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LEI N" I.E33 DE 18 DE JUNHO DE 20I8.

"ESTABELECE oBIl.lcAÇoES acrss(lnt,ts RELATIVAS Ao
ISSQN - IMPOSTO SOBITE SEIIVIÇOS Df, QUALQUER
NATUREZA, RELATIVOS AOS PRESTADoRES DE SERVIÇO

ENQUADRADOS NO ITEM 22 E SUBITEM 22'OI DA LISTA DE

scrvrcos ANExo DA LEI N', 1060, DE 13 DE.lul.llo DE 2007 E

suAs ÀLTERAÇÔes n trÁ ournns pnovtoÊnct,rs.'

e.J)

o PllE l-E I AL DC.TACIARA. no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 4", 15", l,52",Uda

Lei Orgânica Municipal e, em conformidade com o Código Tributário Municipal'

CAPI'TU LO I

RECHBIDO EM

>*".JS-"i.Éí-lÍ-
Seção I

Da Obrigatoriedade das Declarações e Fomecimento de lnformações

Artigo l" - A concessionária de serviços, descritos no item 22 e subitem 22.01, da lista de serviços anexo da LEI N"

t060, DE 13 DE JULHO DE 200?, e suas alterações, que explore o referido serviço no trecho compreendido no

municipio de Jaciara - MT, se obriga a:

I - Encaminhar ao Município cópia do contrato assinado com o contratante' com todos os seus anexos:

II - Encaminhar ao Município termo de declaração onde indica os nomes dos responsáveis (pessoas fisicas) pela gestão

dosserviçosdeexploraçãodarodovia,contendo,também,osseuscargosefunções'inclusiveolocaldetrabalho:

ltl_encaminhar,pormeioeletrônico,aoMuniciPio,osdemonstrativosmensaisdereceita,sendoestadesdobradaem
receita de pedâgio, de cessão de uso da área da rodovia, de propaganda, de outÍos serviços prestados aos usuários e

quui.qr"routrorprevistosnalistadeserviçosdoanexodaLEIN'1060'DEl3DEJULHODE200Tesuasalterações'

lv - Encaminhar ao Municipio cópias dos contratos de prestação de serviços de terceiros, com a obrigação de informar os

faturamentos e pagamentos mensais efetuados;

v - Encamiúar ao Municipio cópias dos contlatos de cessâo de direito de uso da área da rodovia a telceiros' instalação

de placas e outdoors de publicidade e propaganda e de outros serviços;

vl - Encaminhar, por meio eletrÔnico, ao Municipio a Declaração Mensal de serviços Prestados e a Declaração Mensal

de Serviços Tomados;

tal responsável
Artigo 2'- O contratante dos serviços descritos no Art l'- de exploração de rodovias' ou o órgão esta

pela-concessão de rodovia, em trecho de rodovia compreendido no Município de Jaciara - MT' se obriga a:

wrvw.jaciara. mt.9 ov. b r
(66) 346]-7900
Av. Antônio Ferrerra Sob'nho. 1 075
Centro - Jaciara-MT // 78A2O-OOO
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f- Ên.umrnui, por meio eletrônico, ao Município, cópias dos demonstrativos financeiros da concessionária, que 5ão

encaminhados conforme disposto em contrato;

ll - Relatório do movimento mensal de veículos, por tipo e número de eixos;

tII - Comunicação mensal do valor recebido da concessionária, por tipo de receita'

Artigo 3" - Fica atribuída à concessionária dos serviços descritos no Art. 1", em relação aos serviços que Ihe são prestados

(na qualidade de tomador dos serviços) por empresas não estabelecidas no Municipio - a responsabilidade de efetuar a

retenção do imposto na fonte pagadora e o devido recolhimento aos cofies municipais

Artigo 4" - Esta LEt enra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contlário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM I8 DE JUNHO DIJ 20I8.

ABt)U }IAMMAD
Prefeito M lcl | - 201'7 a2020

RONI EVON D..\ SILVA

Secrctário Municipal de Admini

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Dâta SUPÍa.
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www.jaciara.mt.gov.br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECBETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO É FINANCAS

CONSÍFUINOO UMÁ NOVA hISÍOBIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI NO 09 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2O'I8.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Cumpre-me, através do presente, encaminhar a esta Augusta Casa de Leis, PROJETO DE

LEr N' 09 DE 16 DE FEVEIERO DE 2018, O QUAL "ESTABELECE OBRIGAÇÔES

ACESSORIAS RELATIVAS AO ISSON . IÍVIPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER

NATUREZA, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO ENQUADRADOS NO ITEM

22 E SUBTTEM 22.01 OA LISTA DE SERVIÇOS ANEXO DA LEI N" 1060, DE 13 DE

JULHO DE 2OO7E SUAS ALTERAÇÓES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'

Tal materia é de extrema relevância ao Município, uma vez que, impondo regras objetivas

às cOncessionárias de Serviços de exploração de rodovia estabelecida na extensão

territorial do Município, aumentaria a expectativa de receita relacionada à matêria.

Assim sendo, resta-nos solicitar os bons préstimos de vossa Excelência e demais

Edis, no sentido de que, após as necessárias apreciações, possam transíormar em

Lei, o Projeto, nos termos das normas tegais e procedimentos atinentes à materia em

comento

É a lustificativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 16 DE FEVEREIRO DE 2018

ABDULJ BA N OHAMMAD

Pref to u n icipa I

AO EXCELENTiSSIHIIO SEruNOR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

IVD PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075

CEP: 78.820-000. Jocioro'MT

óó. 34ó 1.7900
www.iocioío.ml gov.bíIHE'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECBETABIÀ MUNICIPAL DE AOMINISÍRAÇAO E FINANÇAS

CONSTFUNOO t ,!/lÀ NOvÀ HISTOFIA

PROJETO DE LEI N" 09 DE 16 DE FEVEIERO DE 2018.

"ESTABELECE OBRIGAÇOES ACESSORIAS
RELATIVAS AO ISSQN . IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA,
RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO
ENQUADRADOS NO ITEM 22 E SUBITEM 22.01 OA

LISTA DE SERVIÇOS ANEXO OA LEI NO í060, DE

13 DE JULHO DE 2OO7 E SUAS ALTERAçOES E

DÁ oUTRAS PROVIDÊNCIAS.,,

o PREFEITO MUNICIPAL OE JACIARA, no uso de suas atribuições que lhe conÍere o

artigo 40, 15o, I , 52o, ll da Lei Orgânica Municipal e, em conÍormidade com o Código

Tributário Municipal,

CAPITULO I

Das Obrigaçóes Acessórias de Declaração, de cadastro e fornecimento de informações, dos

Serviços Tributáveis

Seção I

Da Obrigatoíiedade das Declarações e Fornecimento de lnformações

Artigo ío - A concessionária de serviços, descritos no item.22 e subitem 22.01 , da listã de

serviços anexo da LEI N" 1060, DE í 3 DE JULHO DE 2007, e suas alterações, que explore

o referido serviço no trecho compreendido no municipio de Jaciara - MT, se obriga a:

| - Encaminhar ao Município cópia do contrato assinado com o contratante, com todos oS

seus anexosl

ll - Encaminhar ao Município termo de declaração onde indlca os nomes dos responsáveis

(pessoas Íísicas) pela gestáo dos serviços de exploração da rodovia, contendo, també

seus cargos e funções, inclusive o local de trabalho;

lll - encaminhar, por meio eletrônico, ao Municipio, os demonstrativos mensais de re

sendo esta desdobrada em receita de pedágio, de cessáo de uso da área da rodovia,

Àv. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MÍ

óó. 34ó1.7900
www iocioro.ml gov brtffití



ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SÉCf]ETABIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CONSÍFUINDO I.JMA NOVA HISTÔRIA

propaganda, de outros serviços prestados aos usuários e quaisquer outros previstos na lista

de serviços do anexo da LEI No 1060, DE 13 DE JULHO DE 2007 e suas alteraçóes.

lV - Encaminhar ao Município cópias dos contratos de prestação de serviços de terceiros,

com a obrigação de informar os faturamentos e pagamentos mensais efetuados;

V - Encaminhar ao lVlunicipio cópias dos contratos de cessão de direito de uso da área da

rodovia a terceiros, instalâção de placas e outdoors de publicidade e propaganda e de

outros serviços;

Vl - Encaminhar, por meio eletrônico, ao Municipio a Declaração Mensal de Serviços

Prestados e a DeclaraÇão Mensal de Serviços Tomados;

Artigo 2o - o contratante dos serviços descritos no Art. 1o - de exploração de rodovias, ou o

órgáo estatal responsável pela concessão de rodovia, em trecho de rodovia compreendido

no Município de Jaciara - MT, se obriga a:

l- Encaminhar, por meio eletrônico, ao Município, cópias dos demonstrativos financeiros da

concessionária, que são encaminhados conforme disposto em contrato;

ll - Relatório do movimento mensal de veiculos, por tipo e número de eixos;

lll - Comunicação mensal do valor recebido da concessionária, por tipo de receita

Artigo 3o - Fica atribuída à concessionária dos serviços descritos no Art. 1o. em relação aos

serviços que lhe sáo prestados (na qualidade de tomador dos serviços) por empresas não

estabelecidas no Municipio - a responsabilidade de efetuar a retenção do imposto na fonte

pagadora e o devido recolhimento aos cofres municipais.

Artigo 4o - Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário

ABDULJA M

RONIEVON M

Secretário l\,4unicipal de Adminis

Prefei ipal

ILVA

as / Portaria no. 02i 2018

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000. locioro-MT RUE,

CMJ

na

óó. 3461.7900
www jocioro mtgov br
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

paRrceR : uRíor co o2z / zoLl.

EBIDO E M

03

PROJEÍO DE LEI N9 O9l2018, ESTABELECE

oenre açôes acrssóRtes Rrurtves Ao lssQN -
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER

NATUREZA, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE

SERVIçO ENQUADRAOOS NO ITEM 22 E SUBITEM

22,01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXO DA LEI N9

1060, DE 13 DE ]ULHO DE 2OO7 E SUAS

ALTERAÇôEs r oÁ ourRns pnovtoÊructns.

cÀ CIPAL OT JÂCIARA

RELATÓRIO

Trata-se de Pro.ieto de Lei que estabelece obrigações acessórias

relativas ao ISSQN, atinente aos prestadores de serviço enquadrados no item 22 e

subitem 22.OL da lista de serviços anexo da Lei ne 1.060, de 13 de julho de 2007 e suas

alterações e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei.B)

ANÁLISE JURíDICA

A matéria constante neste Projeto de Lei trata exclusivamente de

matéria afeta ao interesse público municipal Neste sentido há previsão na Lei

Orgânica dos seguintes dispositivos:

hI\

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-[,4l - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comoroiocioro.mt.govbr - www.comorojocioro.mt,govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Art.4" - No Exercício de sua autonomia o Município editará leis, expedirá

atos e adotará medidas pertinente aos seus interesses, necessidade da

administração e ao bem estar da população.

Art. 15'- Compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações

federale estadual no que couber;

Alem disso, o artigo 30 da Constituição Federal apontâ que

compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a

legislação federal e estadual no que couber, vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

ll - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Desta maneira, cediço ainda que o imposto sobre serviços de

qualquer natureza, ISS (chamado anteriormente de ISSQN), é de competência dos

municípios, natural que a implantação de obrigações acessórias relativas ao ISS

também decorra de competência municipal.

Saliente-se ainda que deve ser observado o que discorre a Lei

Complementar neL!6/2OO3, em seu artigo 3e, § 2e e em sua lista de serviços anexa:

Art.3e. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do

domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV,

quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei

Complementar ne 157, de 2016)

(...)

§ 2e. No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa,

considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada

Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comoroiocioro.mt,govbr - www,comorojocioro,mt.govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

22 - Serviços de exploração de rodovia.

22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou

pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação,

manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança

de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros

serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou

em normas oficiais.

Art 9e. A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.

§ 4e. Na prestação do serviço a que se refere o item 101 da Lista Anexa, o

imposto é calculado sobre a parcela do preço correspondente à proporção

diretâ daela da extensâo da rodovia explorada, no território do MunicÍpio,

ou da metade da extensão de ponte que una dois Municípios. (lncluído

pela Lei Complementar ne 100, de 1999)

§ 5e. A base de cálculo apurado nos termos do parágrafo anterior:

(lncluído pela Lei Complementar nq 100, de 1999)

l- é reduzida, nos Municípios onde não haja posto de cobrança de

pedágio, para sessenta por cento de seu valor; (lncluído pela Lei

complementar ne 100, de 1999)

ll - é acrescida, nos Municípios onde ha.ia posto de cobrança de pedágio,

do complemento necessário à sua integralidade em relação à rodovia

explorada. (lncluído pela Lei complementar ne 100, de 1999)

§ 6e, Para efeitos do disposto nos §§ 4o e 5o, considera-se rodovia

explorada o trecho limitado pelos pontos eqüidistantes entre cada posto

de cobrança de pedágio ou entre o mais próximo deles e o ponto inicial ou

terminal da rodovia.

Logo, plenamente possível ao município a fixação de obrigações

acessórias relativas ao ISS proveniente da exploração de rodovias que estão

FLS

Ruo Jurucê, 1301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó1-7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www,comorojocioro,mt.govbr

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Além disso, o Decreto Lei ne 406/1968, em seu artigo 9e

estabelece critérios sobÍe o imposto sobre serviços, mais precisamente sobre rodovias,

o que se relaciona com o objeto do presente Projeto de Lei.

,)4\



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

estabelecidas na extensão territorial do município, ainda mais quando tais obrigações

têm o condão de fornecer e tornar acessíveis ao público, informações a respeito do

contrato e dos serviços prestados em razão da exploração de tais rodovias.

Por fim, as obrigações acessórias previstas no presente projeto

de Lei, são de implantação recomendada para que os municípios possam fiscalizar

corretamente as concessões de exploração de rodovias que cortam seus territórios,

conforme artigo elucidativo disponibilizado no site Consultor Municipal.l

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

legalidade do Projeto de Lei.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. 1...) o ogente o

quem incumbe opinar nõo tem o poder decisório sobre o motério que lhe é submetido,

visto que coisos diversos são opinar e decldlr. (CARVALHO FILHO, 2007, p. L341.

Jaciara/MT, 15 de março de 2018.

'r','*\il liolr.u
MICHET KAPPES

oAB/Mr 14.18s

Ruo Jurucê, 130] - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -2350
E-moil: contoto@comoroiocioro.mt,govbr - www,comorojocioro,mt,govbr

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

coNcLUsÃo

No que tange ao mérito, a procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes.

É o parecer.

l 
Disponível em:http://consultormunicipal.adv.br/artigo/fiscalizacao-municipal/29-04-2017-o-iss-dos-

servicos-de-exploracao-de-rodovias/. Acesso em: l3/O3 / 20t8.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓ o

I-EXPOSIC ODA TERIA EM EXAME

I-CO CLU ES DO LAT

São as conclusões.

VEREADO E,

Presidente issão de Consti ao

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT),03 DE MAIO DE 2OI8'

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de '15 de outubro de 98)

E submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado' que

estabelece obrigações acessórias relativas ao ISSQN, Imposto Sobre Serviços de Qualquer

N;i;r., relatíos aos prestadores de serviço enquadrados no item 22 e subitem 22'01 da

ii.tu a" ,"*içor anexo da Lei 1060, de 13 de julho de 2007 e suas alterações e dá outras

providências

VeriÍica-se que o Projeto pretende obrigar as concessionarias' que exploram a BR

364 mediante cobránça de pedá[io dos usuários, a informar à Prefeitura informações a

;;p"i ; ;; contrato e àos serviçoi prestados em razão da exploração da rodovia'

As informações requeridas servirão para que a Municipalidade possa melhor

fiscalizar as aonaariõ". de exploração de rodovias que cortam seu território'

DE OLIVEIRA
Justiça e Redação

CMJ
E'

1,
u8

I

Ruo Jurucê, 'l 30,l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lvlT - Fonet [óó) 34ól -7350

E-moilr contolo@comoÍoiocioro.mt,govbr - www,comoÍojocioro,mt.govbr
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PODER EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO

III - DECISÁO DAS COMISSÔES

As comissões de constituição, Justiça e Redação, de orçamento, Finanças e

contabilidade e de política urbana e úeio Ámbiente, reunidas nesta data infra, após a

"pr.;i;çt" 
do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator' passam à votação:

Pela Ordem:

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.'09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

PODER EXECUTIVO

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR ERL A OLIVEIRA
Presidente da de Constitui ustiça e Redação

Pelas Conclusões:

VE DE SOUZA
Justiça e Redação

VE ORA #JkFln*,,n,
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT),03 DE MAIO DE 2018.
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÂO

Vice-Presidente da Comissão de
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de g8)

PROJETO LEI N.'09, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018.
PODER EXECUTIVO

De acordo com o artigo 107 do Regimento Intemo, e diante da decisão unânime da
Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emite
PARECER FAVORAVEL a matéria do Projeto de Lei

VEREADOR V DE IVEIRA
e RedaçãoPresidente da Co de Co ição, J

VERE R UES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de Co ituição, Justiça e Redação

N^ tr*
EDILAINts MÂRTINSVE ADORA

Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT),03 DE MArO DE 2018.
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PARECER:
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