
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.970, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 
 

“Altera o anexo XV, do Código Tributário Municipal, Lei 
Complementar nº 2.563, de 18 de dezembro de 2007 e dá outras 
providências”. 

Projeto de Lei Complementar nº 064/11 – Autoria: Executivo 

JOÃO BATISTA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Pitangueiras, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz público que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 
Complementar: 

Art. 1º. Os subitens 04.01, 04.02, 07.01, 07.02, 07.05, 07.09, 07.10 e 
14.01, do anexo XV, da Lei Complementar nº 2.563, de 18 de dezembro 
de 2007, Código Tributário Municipal, passam a vigorar com a redação 
abaixo, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do anexo. 
 

04. 01. Medicina e biomedicina 
 

3% 

04. 02. 

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

 

3% 

07. 01. 
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, 
geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 

3% 

07. 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 irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS). 

 

 

3% 

07. 05. 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, 
estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador dos serviços, fora do local da prestação 
dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

 

3% 



07. 09. 
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 
reciclagem, separação e destinação final de lixo, 
rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

 

3% 

07. 10. 
Limpeza, manutenção e conservação de vias e 
logradouros públicos, imóveis, chaminés, 
piscinas, parques, jardins e congêneres. 

 

3% 

14. 01. 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e 
recarga, conserto, restauração, blindagem, 
manutenção e conservação de máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 
de qualquer objeto (exceto peças e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

 

3% 

 
 
Art. 2º.  Fica acrescido ao artigo 85 da Lei Complementar nº 2.563, de 18 
de dezembro de 2007, Código Tributário Municipal, parágrafo único, com a 
seguinte redação: 
 

“Parágrafo único. Poderá ocorrer a suspensão da inscrição 
municipal, na hipótese de cessação da atividade, que será 
devidamente constatada e documentada em fiscalização, hipótese 
em que não serão lançados tributos a partir da data desta, 
ocorrendo a inativação da inscrição somente após a quitação total 
dos débitos tributários pendentes. A inscrição municipal suspensa 
poderá ser reativada quando constatada a atividade do contribuinte 
ou por ele for requerida a reativação”. 

 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua 
publicação. 
 

Pitangueiras, 22 de dezembro de 2011. 
 
 

João Batista de Andrade 
Prefeito  

 
 

Publicada, registrada e afixada em lugar de costume, na data supra. 
Publicada no Jornal Oficial do Município. 
 
 


