
Cód Serviço Descrição do serviço

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).

07.02.02 execução, por empreitada ou subempreitada, de obra licenciada de construção civil, visando a erguimento de edificação para utilização como hotel

07.02.03 execução, por empreitada ou subempreitada, de obra licenciada de construção civil, visando à transformação de imóvel em hotel

07.02.04 execução, por empreitada ou subempreitada, de obra licenciada de construção civil, visando a acréscimo de edificação para aumentar o número de apartamentos de hotel já em funcionamento

07.02.05
execução, por empreitada ou subempreitada, de obra licenciada de construção civil, visando à incorporação, a hotel já em funcionamento, de imóvel ou parte de imóvel antes não utilizado com finalidade

hoteleira, criando-se novos apartamentos 

07.02.07 execução, por administração, de obra licenciada de construção civil, visando a erguimento de edificação para utilização como hotel

07.02.08 execução, por administração, de obra licenciada de construção civil, visando à transformação de imóvel em hotel

07.02.09 execução, por administração, de obra licenciada de construção civil, visando a acréscimo de edificação para aumentar o número de apartamentos de hotel já em funcionamento

07.02.10
execução, por administração, de obra licenciada de construção civil, visando à incorporação, a hotel já em funcionamento, de imóvel ou parte de imóvel antes não utilizado com finalidade hoteleira,

criando-se novos apartamentos 

07.02.11 execução, por empreitada ou subempreitada, de obras hidráulicas

07.02.12

execução, por empreitada ou subempreitada, de obras hidráulicas componentes de obra licenciada, visando a: erguimento de edificação para utilização como hotel; transformação de imóvel em hotel;

acréscimo de edificação para aumentar o número de apartamentos de hotel já em funcionamento; ou incorporação, a hotel já em funcionamento, de imóvel ou parte de imóvel antes não utilizado com

finalidade hoteleira, criando-se novos apartamentos

07.02.13 execução, por administração, de obras hidráulicas

07.02.14

execução, por administração, de obras hidráulicas componentes de obra licenciada, visando a: erguimento de edificação para utilização como hotel; transformação de imóvel em hotel; acréscimo de

edificação para aumentar o número de apartamentos de hotel já em funcionamento; ou incorporação, a hotel já em funcionamento, de imóvel ou parte de imóvel antes não utilizado com finalidade

hoteleira, criando-se novos apartamentos

07.02.15 execução, por empreitada ou subempreitada, de obras elétricas

07.02.16

execução, por empreitada ou subempreitada, de obras elétricas componentes de obra licenciada, visando a: erguimento de edificação para utilização como hotel; transformação de imóvel em hotel;

acréscimo de edificação para aumentar o número de apartamentos de hotel já em funcionamento; ou incorporação, a hotel já em funcionamento, de imóvel ou parte de imóvel antes não utilizado com

finalidade hoteleira, criando-se novos apartamentos

07.02.17 execução, por administração, de obras elétricas

07.02.18

execução, por administração, de obras elétricas componentes de obra licenciada, visando a: erguimento de edificação para utilização como hotel; transformação de imóvel em hotel; acréscimo de

edificação para aumentar o número de apartamentos de hotel já em funcionamento; ou incorporação, a hotel já em funcionamento, de imóvel ou parte de imóvel antes não utilizado com finalidade

hoteleira, criando-se novos apartamentos

07.02.19 obras assemelhadas a  obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

07.02.20

obras assemelhadas a obras de construçao civil, hidráulicas ou elétricas, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos quando tais obras ou serviços forem componentes de obra, licenciada, que vise a: erguimento de edificação para utilização como hotel;

transformação de imóvel em hotel; acréscimo de edificação para aumentar o número de apartamentos de hotel já em funcionamento; ou incorporação, a hotel já em funcionamento, de imóvel ou parte

de imóvel antes não utilizado com finalidade hoteleira, criando-se novos apartamentos 

07.02.21
construção de empreendimentos habitacionais de interesse social e de arrendamento residencial assim entendidos aqueles expressamente reconhecidos pela Secretaria Municipal de Habitação como

inseridos na política habitacional municipal, estadual e federal, destinados à população com renda de até dez salários mínimos, conforme a Lei nº 5.065, de 10 de julho de 2009

07.02.22 sondagem

07.02.23 perfuração de poços

07.02.24 escavação

07.02.25 drenagem

07.02.26 irrigação

07.02.27 terraplanagem

07.02.28 pavimentação

07.02.29 concretagem de fundações ou contenções

07.02.30 concretagem, exceto fundações ou contenções

07.02.31 instalação de equipamentos, incluindo elevadores ou congêneres

07.02.32 montagem de equipamentos, incluindo elevadores ou congêneres

07.02.33 instalação de peças

07.02.34 montagem de peças

07.02.35 montagem de fôrmas in loco de fundações ou contenções

07.02.36 montagem de fôrmas in loco, exceto fundações ou contenções



07.02.37 serviços de armação in loco de fundações ou contenções

07.02.38 serviços de armação in loco, exceto fundações ou contenções

07.02.39 confecção de fôrmas sob encomenda de fundações ou contenções

07.02.40 confecção de fôrmas sob encomenda, exceto fundações ou contenções

07.02.41 fabricação de produtos de concreto sob encomenda

07.02.42 confecção de armações metálicas sob encomenda de fundações ou contenções

07.02.43 confecção de armações metálicas sob encomenda, exceto fundações ou contenções

07.02.44 instalação elétrica, incluindo redes de computadores ou congêneres

07.02.45 instalação hidráulica, incluindo louças, metais ou congêneres

07.02.46 instalação contra incêndio

07.02.47 confecção de armações metálicas sob encomenda

07.02.48 fabricação de produtos de gesso sob encomenda

07.02.49 fabricação de produtos de cimento sob encomenda

07.02.50 confecção de produtos de fibrocimento sob encomenda

07.02.51 assentamento de alvenaria

07.02.52 colocação ou instalação de assoalhos

07.02.53 colocação ou instalação de revestimentos em paredes

07.02.54 serviços de pintura ou congêneres

07.02.55 colocação ou instalação de vidros

07.02.56 colocação ou instalação de esquadrias metálicas

07.02.57 colocação ou instalação de esquadrias de madeira

07.02.58 colocação ou instalação de ferragens de portas ou congêneres

07.02.59 colocação ou instalação de divisórias

07.02.60 colocação ou instalação de placas de gesso

07.02.61 recuperação de pisos ou congêneres

07.02.62 raspagem de pisos ou congêneres

07.02.63 polimento de pisos ou congêneres

07.02.64 lustração de pisos ou congêneres

07.02.65 calafetação

07.02.69 impermeabillização - construção civil

07.02.70
execução de obra de construção civil, hidráulica, elétrica ou semelhante, vinculada a imóvel situado na área delimitada na Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, nos termos

da Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 2009 - isenção instituída pela Lei nº 5.128, de 16 de dezembro de 2009

07.02.71

execução de obra de construção civil, hidráulica, elétrica ou semelhante, visando a construção de hotel, pousada, resort e albergue; ou visando a construção de hotel-residência situado na Área de

Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto ou na Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do Centro, nos termos, respectivamente, da Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de

2009, e da Lei nº 2.236, de 14 de outubro de 1994 ¿ alíquota reduzida pela Lei nº 5.230, de 25 de novembro de 2010

07.02.98 execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, não enquadrável nos códigos anteriores

07.02.99 execução, por administração, de obras de construção civil, não enquadrável nos códigos anteriores


