
PARECER Nº. 132/2018

OBJETO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2018 – ALTERA A LEI
COMPLEMENTAR  Nº  58,  DE  28  DE  SETEMBRO  DE  2017,  QUE  DISPÕE
SOBRE  AS  NORMAS  RELATIVAS  AO  IMPOSTO  SOBRE  SERVIÇOS  DE
QUALQUER NATUREZA - ISSQN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o  Projeto de Lei Complementar nº. 20/2018, que
altera a Lei Complementar nº 58, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre as
normas relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer  Natureza -  ISSQN, e  dá
outras providências, o qual deu entrada na Casa na no dia 19 de novembro do corrente
ano e encaminhado para analise das Comissões Permanentes em Regime de Urgência. As
Comissões se reuniram no dia 04 de dezembro sob a presidência do Vereador Jeferson o
qual  solicitou  ao  Vereador  Geraldo  que  realizasse  a  leitura  do  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  20/2018  e  de  seus  anexos.  Após  a  leitura.  Presidente  colocou  em
discussão  o  Projeto  o  qual  consta  anexo  para  apreciação,  o  Parecer  Jurídico  do
Legislativo,  o  Parecer  Jurídico  do  Poder  Executivo  e  o  Parecer  Contábil  do  Poder
Executivo.  O presente  projeto tem por  objetivo autorização legislativa para passar  os
valores  do  ISSQN referentes  a  serviços  de  registros  públicos,  cartorários  e  notariais,
prestados por delegação de poder público, de anuais fixos para base de cálculo variável.
Ainda salienta o disposto no Parecer Jurídico do Legislativo conforme segue:

Constituição Federal de 1988 Art. 156. 
Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por
ato  oneroso,  de  bens  imóveis,  por  natureza  ou
acessão  física,  e  de  direitos  reais  sobre  imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos
a sua aquisição; 
III  -  serviços  de  qualquer  natureza,  não
compreendidos  no  art.  155,  II,  definidos  em  lei
complementar. 
[...] 
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III
do caput deste artigo, cabe à lei complementar: 
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 
II  -  excluir  da  sua  incidências  exportações  de
serviços para o exterior. 
III - regular a forma e as condições como isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.    

Lei Orgânica Municipal:
Art. 13. Compete ao Município: 
[…] 
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IV -  instituir  e  arrecadar  os  tributos  municipais,
bem  como  aplicar  suas  rendas,  sem  prejuízo  da
obrigatoriedade  de  prestar  contas,  e  publicar
balancetes nos prazos fixados por lei; 
Art. 28. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção
do  Prefeito,  dispor  sobre  todas  as  matérias  de
competência do Município, especialmente sobre: 
I - tributos municipais, arrecadação e dispêndio de
suas rendas; 
Art.  68.  Compete  privativamente  ao  Prefeito
Municipal: 
[…] 
XXI -  superintender  a  arrecadação  de  tributos,  a
guarda  e  a  aplicação  da  receita,  autorizando
despesas e pagamentos dentro das disponibilidades
orçamentárias ou dos créditos aprovados; 
Art.  108.  Compete  ao  Município  instituir  os
seguintes tributos: 
I - imposto sobre: 
[...] 
d) serviços de qualquer natureza, definidos em lei
complementar;
Art.  111.  O  Prefeito  Municipal  promoverá
periodicamente  a  atualização  da  base  de  cálculo
dos tributos municipais. 
[...] 
§2º  -  A base  de  cálculo  do  Imposto  Municipal
Sobre Serviços de Qualquer Natureza é o preço do
próprio serviço, cobrado de autônomo e sociedades
civis. 
[...] 
§4º - A atualização da base de cálculo das taxas de
serviços  levará  em  consideração  a  avaliação  de
custos  dos  serviços  prestados  ao  contribuinte  ou
colocados à disposição. 
§5º  -  A  lei  poderá  determinar  a  atualização
monetária dos tributos, desde a data de ocorrência
do fato gerador até a do pagamento, sem que isso
se constitua majoração. 

 Assim após analisada as normas técnicas da proposição e sanada as duvidas, o Presidente
coloca  em deliberação o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  20/2018,  aos membros  da
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os  membros  da  Comissão  de
Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os
membros  da  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência,  que  são  de  Parecer
favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2018.
É O PARECER
                                                                                        Plenário, 04 de dezembro de 2018.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
                              

 Jeferson Rubens Garcia             Ezequiel de Andrade         Geraldo R. Behlau Weber
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
                                            

                                                                       
Geraldo R. Behlau Weber             Ezequiel de Andrade                 José Maria Caldeira
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                     

                                                                                               
 Jeferson Rubens Garcia             Geraldo R. Behlau Weber                Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                                                                   
     
                                                                                                                 
Ezequiel de Andrade            Geraldo R. Behlau Weber           Jeferson Rubens Garcia
         Presidente                               Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]        [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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