
Lei Nº 032/97 

 

Fixa a tabela de valores do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza e dá outras providências. 

 

 Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

 Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 Art. 1º É fixado por esta lei a tabela de valores para a cobrança do ISSQN (Imposto de 

Serviços de Qualquer Natureza), para o exercício de 1997, conforme segue: 

 

 Atividades constantes da lista       R$ 

 1 - Trabalho pessoal do profissional autônomo de nível universitário: 

   1.1 -Médicos, odontólogos, engenheiros e arquitetos  265,00 

   1.2 –Advogados, contadores, economistas, psicólogos,  

farmacêuticos e bioquímicos      212,00 

   1.3-Demais profissionais      159,00 

 2 - Trabalho pessoal do profissional autônomo de nível médio: 

2.1 –Técnicos em contabilidade, técnicos agrícolas, 

representantes comerciais, despachantes, topógrafos, 

corretores e agentes, intermediários em geral    127,00 

  2.2 – Demais profissionais           85,00 

3 – Trabalho pessoal dos demais profissionais autônomos: 

3.1 – Pedreiros, carpinteiros motoristas, mecânicos, chapeadores, pintores, 

alfaiates, barbeiros, modistas, cabeleireiros , eletricistas      64,00 



3.2 – Demais profissionais          26,00 

 4 – Item 19 e 20      Preço do Serviço         2% 

 5 – Diversões Públicas     Preço do Serviço        5% 

 6 – Demais itens da lista 

 Art. 2º Esta Lei fixa os valores em Reais (R$) e substitui os valores de referência 

constantes na Lei Nº 003/97 de 07.01.97. 

 Art. 3º A tabela constante no artigo primeiro desta Lei, será atualizada pela variação da 

UFIR (Unidade Fiscal de Referência) ou outro índice fixado pelo Governo Federal. 

 Art. 4º Esta Lei será regulamentada, no que couber por Decreto do executivo, no prazo 

de 30 dias. 

 Art. 5º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos retroagem ao dia 02.01.97. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

 Aos quatro dias do mês de março de mil novecentos e noventa e sete. 

  

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 


