para Anuncio e Publicidade até 3m R$         56,92

Taxa para Anuncio e Publicidade acima de 3m até 6m R$       113,69

Taxa para Anuncio e Publicidade acima de 6m até 9m R$       170,61

Taxa para Anuncio e Publicidade acima de 9m até 12m R$       341,08

Taxa para Anuncio e Publicidade acima de 12m até 15m R$       569,31

Taxa para Anuncio e Publicidade acima de 15m pelos primeiros 15 
metros

R$       853,60

Taxa para Anuncio e Publicidade acima de 15m  para cada  metro 
adicional

R$         56,92

Taxa para Anúncio e Publicidade por veículo R$         34,85

Taxa para Atestados “Parecer Técnico” p/ Licenciamento Ambiental R$       234,97

Taxa para Permissão para Taxi R$    2.134,70

Taxa Vistoria Taxi R$         42,44

Taxa de Expediente Taxi R$         21,22

Taxa de Revalidação Taxi R$         21,22

Taxa de Transferência de Veículo R$         42,44

Taxa Condutor de Taxi (Preposto) R$         64,50

Taxa Expediente Transporte Escolar R$         21,22

Taxa Vistoria Transporte Escolar R$         42,44

Taxa Revalidação Transporte Escolar R$         42,44

Taxa Permissão para Transporte Escolar R$         21,22

Taxa Transferência Veículo Escolar R$         42,44
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Taxa para Fornecimento de Cópias (por folha) R$           0,28

Taxas para Fornecimento de Cópias Plotadas - Base Cartográfica  

1 Folha escala 1:25.000 tamanho A1 R$         19,53

1 Folha escala 1:17:500 tamanho (900 x 1600) R$         49,18

1 Folha escala 1:20.000 tamanho (900 x 1400) R$         39,07

1 Folha escala 1:10.000 tamanho A1 R$         13,63

1 Jogo c/15 folhas escala 1:10.000  tamanho A1 R$       196,04

  

Taxas para Fornecimento de Cópias Plotadas - Ortofotocartas  

1 Folha escala 1:5.000 tamanho A1- Sulfite R$         39,07

1 Folha escala 1:5.000 tamanho A1- Gloss R$         49,18

1 Jogo com 47 folhas escala 1:5.000 tamanho A1 - Sulfite R$    1.666,44

1 Jogo com 47 folhas escala 1:5.000 tamanho A1 - Gloss R$    2.155,93

1 folha escala 1:20.000 tamanho (2x 900 x 1800) - Sulfite R$       137,45

1 folha escala 1:20.000 tamanho (2x 900 x 1800) - Gloss R$       176,51

1 folha escala 1:10.000 tamanho (2x 900 x 1800) - Sulfite R$       450,55

1 folha escala 1:10.000 tamanho (2x 900 x 1800) - Gloss R$       588,00

---------------------------------------------------------

LEI  Nº  3.747,  DE  13  DE  DEZEMBRO   DE  2018. 
(Dispõe sobre a correção dos valores da Contribuição de Iluminação Pública-CIP e dá outras 
providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Os valores da Contribuição de Iluminação Pública-CIP previstos na Lei nº 2.772, de 
22 de dezembro de 2006, com alterações introduzidas pela Lei nº 3.673, de 13 de dezembro de 
2017, ficam reajustados em 4% (quatro por cento), conforme tabela anexa.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. 

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

Faixa de Consumo Mês (kWh) Residencial (reais/mês)
Industrial e 
Comercial 

(reais/mês)

0 - 30 - 2,08

31 - 50 - 3,44

51 - 80 2,08 5,46

81 - 100 2,49 6,78

101 - 180 6,64 12,17

181 - 220 7,99 14,89

221 - 300 13,34 21,47

301 - 400 18,67 28,64

401 - 500 23,33 35,74

501 - 600 29,44 42,90

601 - 700 34,36 50,90

701 - 800 39,28 57,14

801 - 900 44,15 64,28

901 - 1000 49,06 74,28

1001 - 2000 87,52 137,48

2001 - 3000 137,19 206,18

3001 - 4000 157,41 274,92

4001 - 5000 199,34 343,60

5001 - 7000 281,39 524,76

7001 - 10000 398,56 616,70

Acima de 10000 461,02 625,11

---------------------------------------------------------

LEI  Nº  3.748,  DE  13  DE  DEZEMBRO   DE   2018.
(Dispõe sobre a instalação de estação e torre de telecomunicações no Município de Santana 
de Parnaíba).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica permitido nos limites territoriais do município, exceto na Reserva Biológica 
Tamboré, independente do zoneamento, a instalação de estação e torre de telelecomunicações, uso 
este caracterizado como Especial.

Parágrafo único. Para implantação deverá ser solicitada a aprovação da Secretaria Municipal 
de Obras por meio de estudo de viabilidade e o licenciamento junto a Secretaria Municipal de Saúde 
– Setor de Vigilância Sanitária, observando os dispositivos das Leis Federais nºs 11.934/09 e 
13.116/15 e Lei Muncipal nº 2.933/08 e suas alterações. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------------------------------

DECRETO N° 4.187, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018. 
(Dispõe sobre a forma de pagamento do Imposto Predial e  Territorial Urbano - IPTU e dá 
outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,

Considerando o que dispõe o artigo 17 de Lei nº 1.815, de 02 de dezembro de 1993, no 
tocante ao número de parcelas para o recebimento do IPTU;

Considerando a necessidade de fixação de valor mínimo para cada parcela do ano de 2019 
em razão de custos financeiros operacionais para cobrança do imposto,

DECRETA:

Art. 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para o exercício 2019, nos termos do 
que dispõe o artigo 17, da Lei nº 1.815, de 02 de dezembro de 1993, com alterações posteriores, 
poderá ser parcelado em até 12 (doze) vezes, com vencimento estipulado para todo dia 10 de cada 
mês, sendo certo que poderá ser pago em cota única, com o desconto apontado, até o dia 30 de 
janeiro de 2019.

Art. 2º. Para o  recebimento  parcelado do  Imposto  Predial  e Territorial Urbano – IPTU, de 
que trata o artigo anterior, não haverá parcela inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Art.  3º. Este  Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos



8Ano VI - Edição Extra 258 - A
17 de dezembro de 2018


