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JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal _

da Estância Hidromineral de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, _
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estânci
Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E I:

Artigo 10 - Os itens I e 11 do Artigo 14 da
Lei 681/79 passarão a ter as seguintes redações:

I - 1,5% (hum e meio por cento) tratando-se
de terreno.

11 - 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por
cento) tratando-se de prédio.

Artigo 22 - As alíquotas das Taxas de Coletata de Lixo, Limpeza Pública e conservação de.Logradouros Públicos fi-
xadas nos termos dos Artigos 60, 65 e 70 da Lei 681/79 modificados
pelas Leis 691/80 e 1.011/89 serão as seguintes:

I - Ooleta de LiXo
A - Unidades Residenciais 1% UF p/m2 de

construção
B - Comércio-Serviço 1,20% UF p/m2 de -

construção I
\0

C - Indústria 1,20% UF m2 de construção
11 - Taxa de Limpeza Pública

A - 1,85% da UF por metro linear
111 - Taxa de Conservação de Logradouros Públi

cos
A - 1,85% da UF por metro linear



r •

ESTADO DE sAo PAULO

Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

n D!: TÍTULOS E; DCCU~I.!?::'ros
fll;;! Mec'" ~. 1'6 • Si;> Joj"l ':<1d"ll/j'fo _~p.

r, tuc,,/c '"3'. i]C i EticL";o A¥tflg8-03º _ No anexo I do Código Tributário _

Municipal que estabelece a tabela para cobrança do I.S.S.Q.Nature-
za, modificado pelas Leis 691/80 e 91~87, as profissões enumerada,
abaixo passam a ter as seguintes alíquotas:

Artigo 4º - No Anexo 11 do Código Tributário

8%M'dO V to' oe 1.005 e er1.nar1.os••..........•..•.••.•••••.••.•••.
Hospitais Veterinários, Clínicas Veterinárias e con _. -generes. •••.••••••••••••••••••••••••..•.•.•••••••.••• 5%
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, aloja
mento e congêneres relativos a animais ••••••••••••.•• 5%
Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicures, trata
mento de pele depilação e congêneres •••••.•••••.••• :. 4%
Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e con~
neres. •.••••••...•••••••••.....••.•••••••••...•••••• 5%
Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos
em contabilidade e congêneres ..•••••••.•••••.•..•••• 6%
Datilografia, estenografia, expediente, secretaria _
em geral, e congêneres •••••••••.•••••.•••.•••.•••••• 5%
Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer _
natureza........ ....•..•.•••••• •••.•••••••••••• ••••• 5%

- Despachantes........................................ 5%
Advogados........................................... 8%
Engenheiros, arquitetos, urbanistas e agrônomos ••••• 8%
Dentistas... ••.•••••.•••...•••.•••••••••••••••.••••• 8%
Economistas.. •••..•••••••••.•...•...•..••••••••••••• 8%
Psicólogos.. ••••••••.•.••••.••••••••.••.•••••••••••• 8%
Assistentes Sociais................................. 8%
Relações Públicas................................... 8%

-c
Municiapl que estabelece a tabela para cobrança da Taxa de Licença
para Localização e Funcionamento de estabelecimento, as atividades
enumeradas abaixo passarão a ter as seguintes alíquotas:

2. Comércio AO MIls ~O::AN
2.1 Bares e Restaurante por m2............... 1% 6,5%
2.2 Supermercadospor m2••••.•••...••.•••••••0,40% 4%
2.3 Quaisquer outros ramos de atividades co-

merciais não constantes nesta tabela por

8
9

10

11

12• 25
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51
88
89
90
91
92
93
94

•

m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.1
4.2
4.3

Hotéis, Motéis, Pensões, Similares
,Ate 10 quartos •••.••.•....•.•.......•.••

de 11 a 20 quartos •••••••••••••.••••••••
mais de 20 quartos •••.••.•••••••••...•••

1% 6,5%

15% 150%
18% 180%
25% 250%



.l.

AO ANO
45%

Aguas da Prata

AOllts

4,5%
Representantes comerciais autônomos,
corretores, despachantes, agentes e

- por apartamento ..••. e o ••••••••••••••

Prefeitura da Estância Hidromineral de
REGISTRO Do TÍTULOS E ótJlf\l~~!r~S AGUAS"
~~OAnloni: Mo::cn " • '-6 . 5:b Jo.i~ do 1l,,<J~QE~~D PAULO

pr~tçYL1-\l•.. ~ . i-..;,. fi.m .•~o sob o n'.o-~~:U81.. ,_.
4.4
5

•

preposto em geral •••••••••••••••••• 25% 250%
7 - Profissionais au~ônomos que exercem

atividades com aplicação de capital
(não incluídos em outro item desta

•
12
15

tabela)............................ 12%
Tinturarias e Lavanderias •••••••.••• 10%
Barbearias e salões de beleza por nQ
de cadeira.......................... 10%

100%
100%

100%
16 Ensino de qualquer grau ou natureza

por sala de aula ••••••••••••••••..•• 10% 100%

Artigo 5º - No Anexo VI do Código Tributário
Municipal que estabelece a Tabela para cobrança da Taxa de Licença
para ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, as ativida-
des enumeradas abaixo passarão a ter as seguintes alíquotas:

1 Feirantes
1.1 - Por dia •...••.....•••••••••.••••• 1% da DF
1.2 - Por mês •••••••••••....•••••••••• 15% da DF
1.3 - Por ano •.•••.•...••..••..•....•• 60% da DF

3 - Barraguinhas ou quiOSques
3.1 - Por dia •••••••••••.•.••••••••••• 5% da DF
3.2 - Por mês ••••••••••.••.•••.••••.•• 50% da DF

3.3 - Por ano ••••••••.•.••••••••••••• ~OO?Gda DF

Artigo 62 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação e os seus efeitos a partir de 12 de janeiro de
1991.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromine-
aos dez dias do mês de dezembro de mil nove-reI de 19ues de P

centos
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