
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

LEI COMPLEMENTAR N° 115106

De 21 de Dezembro de 2006

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS"

JOSÉ VIEIRA ANTUNES. Prefeito Municipal de Sarapuí, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; FAZ SABER, que a
Câmara Municipal de Sarapuí, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Ler

ARTIGO 1° - Os dispositivos abaixo, da Lei Complementar n ° 110 de 29
de dezembro de 2005, passam a vigorar com as modificações e acréscimos a seguir.

Art. 42-	
LISTA DE SERVIÇOS:

"Item 7 - Serviços relativos á engenharia, arquitetura. geologia.
urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza . meio ambiente. saneamento e
congéneres:

7.01 -	
7.02 -- Execução. por administração, empreitada ou

subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes. inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigaçao.
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos. peças
e equipamentos.

7.03 -	
7.04 -	 --_

	

.	
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas.

pontes. portos e congéneres
Item 14 - Serviços relativos a bens de terceiros:

14 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga.
conserto, restauração. blindagem. manutenção e conservação de maquinas, veículos.
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto.

14,02 -	
14.03 - Recondicionamento de motores.

Item 17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico contábil,
comercial e congénere:

17.01 -	
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Ari. 43 – " Os serviços incluidos na Lista ficam sujeitos
exclusivamente ao Imposto previsto neste Capitulo. ainda que sua prestação envolva
fornecimento de mercadorias".

ARTIGO 2° - As normas contidas nesta Lei serão consolidadas no
Código 'Tributário do Município de Sarapui.

ARTIGO 3° - O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem
necessários á execução desta Lei.

ARTIGO 4° - Esta Lei entra em

-se as disposições em r.ntrário.
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