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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 
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PROJETO 	DE 	LEI N..° 003/2021 
=De 14 de Janeiro de 2021= 

"DISPOE SOBRE OBRIGAçAO ASSESSORIA DO IMPOSTO SOBRE 
SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA, INIDENTE SOBRE Os 
SERVIOS PREVISTOS NOS SUBITENS 4.22, 4.23, £09, 15.01 E 
15.09 DA LISTA DE SERVIOS ANEXA A LE! MUNICIPAL No 4426, 
DE 04 DE JULHO DE 2017 E INCORPOR.4 DISPOSITIVOS DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL No 175, DE 23 DE SETEMBRO DE 
2020; EDA OUTRAS  

o SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SAO PAULO, NOS USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 

PAZ SABER, que a Camara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei no 
003/2021, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

CAPITULO I - ELEMENTO ESPACIAL DO FATO GERADOR DO ISSQN 

Art. 10  0 produto da arrecadaçao do ISSQN relativo aos serviços descritos nos subitens 4.22, 4.23, 
5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa a Lei Municipal n° 4426, de 04 de julho de 2017, será 
partilhado entre o municiplo do local do estabelecirnento prestador e o municipio do domicilio do 
tomador desses serviços conforme previsão contida na Lei Complernentar Federal n° 175, de 23 de 
setembro de 2020, da seguinte forma: 

- relativamente aos periodos do apuraçäo ocorridos no exercicio de 2021, 33,5% (trinta e trés inteiros 
e cinco decirnos por cento) do produto da arrecadaçao pertencerao ao municipio do local do 
estabelecimento prestador do serviço, e 66,5% (sessenta e seis inteiros e cinco decimos por cento), ao 
municiplo do dornicIlio do tornador; 

II - relativamente aos periodos de apuração ocorridos no exercicio de 2022, 15% (quinze por cento) do 
produto da arrecadaçao pertencerao ao rnunicipio do local do estabelecirnento prestador do serviço, e 
85% (oitenta e cinco por cento), ao municipio do dornicilio do tornador; 

Ill - relativamente aos periodos de apuração ocorridos a partir do exercicio de 2023, 100% (cern por 
cento) do produto da arrecadação pertenceräo ao rnunicIpio do dornicilio do tornador. 

§ 1° Fica o Poder Executivo Municipal de Jardinopolis autorizado a firmar convênio, ajuste ou protocolo 
entre Os municipios interessados ou entre esses e o Comite Gestor das ObrigaçOes Acessórias do 
ISSQN (CGOA) para regulamentacäo do disposto no caput deste artigo, devendo o municipio do 
domicilio do tornador do serviço transferir ao municipio do local do estabelecimento prestador a parcela 
do imposto que Ihe cabe ate 050  (quinto) dia Util seguinte ao seu recolhimento. 

§ 2° Fica atribuida as instituiçOes financeiras arrecadadoras a obrigacao de reter e de transferir ao 
municipio do estabelecimento prestador/tomador do serviço os valores correspondentes a respectiva 
participaçäo no produto da arrecadaçäo do ISSQN. 
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§ 30  Ressaivadas as exceçOes e especificaçOes estabelecidas nos § 4 1  ao 10 deste artigo, considera-
se tomador dos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista municipal de 
serviços, a contratante do serviço e, no caso de negOcio juridico que envoiva estipuiaçao em favor de 
unidade da pessoa juridica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo 
irrelevantes para caracteriza-ia as denominaçOes de sede, filial, agOncia, pasta de atendimento, 
sucursal, escritôrio de representaçao ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

§ 40  No caso dos serviços de pianos de sake ou de medicina e congOneres, referidos nos subitens 
4.22 e 4,23 da lista municipal de serviços, o tomador do serviço é a pessoa fisica beneficiaria vinculada 
a operadora por meio de convênio ou contrato de piano de saUde individual, familiar, coietivo 
empresarial ou coietivo por adesao. 

§ 50 Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do piano, serA considerado apenas a 
domiciho do titular para fins do disposto no § 40 deste artigo. 

§ 61  No caso dos serviços de administraçäo de cartao de crédito ou débito e congéneres, referidos no 
subitem 15.01 da hsta municipal de serviços, prestados diretamente aos portadores de cartOes de 
crédito ou débito e congêneres, o tomador O a primeiro titular do cartäo. 

§ 70  0 local do estabeiecimento credenciado é considerado a domiciho do tomador dos demais 
serviços referidos no subitem 15.01 da lista municipal de serviços reiativas as transferéncias reahzadas 
por meio de cartäo de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou 
indiretamente, por: 

- bandeiras; 

- credenciadoras; ou 

ill - emissoras de cartOes de crédito e débito. 

§ 8° No caso dos serviços de administraçao de carteira de vaiores mobiliarios e dos serviços de 
administraçäo e gestão de fundos e ciubes de investimento, referidos no subiteni 15.01 da lista 
municipal de serviços, a tomador 6 o cotista. 

§ 9° No caso dos serviços de administraçâo de consOrcios, o tomador de serviço é ø consorciado. 

§ 10. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, a tomador do serviço 60 arrendatário, pessoa 
fisica ou a unidade beneficiária da pessoa juridica, domiciliado no pals, e, no caso de arrendatârio näo 
domicihado no pals, o tomador 60 beneficiário do serviço no pals. 

CAPITULO H - coMPosicAo DA BASE DE CALCULO 

Art. 2 0  A base de cáicuia dos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista 
municipal de serviços, será composta de acordo com os incisos abaixo: 

- a base de caicuio dos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista municipal de 
serviços, será composta pelo preço dos respectivos serviços, exciuldos as desembolsos efetuados com 
as cooperados e serviços médico-hospitaiares e laboratoriais reiacionados a cada tomador conveniado; 
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II - a base de cálculo dos serviços previstos no subitern 1501 da lista municipal de serviços seré 
composta pelo preço total do serviço, nào sendo adrnitida qualquer deduçao; 

Ill - a base de cálculo dos serviços previstos no subitem 1509 da lista municipal de serviços será 
composta pelo preço total do serviço, incluindo o valor residual garantido (VRG) e o valor residual final 
(VRF) para a aquisição do bern. 

CAPITULO III - 0BRIGAcA0 ACESSORIA 

Art. 30  0 ISSQN devido em razäo dos serviços referidos no art. 1 1  serâ apurado pelo contribuinte e 
declarado par meio de sistema eletrOnico de padrao unificado em todo a territôrio nacional. 

§ 1 0  0 sistema eletrOnico de padrao unificado de que trata a caput será desenvolvido pelo contribuinte, 
individualmente ou em conjunto corn outros contribuintes sujeitos as disposiçOes da Lei Complementar 
n° 175, de 23 de setembro de 2020, e seguirâ leiautes e padrOes definidos pelo Comite Gestor das 
ObrigaçOes AcessOrias do ISSON (000A). 

§ 21  0 contribuinte deverá franquear ao municIpio acesso mensal e gratuito ao sistema eletronico de 
padrao unificado utilizado para cumprimento da obrigaçao acessoria padronizada. 

§ 3° Quando o sisterna eletronico de padrao unificado for desenvolvido em conjunto por mais de um 
contribuinte, cada contribuinte acessará o sistema exciusivarnente em relaçao as suas prôprias 
informaçOes. 

§ 40  0 rnunicipio acessara o sisterna eletrOnico de padrao unificado dos contribuintes exclusivarnente 
em relaçao as informaçOes de sua respectiva competéncia. 

Art. 40  0 contribuinte do ISSQN declarará as inforrnaçOes objeto da obrigaçao acessória de que trata 
esta Lei de forma padronizada, exclusivarnente por meio do sisterna eletronico de que trata a artigo 3 0  
e o artigo anterior, ate a 25 0  (vigesimo quinto) dia do més seguinte ao de ocorrência dos fatos 
geradores. 

Parágrafo Unico. A falta da declaraçäo, na forma do caput, das informaçOes relativas ao rnunicipio 
sujeitará o contribuinte a multa de R$ 3.000,00 (trés mil reals). 

Art. 5° 0 municIpio fornecera as seguintes informaçoes diretamente no sistema eletrônico do 
contribuinte, conforme definiçOes do CGOA: 

- aliquotas, conforme a periodo de vigéncia, aplicadas aos serviços referidos no art. 1 0  desta Lei; 

II - arquivos da legislaçao vigente no rnunicipio que versem sabre as serviços referidos no art. 1 0  desta 
Lei; 

Ill - dados do domicilio bancârio para recebirnento do ISSQN. 

§ 1 0  0 municipio terá ate o Ultimo dia do mès subsequente ao da disponibilizaçäo do sisterna de 
cadastro para fomecer as informaçOes de que trata a caput, sem prejuizo do recebimento do imposto 
devido retroativo a janeiro de 2021. 
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§ 21  Na hipOtese de atualizaçao, pelo municipio, das informaçOes de que trata o caput, essas sornente 
produzirao efeitos no periodo de competéncia mensal seguinte ao de sua inserçao no sisterna, 
observado o disposto no art. 150, inciso Ill, alIneas b" e 'c" , da Constituiçao Federal, no que se refere 
a base de cálculo e a aliquota, bern corno ao previsto no § 1° deste artigo. 

§ 31  E de responsabilidade do municipio a higidez dos dados que este prestar no sisterna previsto no 
caput, sendo vedada a irnposiçao de penalidades ao contribuinte em caso de ornissäo, de 
inconsisténcia ou de inexatidao de tais dados. 

Art. 60  E vedada ao municipio a irnposiçào a contribuintes não estabelecidos em seu território de 
qualquer outra obrigacao acessória corn relaçao aos serviços referidos no art. 1°, inclusive a exigéncia 
de inscrição nos cadastros do rnunicipio ou de licenças e alvarás de abertura de estabelecimentos 
neste municipio. 

Art. 70  A emissão, pelo contribuinte, de notas fiscais de serviços referidos no art. 1 0  pode ser exigida, 
nos terrnos da Iegislaçao municipal, exceto para os serviços descritos nos subitens 15.01 e 15.09 da 
lista municipal de serviços, que ficarn dispensados da ernissäo de tais documentos. 

CAPITULO IV - PAGAMENTO DO IMPOSTO 

Art, 81 0 ISSQN de que trata esta Lei será pago ate o 15 0  (dOcirno quinto) dia domes subsequente ao 
de ocorréncia dos fatos geradores, exclusivamente por rneio de transferéncia bancária, no âmbito do 
Sistema de Pagarnentos Brasileiro (SF3), ao dornicilio bancário informado pelo rnunicipio, nos termos 
do inciso Ill do art. 5 0 . 

§ 1 1  Quando näo houver expediente bancário no 15 1  (decirno quinto) dia do mês subsequente ao de 
ocorréncia dos fatos geradores, o vencirnento do ISSQN será antecipado para o 1 0  (prirneiro) dia 
anterior corn expediente bancario. 

§ 20  0 comprovante da transferencia bancaria ernitido segundo as regras do Sisterna de Pagamentos 
Brasileiro (SPB) e documento habil para comprovar o pagarnento do ISSQN. 

Art. 9° E vedada a atribuiçao, a terceira pessoa, de responsabilidade pelo crédito tributário relativa aos 
serviços referidos no art. 1 0  desta Lei, perrnanecendo a responsabilidade exclusiva do contribuinte, 
salvo o previsto no paragrafo Unico deste artigo. 

Paragrafo Unico. As pessoas referidas nos incisos II ou Ill do § 7° do art. 1 0  desta Lei ficam 
responsàveis pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do rnesmo dispositivo, em 
decorréncia dos serviços prestados na forma do subitern 15.01 da lista municipal de serviços. 

Art. 10. 0 näo pagamento do ISSQN no prazo previsto no art. 8 0  acarretará: 

I - a sua atualizaçao pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidaçao e de Custodia (Selic) pare 
titulos federals, a partir do 1 0  (prirneiro) dia do rnOs subsequente ao rnés de seu vencirnento normal ate 
o rnês anterior ao do pagarnento, e pela taxa de 1% (urn por cento) no rnés de pagarnento; 

- multa de 25% (vinte por cento) sobre o irnposto devido atualizado 
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CAPITULO V - DlsposlcOEs FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 11. Em relaçao as competéncias de janeiro, fevereiro e marco de 2021, é assegurada ao 
contribuinte a possibilidade de recoiher a ISSQN e de declarar as infarrnaçOes objeto da obrigaçäo 
acessória de que trata a art. 3 1  desta Lei ate o 15 0  (décimo quinto) dia do més de abril de 2021, sem a 
imposiçâo de nenhuma penalidade. 

Parágrafo Unico. 0 ISSQN de que trata o caput será atualizado pela taxa referenda! do Sisterna 
Especial de Liquidação e de CustOdia (Selic) pare titulos federais, a partir do 1 0  (prirneiro) dia do més 
subsequente ao mês de seu vencimento normal ate o mOs anterior ao do pagamento, e pela taxa de 
1% (urn por cento) no rnês de pagamento. 

Art. 12. Este Lei entra ern vigor na data de sua publicaçao. 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis/SP, 14 de janeiro de 2021. 

PAU Rl 

Prefeito Municipal 


