SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 15 DE MARÇO DE 2021

REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 66, DE 11
DE DEZEMBRO DE 2013, ALTERA O ENDEREÇO DO
DOMICÍLIO
FISCAL,
ACRESCENTA
NOVAS
ATIVIDADES CONSTANTES DA CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL, Secretário da Receita do
Município de Biguaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
116, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e:

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o Programa de
Domicílio Fiscal, bem como de formatar os documentos dos Anexos I, II e III da
Lei Complementar nº 66/2013;

CONSIDERANDO, a mudança da sede da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e por via reflexa, a mudança da sede da Casa do
Empreendedor (Sala do Empreendedor) para outro endereço;

CONSIDERANDO, assim, que a nova sede da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, fica em imóvel locado;

CONSIDERANDO, ainda, o custo elevado, para alterações
contratuais e documentais, por parte dos contribuintes no que tange ao domicílio
fiscal e visando evitar problemas futuros, com novas alterações;

Considerando, por fim, a necessidade de inclusão de novas
atividades da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAES e a
relevância destes para o Programa Domicilio Fiscal;
RESOLVE:
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Art. 1º. Poderão aderir ao Programa de Domicílio Fiscal as empresas e
profissionais autônomos prestadores de serviços, cujas atividades constam no
Anexo I desta Instrução Normativa, sendo vedado o ingresso de empresas cujas
atividades sejam do comércio, indústria e do ramo agropecuário.

Art. 2º. Fica eleito como endereço fiscal da Casa do Empreendedor (Sala do
Empreendedor), a Praça Nereu Ramos, nº 90 – Centro – Biguaçu – SC – CEP
88.160-116– Complemento: Sala do Empreendedor.

§1º Poderá a Administração Pública Municipal, a seu livre critério, realizar a
alteração do endereço da Casa do Empreendedor (Sala do Empreendedor).

§2º Em razão da alteração de endereço da Casa do Empreendedor (Sala do
Empreendedor), as empresas optantes do Programa Domicílio Fiscal, deverão
alterar seus endereços, até o dia 31/12/2019, sob pena de:

I-

Suspensão das emissões de notas fiscais;

II-

Suspensão da Inscrição Municipal;

III-

Exclusão da empresa do Programa Domicílio Fiscal;

§2º Em razão da alteração de endereço da Casa do Empreendedor (Sala do
Empreendedor), as empresas optantes do Programa Domicílio Fiscal, deverão
alterar seus endereços, até o dia 31/03/2020, sob pena de:

IV-

Suspensão das emissões de notas fiscais; V- Suspensão da Inscrição

Municipal;
VI-

Exclusão da empresa do Programa Domicílio Fiscal;

(Parágrafo com redação alterada pela Instrução Normativa SMR nº 06, de
18 de dezembro de 2019)

§2º Em razão da alteração de endereço da Casa do Empreendedor (Sala do
Empreendedor), as empresas optantes do Programa Domicílio Fiscal, deverão
alterar seus endereços, até o dia 31/07/2020, sob pena de:
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VII-

Suspensão das emissões de notas fiscais;

VIII-

Suspensão da Inscrição Municipal;

IX-

Exclusão da empresa do Programa Domicílio Fiscal;

(Parágrafo com redação alterada pela Instrução Normativa SMR nº 001, de
17 de março de 2020)

§3º Para fins de Consulta de Viabilidade para funcionamento, deverá ser
informado a Inscrição Imobiliária nº 01.04.020.014.001.001.

Art. 3º. As empresas e profissionais autônomos prestadores de serviços não
estabelecidos que requeiram a adesão ao Programa de Domicílio Fiscal, deverão
constituir as empresas via REGIN – Sistema Integrado de Cadastro da Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC.

Art. 4º. No processo administrativo de adesão ao Programa de Domicílio Fiscal,
deveram ser juntados, os seguintes documentos:

I.

Consulta de Viabilidade Deferida, via REGIN;

II.

Ato Constitutivo (Contrato Social, Requerimento de Empresário ou

Declaração de empresário Individual), no qual deverá constar o endereço fiscal
da Casa do Empreendedor, descrito no art. 2º;
III.

Comprovante de inscrição do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica;
IV.

Documento de identidade e CPF dos sócios ou do empresário individual;

V.

Comprovante de endereço dos sócios ou empresário individual;

VI.

O Comprovante de endereço deverá estar em nome dos sócios, caso não

conste, deverá ser apresentado cópia do Contrato de Compra e venda ou
Contrato de locação ou declaração de cessão de uso de imóvel residencial;
VII.

Termo de Compromisso.

Parágrafo único – Para os profissionais liberais, além da documentação acima,
deve se apresentado o registro no órgão de classe.
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Art. 5º. A empresa adepta ao Programa de Domicílio Fiscal está dispensada da
apresentação dos seguintes documentos:

I.

Habite-se da Obra;

II.

Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar;

III.

Alvará Sanitário;

IV.

Licença Ambiental.

Parágrafo Único – As empresas, cujas atividades têm como objeto a prestação
de serviços de interesses da saúde deverão apresentar Alvará Sanitário,
Autodeclaração ou Termo de Dispensa.

Art. 6º. A empresa que incluir atividade estranha à permitida e/ou possuir
estabelecimento, estará automaticamente excluída do Programa de Domicílio
Fiscal, a qual se refere a Lei Complementar nº 66/2013.

Art. 7º. O Município de Biguaçu, não se responsabiliza sobre as
correspondências encaminhadas para a Casa do Empreendedor, que sejam
pertinentes as empresas que lá se estabelecerem.
Parágrafo único – As correspondências só poderão ser retiradas pelo proprietário
da empresa, pelo profissinal contábil e/ou terceiros, por intermédio de
procuração com firma reconhecida em cartório e com poderes para o mesmo.

Art. 8º. Ficam aprovadas os anexos II, III e IV, que regulamentam
respectivamente os anexos I, II e III da Lei Complementar nº 66/2013.
Paragrafo único – Ficam aprovadas a inclusão de novos CNAES, em
atendimento a demanda de empresas e prestadores de serviço para que possam
utiliza-las em suas atividades.

Art. 9º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
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revogando-se às disposições em contrário, em especial a Instrução Normativa
SMR nº 005/2019.

Biguaçu, 15 de Março de 2021.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal da Receita
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ANEXO I
CNAE
0161-0/02
0161-0/03
0162-8/02
0311-6/01
0311-6/02
0312-4/01
0312-4/02
3312-1/02
3312-1/03
3312-1/04
3313-9/01
3313-9/02
3313-9/99
3314-7/01
3314-7/02
3314-7/03
3314-7/04
3314-7/05
3314-7/06
3314-7/07
3314-7/08
3314-7/09
3314-7/10
3314-7/11
3314-7/12
3314-7/13

ATIVIDADES
Serviço de poda de árvores para lavouras
Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
Serviço de tosquiamento de ovinos
Pesca de peixes em água salgada
Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos em água doce
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida,
teste e controle
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação
Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores
elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos,
exceto para veículos
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e
pneumáticos, exceto válvulas
Manutenção e reparação de válvulas industriais
Manutenção e reparação de compressores
Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins
industriais
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos
para instalações
térmicas
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso
industrial e comercial
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos
para transporte e
elevação de cargas
Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de
outros equipamentos
não eletrônicos para escritório
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso
geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para
agricultura e pecuária
Manutenção e reparação de tratores agrícolas
Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
3314-7/14
3314-7/15
3314-7/16
3314-7/17
3314-7/18
3314-7/19
3314-7/20

3314-7/21
3314-7/22
3314-7/99
3315-5/00
3316-3/01
3316-3/02
3317-1/01
3317-1/02
3319-8/00
3321-0/00
3329-5/01
3329-5/99
3512-3/00
4110-7/00
4120-4/00
4211-1/02
4221-9/03
4221-9/05
4292-8/01
4311-8/01
4311-8/02
4321-5/00
4322-3/01

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de
petróleo
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na
extração mineral,
exceto na extração de petróleo
Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação
e construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica,
exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos,
bebidas e fumo
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do
vestuário, do couro e calçados
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria
de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria
do plástico
Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para
usos industriais não
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de veículos ferroviários
Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na
pista
Manutenção de aeronaves na pista
Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não
especificados anteriormente
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Transmissão de energia elétrica
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de edifícios
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Manutenção de estações e redes de telecomunicações
Montagem de estruturas metálicas
Demolição de edifícios e outras estruturas
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
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4322-3/02
4322-3/03
4329-1/01
4329-1/02
4329-1/03
4329-1/04
4329-1/05
4329-1/99
4330-4/01
4330-4/02
4330-4/03
4330-4/04
4330-4/05
4330-4/99
4391-6/00
4399-1/01
4399-1/02
4399-1/03
4399-1/99
4512-9/01
4520-0/01
4520-0/02
4520-0/03
4520-0/07
4530-7/06
4542-1/01
4543-9/00
4611-7/00
4612-5/00

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilação e
refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Instalação de painéis publicitários
Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima,
fluvial e lacustre
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e
esteiras rolantes
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias
públicas, portos e aeroportos
Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
Outras obras de instalações em construções não especificadas
anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos
de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Obras de fundações
Administração de obras
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias
Obras de alvenaria
Serviços especializados para construção não especificados
anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos
automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos
automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para
veículos
automotores
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e
acessórios novos e usados
para veículos automotores
Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas
e motonetas, peças e
acessórios
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
Representantes comerciais e agentes do comércio de matériasprimas agrícolas e
animais vivos
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis,
minerais, produtos
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siderúrgicos e químicos
4613-3/00
4614-1/00
4615-0/00
4616-8/00
4617-6/00
4618-4/01
4618-4/02
4618-4/03
4618-4/99
4619-2/00
4923-0/01
4923-0/02
4929-9/03
4929-9/99
4930-2/04
5212-5/00
5229-0/01
5229-0/99
5232-0/00
5250-8/01
5250-8/02
5250-8/03
5250-8/04
5250-8/05
5320-2/01
5320-2/02
5811-5/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira,
material de construção e
ferragens
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas,
equipamentos,
embarcações e aeronaves
Representantes comerciais e agentes do comércio de
eletrodomésticos, móveis e artigos
de uso doméstico
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis,
vestuário, calçados e
artigos de viagem
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos
alimentícios, bebidas e
fumo
Representantes comerciais e agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos
e materiais odontomédico-hospitalares
Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais,
revistas e outras
publicações
Outros representantes comerciais e agentes do comércio
especializado em produtos não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias
em geral não
especializado
Serviço de táxi
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios,
municipal
Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados
anteriormente
Transporte rodoviário de mudanças
Carga e descarga
Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de
chamada
Motorista de aplicativo independente
Atividades de agenciamento marítimo
Comissaria de despachos
Atividades de despachantes aduaneiros
Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
Organização logística do transporte de carga
Operador de transporte multimodal - OTM
Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
Serviços de entrega rápida
Edição de livros
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5812-3/01
5812-3/02
5813-1/00
5819-1/00
5821-2/00
5822-1/01
5822-1/02
5823-9/00
5829-8/00
5911-1/02
5912-0/01
5912-0/02
5912-0/99
5920-1/00
6190-6/01
6190-6/02
6190-6/99
6201-5/01
6201-5/02
6202-3/00
6203-1/00
6204-0/00
6209-1/00
6311-9/00
6319-4/00
6391-7/00
6399-2/00
6461-1/00
6462-0/00
6463-8/00
6621-5/01
6621-5/02
6622-3/00
6629-1/00
6810-2/01
6810-2/02
6810-2/03

Edição de jornais diários
Edição de jornais não diários
Edição de revistas
Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de jornais diários
Edição integrada à impressão de jornais não diários
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos
gráficos
Produção de filmes para publicidade
Serviços de dublagem
Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
Editor(a) de video independente
Atividades de gravação de som e de edição de música
Provedores de acesso às redes de comunicações
Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOIP
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Web desing
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não
customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na
Internet
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na
Internet
Agências de notícias
Outras atividades de prestação de serviços de informação não
especificadas
anteriormente
Holdings de instituições financeiras
Holdings de instituições não financeiras
Outras sociedades de participação, exceto holdings
Peritos e avaliadores de seguros
Auditoria e consultoria atuarial
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar
e de saúde
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos
planos de saúde
não especificadas anteriormente
Compra e venda de imóveis próprios
Aluguel de imóveis próprios
Loteamento de imóveis próprios
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6821-8/01
6821-8/02
6822-6/00
6911-7/01
6911-7/02
6911-7/03
6920-6/01
6920-6/02
7020-4/00

Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Corretagem no aluguel de imóveis
Gestão e administração da propriedade imobiliária
Serviços advocatícios
Atividades auxiliares da justiça
Agente de propriedade industrial
Atividades de contabilidade
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica

7111-1/00
7112-0/00
7119-7/01
7119-7/02
7119-7/03
7119-7/04
7119-7/99

Serviços de arquitetura
Serviços de engenharia
Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Atividades de estudos geológicos
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não
especificadas
anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de
comunicação
Criação de estandes para feiras e exposições
Promoção de vendas
Marketing direto
Consultoria em publicidade
Pesquisas de mercado e de opinião pública
Design de interiores
Design de produto
Atividades de design não especificadas anteriormente
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
Filmagem de festas e eventos
Serviços de microfilmagem
Serviços de tradução, interpretação e similares
Escafandria e mergulho
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto
imobiliários
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e
artísticas
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente
Atividades veterinárias

7210-0/00
7220-7/00
7311-4/00
7312-2/00
7319-0/01
7319-0/02
7319-0/03
7319-0/04
7320-3/00
7410-2/02
7410-2/03
7410-2/99
7420-0/01
7420-0/02
7420-0/04
7420-0/05
7490-1/01
7490-1/02
7490-1/03
7490-1/04
7490-1/05
7490-1/99
7500-1/00
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7740-3/00
7830-2/00
7911-2/00
7912-1/00
7990-2/00
8030-7/00
8111-7/00
8121-4/00
8129-0/00
8130-3/00
8211-3/00
8219-9/99
8230-0/01
8291-1/00
8299-7/01
8299-7/04
8299-7/05
8299-7/99
8550-3/02
8591-1/00
8592-9/01
8592-9/02
8592-9/03
8592-9/99
8593-7/00
8599-6/02
8599-6/03
8599-6/04
8599-6/05
8599-6/99
8650-0/01
8650-0/02
8650-0/03
8650-0/04
8650-0/05
8650-0/06
8650-0/07
8712-3/00
8800-6/00
9001-9/01
9001-9/02

Gestão de ativos intangíveis não financeiros
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Agências de viagens
Operadores turísticos
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente
Atividades de investigação particular
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Atividades paisagísticas
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não
especificados anteriormente
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Atividades de Cobranças e informaçoes cadastrais
Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
Leiloeiros independentes
Serviços de levantamento de fundos sob contrato
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas
anteriormente
Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Ensino de esportes
Ensino de dança
Ensino de artes cênicas, exceto dança
Ensino de música
Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
Ensino de idiomas
Cursos de pilotagem
Treinamento em informática
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Cursos preparatórios para concursos
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Atividades de enfermagem
Atividades de profissionais da nutrição
Atividades de psicologia e psicanálise
Atividades de fisioterapia
Atividades de terapia ocupacional
Atividades de fonoaudiologia
Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a
paciente no
domicílio
Serviços de assistência social sem alojamento
Produção teatral
Produção musical

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
9001-9/03
9001-9/04
9001-9/05
9002-7/01
9002-7/02
9102-3/02
9511-8/00
9512-6/00
9521-5/00
9529-1/01
9529-1/02
9529-1/03
9529-1/05
9529-1/06
9609-2/02
9700-5/00
9601-5/01
9602-5/02

Produção de espetáculos de dança
Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e
escritores
Restauração de obras de arte
Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso
pessoal e doméstico
Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem
Chaveiros
Reparação de relógios
Reparação de artigos do mobiliário
Reparação de jóias
Agências matrimoniais
Serviços domésticos
ATIVIDADES QUE PRECISAM DE ALVARÁ SANITÁRIO
Manicure e pedicure
Esteticista

