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Jardinôpolis, 14 de janeiro de 2021. 

OFICIO S.E. N. 0009/2021 .  

PROJETO DE LEI N. 0 003/2021 

Mensagem n. 0003/2021 .  

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores, 

Estarnos encaminhando, para apreciaçäo e deliberaçäo dessa Casa de Leis, o Projeto 

de Lei n.° 003/2021, que "Dispöe sobre obrigação assessOria do Imposto Sobre Soiviços de 
Qualquer Natureza, incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 
15.09 da lista de seiviços anexa a Lei Municipal n° 4426, de 04 do julho do 2017 e incorpora 
dispositivos da Lei Cornplernentar Federal n° 175, do 23 do setombro do 2020; e dá outras 
disposiçOes". 

A presente propositura visa estabelecer dispositivos no ârnbito do Municipio de 

Jardinópohs para atender a Lei Compiernentar Federal n° 175/20, que regulamenta a partiiha 

do imposto sobre Serviços (ISS) entre municIpios. A LC 175 veio para descentralizar a 

arrecadaçào, e mais do que isso, combater alguns paraisos fiscais que existiam, cidades que 
tinham aliquotas muito baixas. 

A Lei Compiementar 175/2020, sancionada em setembro, define que serviços como 

pianos de saüde, adrninistraçao de consórcios, cartOes (débito e crédito) e leasing deverão 

recolher o tributo na cidade do tornador do serviço, e não mais onde estäo sediadas, ou seja, a 

partir da conversào deste Projeto em lei, toda arrecadaçäo do 155 flcará no Municipio de 

Jardinópohs. Corn isso haverâ eievaçao na arrecadaçäo do ISS. 

Ademais disso, conforme previsäo legal, a impiementaçäo do repasse será gerida por 

urn comitê gestor e de um sistema eletrônico, que cuidará de pulverizar a distribuiçao do tributo 

especialmente em rnunicipios menores. 

A titulo de registro, a partilha dos recursos do ISS para o municipio de destino é urn 

movirnento dos municipios. Estima-se que a proposta poderá distribuir cerca de 15% da 

arrecadação anual do ISS e calcula que, com base na arrecadação de 2019, o valor a ser 

redistribuido ficaria na casa dos R$ 10 bilhoes. 

Nesse prisrna, a LC 175/2020 cria dois mecanismos irnportante para a execuçäo dos 

repasses do ISS. 0 prirneiro é um Comité Gestor das Obrigaçoes Acessórias do lrnposto sobre 

Serviços (CGOA), que define as regras unificadas para a arrecadação. 0 outro 6 urn sistema 
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eletrônico unificado para todo o pals, desenvolvido pelos contribuintes corn base em padrOes 

pré-definidos pelo comitê gestor. 

Dito isto, mister a aprovação de lei municipal para atender as balizas da legislaçao 

federal, na medida ern que o ISS e da competência municipal, pois sornente corn ela será 

possivel elevar a arrecadação do 155 por conta desses serviços. 

Contando corn a atenção de Vossas Excelencias no trato dos assuntos de 
interesse pUblico, especialmente em relaçao a este projeto que é aguardado corn 
ansiedade por parte de nossa poputaçao, onde solicitamos que referida matéria seja 
apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na qual fica desde ja, pelo presente, 
solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres 

Vereadores, as nossos mais sinceros protestos de estirna, consideraçäo e apreço. 

Atenciosamente, 

PAULO 49SE BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 

A Sua Exceléncia o Senhor 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
Presidente da Cârnara Municipal 
NESTA 


