
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
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CONSTRUINOO UMA NOVA HISTOBIA

LEI N" t.809 DE 02 DE MARÇO DE 20t8.

*ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N" I.060, Df, 13 DE
JULHO DE 2OO7 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MTINICIPAL EM
RAZÃO DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL N'I57 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2OI7 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS'.

,dyo,<.2?i,.<.n ? u e.4 L
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito do Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, usando das
atribuiçôes que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores de Jaciara, Estado de Mato
Grosso, aprovou e ele promulgou e sancionou a seguinte Lei:

Art. 1". Os subitens 1.0i, 1.0,1, 7.14, I L02,.13.01, 1.1.05, 16.01 e 25.02 da Lista de Serviço instituida pela Tabela I da

Lei n" 1.060,/2007, passam a ter as scguintes redações;

DESCRIÇÃO ALIQ
IJOTÁ

LOCAL RECOLHIMENTO

| - Serviços de informática e congôneres.

1.03 Processamento,

armazcnamento ou hospedagenr de

dados, textos. imagens, vÍdeos.
pigin.rs eletrônicas, aplicativos e

sistcmas de infbrnlação, entre outros
forn'ratos, e congêtreres.

2,50.'o

lIl i
I

elecimento Prestador

a

? - Serviços relativos â engenharia, arquitetüra, geologiâ, urbanismo, construção civil' manutenção,
limpezâ, meio âmbiente, saneamento e congênere§'

7.14 - Florestamento,
refl orestamento, semeadura,

adubação, reparação de solo, plantio,
silagem, colheita, coíe e

descascamento de árvores,
silvicultura, exploração florestal e

dos serviços congêneres
indissociáveis da formação,

nranutenção e colheita de florestas,
para quaisquer fins e por quaisquer

5ol, Local da prestação do serviço

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
.l.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 346 -790
.gov.k

0tlal )ott
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^

l.0l - Elaboração de programas de

computadores, inclusive de jogos

eletrônicos, independentemente da

arquitetura construtiva da ntáquina
em que o programa será executado.

incluindo tablets, snraúphones e

congêneres.

7
Estabelecimento Prestador
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Art. 2". A Lista de Serviços instituída pela Tabela t da Lei n' 1 060/2007' Íica

14.14,16.02, l'. .24 e25.05 e passam a vigorar com as seguintes redações e allquotas:

HrsÍoRrA

acrescida dos subitens 1.09, 6.0ó,

nr eios

ll - Serviços de guârda, estâcionamento, armâzenamento' vigilância econgêneres'

Local da prestação do seÍviço5%

t 1.02 - Vigilância, segurança ou

monitoramento de bens! pessoas e

semoventes.

l3 - Serviços relâtivos à fonografia, fotografia, cinematogrâÍia e reprogrâÍiâ'

&

I
bulas, rótulos, etiquetas, caixa

imento prestador

h
acondicioname

beneficiamento,
tingimento, gal

anodização,
plastificação, co

recond
1.t.05

polimento

>?
2,5%coletivo municiPal rodoviário,

metroviário, ferroviário e aquaviário
de passageiros.

16.01 - Serviços de transporte

25- Serviços funerários'

Estabelecimento prestador5%

25.02 - Translado intramunicipal e

cremação de corPos e Partes de

corpos cadavéricos.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 'l .075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 3 90HEí
www. jocioro. mt.gov.I

13,04 - Composição gráfica,
inclusive confecção de imPressos

grálicos, fotocomposição, clicheria,
zincografi a. litografi a e fotolitografi a.

exceto se destinados a Posterior
operação de comercialização ou

industrialização, ainda que

incorporados. de qualquer [orma, a

outra mercadoria que deva ser objeto.

Estabelecimento prestador

cartuchos. entbalagens e manuais

técnicos e dc instruçào, quando

ficarão sujeitos ao ICMS.
I

I

\ \t l4 Serviços relativos a bers dc

4%

quaisquer.

l6 - Serviço§ dc transporte dc n'tuÍezâ » unicipal.

-
Local da preslação do serviço
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ALIQ
UOTAI

I - Serviços de informática e congêneres

1.09 - Disponibilização, sem cessão

definitiva, de conteúdos de áudio.

vídeo, imagem e texto por meio da

intemet, respeitada a imunidade de

livros, jomais e periódicos (exceto a

distribuição de conteúdos Pelas
prestadores de Serviços de Acesso

Condicionado, de que trata a Lei no

12.485, de 12 de setembÍo de 201 l,

EstabelecimÊnto Prestador2,5%

s,
D

6 - Serviços de cuid es físicas e congêneres.

ecimento prestador6.06 - Aplicação de

sujeita ao ICMS). f=./r

prerclngs e

l{

prestador

I
all,ú.14 - Guincho.in

guindastê eiç

rSc Po ilT Ulil ns tlcrtcso dc

qualquer meio (exceto em livros,
jomais, periódicos e nas

modalidades de serviços de

radiodifusão sonora e de sons e

imagens de recepção liwe e

gratuita.

Estabelecimento prestador

I prestador

aI
t

t1 -

I a
administrativo, juridi

t

16.02 - Outros
transporte de n

propaganda e publicidade,
desenhos e outros

l7 .21 -

2.59.6

25- Serviços funerários.

Estabelecimento Preslador5%25.05 - Cessão de uso de esPaços

em cemitérios para sePultamenlo.

Art.3". O artigo 26 da Lei n" 1060/2007, passa a vigorar com as seguintes alterações, acrescido do inciso III :

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
,l.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

66.3461 90
www. iocioro. ml.gov. t

DESCRIÇÃO LOCAL RECOLHIMENTO

50Á

7.{ Serviços relàtivos it bens de tcrceiros.

5%

concrcial congêneres,de apoio e

v §
de
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,.Art.26. O Municipio, mediante ato do Executivo, poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo

crédito tÍibutário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade

do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou Parcial da referida obrigação,

inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

§2'

III - a pessoajuridica tomadora ou intermediaria de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 9" do

art. 3" desta Lei Complementar'

Art. 4". O aíigo l2g da Lei n" 1060/2007, passa a vigorar com a seguinte redação, alterando também seus incisos X,

XIV, XVtl, XÍ , acrescentando incisos XXI e XXll e acrescentando parágrafos 7', 8" e 9":

rt=rl
Art. !29. O serviço considera-se

estabelecimento, no local do dom

imposto será deYido no local:

L do florestamento,
descascamento
manutenção e co

!!!! dos bens,

serviços descritos no da lista anexa:

!f!! do Município
anexa;

XX- do

XXI- do domicÍlio do tomador do

ou débito e demais descritos no subitem I 5.01 ;

ecimento prestador ou, na falta do
previstas nos incisos I ao XXllt, quando o

o, silagem, colheita, corte,
is da formação,

honitoruoor, no caso dos

pelo item 16 da lista

las adminisnadoras de cartão de crédito

XXII - do domicilio do tomador dos serviços dos subitens 10 04 e 15 09'

§ ?" -Na hipótese de descumprimento do disposto nocâputou no § le, ambos do aÍ 8q-A' da Lei Complementar

i tOlZOOf, acrescido pela Lei Óomplementar tiltZOtO, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomadoÍ

à, ln,at,naaiatio Ao serviço ou, na ialta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado'

§ g.. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Municipio declarado

iomo domicllio tributári; da pessoajurídica ou fisica tomadora do serviço, conforme informação prestada por este'

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

6ó. 90ffiE
www. jocioro. mt.gov. t

ffir
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§ 9". No caso dos serviços prestados pelas admjnistradoras de cartão de crédito e débito, 01, os

Ierminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser regisÍados no local do domicílio do tomador
do serviço.

Àrt. 5". O Artigo 146 da Lei n' 1060/2007, passa a vigorar acrescida do seguinte parágrafo:

Pârágrafo único - O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou beneÍicios tributários ou

financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra

forma que resulte, direta ou i;diretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alÍquota de

2yo, exceto para os serviços a que se referem os subitens '7 .02, '7 .05 e 16.01 da lista anexa da Lei Complementar

tt6t2003.

Art, 6". Esta Lei entra em vigor no exercício financeiro do ano de 2018 e após 90 (noventa) dias da data de sua

publicação, revogadas as dispoiições em contrário e em especial as leis no 1455/2012,l4O4l2}ll, 146512012.

GABINETE DO

Ê

MARÇO DE 2018.

DESPACHO: Sanciono a presente Lei senr re vas.

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

Lei Municipal. Data Supra

ABDULJ

Prefe

ffiH

ipal

HÀMMAD

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I.075
CÉP: 78.820-000, Jocioro-MT

ô6. 346',l-790
www. iocioro. mt.gov. I
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUINOO UMA NOVA HISTOSIA

Senhor Presidente,

Senhorss VeÍeadores:

o presente Projero de Lei 53/2017 dispôe soBRE A ALTERAÇÃO DISPOSITIVOS DA LEI N" 1.060, DE l3 DE

JULIIO DE 2007. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MI.NICIPAL COM AS ALTERAÇÔES POSTERIORES E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

O projeto é neçessário uma vez que , após a edição da Lei Complementar 157/2017, os Municípios se obrigaram a realizar as

suas altoraçôes legislativas para o seu fiel cumprimento.

A mudança do aspecto espacial da hipótese de incidência tÍibutfuia do Imposto Sobre Serviços decorrente das atividades dos

planos de saúde, administradoras de cartões dg crédito ou débito. dos serviços de "leasing". "franchising" e "factoring'

representam as principais alteraçôes almejadas pelos Municipios, representando um critério mais justo de paÍtilha dos

rçcursos auferidos a titulo deste imposto, na atualidade recolhidos apenas à poucos municipios

Contando com a atenção dos nobres vereadores, encaminhamos o pÍojcto em questào para análise e aproÇiação do Egrégio

Poder Legislarivo. EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

E ajustitlcativa

JACIALA/MT. 27 DE NOVEMBRO DE 2OI7- GABINEl'E DO PREFEITO MT]NICIPAI

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

Prefeito Municipal

/sl
,^

-:j 
{Etl'ij,qT,, ..m-

-c2Í*+r"Jà*']3-
{
irAO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÀ\4AILA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA _
q

óó. 34ó1.7900
www.iocioro.mlgov.br

!lã 
"r. 

Anlonro lerÍerro Joorrnro, r,\J/)
LE]l crp, 78.82 o-ooo. Jocioro-MT

ffi
MENSAGE]!I AO PROJETO DE LEI N'53 DE 27 DE NOVEMBRO DE 20I7

Dessa forma. as viírias alteraçôes introduzidas na Lei Complementar n. lló/03 necessÍam da adoçào de alguns

procedimentos pelo gestor municipal , conforme o pre§ente projeto.



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÔBIA

PROJETO DII LEI NO 53 Df, 27 DE NOVEMBRO DE 2OI7

"ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N" I.060, DE
IJ DE JULHO DE 2OO? - CÓDIGO TRJBUTÁRIO
MUNICIPAL EilI RAZÃO DA EDIÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL N" I57 DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2OI7 E DÁ OUTRAS
PROYIDÊNCIAS'.

ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito do Município de Jaciara, Estado de Mato

Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara de

Vereadores de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aprovou e ele promulgou e sancionou a seguinte Lei :

Art. 1". os subitens 1.03, 1.04,7 .14,1 1.02, 13.04, 14.05, 16.01 e 25.02 da Lista de Serviço instituída

pela Tabela I da Lei no I .060/2007, passam a ter as seguintes redações:

DESCRIÇÃO ALIQUOTA LOCAL RECOLHIMENTO

I - Serviços de informática e congêneres.

1.03 - Processantento, armazenamento ou

hospedagenr de dados, texlos, imagens.

vídeos. páginas eletrônicas, aplicativos e

sisternas dc inforrnação, entre outros formatos.

e congêneres.

2 5% Estabelecimento Prestador

2,5% Estabelecimento Preslador

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construçâo civil,

manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.14 - Florestamento, reflorestamento,

semeadura, adubação, reparação de solo,

plantio, silagem, colheita, corte e

descascamento de árvores, silvicultura,
exploração florestal e dos serviços congêneres

indissociáveis da f.ormação, manutenção e

colheita de florestas, para quaisquer fins e por
quaisquer meios.

5% Local da prestação do serviço

lfill o' António Ferreiro Sobrinho, 1.075

LEI ceP 78 820-o0o Jocioro-MT

óó. 34ól -7900
www.iocioro ml goY.br

1.04 - Elaboração de Programas de

computadores, inclusive de jogos eletrônicos,

independentemente da arquitetura construtiva
da máquina em que o Programa será

executado, incluindo tablets, smartphones e

congêneres.
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I I - Serviços de guarcla, estacionamento, armâzenamento' vigilância econgêneres.

Local da prestação do serviço5%

11.02 - Vigilância, segurança

monitoramento de bens, pessoas

semoventes.

ou
e

13 - Serviços relativos à fonografia, fotograÍia, cinematografia e reprografia'

Estabelecimento prestador4%

13.0.t - Composição gráfica, inclusive
confecção de impressos gráficos,

fotocomposição, clicheria, zincografia,
litografia e fotolitografia, exceto se destinados

a posterior opeÍação de comercialização ou

industrialização, ainda que incorporados, de

qualquer forma, â outra mercadoria que deva

ser objeto de posterior circulação, tais como

bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos,

embalagens e manuais técnicos e de instrução,

quando ficarão sujeitos ao ICMS.

l4 - Serviços relativos a bens de terceiros'

Estabelecinrento preslador4%

14.05 - Restauração, recondicionamento,
acondicionamento,pintura, beneficiamento,

lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,

anodização, corte, recorte, plastiÍicação,

costura, acabamento, polimento e congêneres

de objetos quaisquer.

l6 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Local da prestação do serviço25%
16.01 - Servigos de transporte coletivo

municipal rodoviário, metroviário, ferroviário
e aquaviário de passageiros.

25- Serviços funerários.

Estabelecimento prestador5%

Art. 2'. A Lista de Serviços instituída pela Tabela I da Lei n" l.06012007, fica acrescida dos subitens

1.09, 6.06, 14.14, 16.02, 17 .24 e 25.05 À purtu. a vigorar com as seguintes redações e alíquotas:

LOCAL RECOLHIMENTODESCRIÇÃO

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, '1.075

CEP: 78.820-000, Jociorq-MT

óó. 34ól -7900
www.iocioro.ml.gov.brlEÍIE

25.02 - Translado intramunicipal e cremação

de corpos e partes de corpos cadavéricos.

ffir

ALIQUOTA

I - Serviços de informática e congêneres.

1.09 Disponibitização, sem cessão definitiva,
de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto

oor meio da intemet, respeitada a i4y1444t
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Art.3..O aftigo 26 da Lei no 106012007, passa a vigorar com as seguintes alterações, acrescido do

inc iso III

*Art. 26. O Município, mediânte ato do Executivo, poderá atribuir de modo

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao

fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivodo cumprimento total ou parcial da

referida obrigação, inclusive no que serefere à multa e aos acréscimos legais.

§ 2". ...

Ill - a pessoa jurídica tomadora ou inlermediaria de serviços, ainda que imune ou

isentâ, na hipótese prevista no § 9" do art.3" desta Lei Complementar. l

9o.t/.)§ " Ít 
zq áÀ ki {§I 4tA.

l"

de livros, jornais e periódicos (exceto a

distribuição de conteúdos pelas prestadores de

Serviços de Acesso Condicionado, de que trata
a Lei n" 12.485, de 12 de setembro de 2011,
sujeita ao ICMS).

25% Estabelecimento prestador

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividâdes Íísicas e congêneres.

5Yo Estabelecimento prestador

l4 - Serviços relativos a bens de terceiros,

14,14 - Guincho intramunicipal, guindaste e
içâmento.

sYo Estabelecimento prestador

l6 - Serviços de transporte de naturezâ municipal.

2,5% Estabelec imenlo prestador

l7 - Sen iços tlc apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.2{ - Inserçào de te\tos, desenhos e outros
materiais de propaganda e publicidade, em
qualquer meio (exceto em livros, jonrais,
periódicos e nas modalidades de serviços de

radiodiÍirsão sonora e de sons e imagens de

recepçào livre c gratuita.

5% Estabelecimento prestador

25- Serviços funerários.

5% Estabelecimento prestador

t6loa
lfill o' António Ferreiro Sobrinho. L075

ÉEI crP 78 820-000 Jocioro-MT

óó. 34ó1.7900
www.iocioro.ml.gov.br 

/

6,06 - Aplicagão de tatuagens, piercings e

congêneres.

16.02 - Outros seniços de tratrsporte de

natureza municipal.

25.05 Cessão de uso de esPaços em

cenr iterios para sepultamento.

a
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Art. 4'. O artigo 129 da Lei no 106012007 , passa a vigorar com a seguinte redação , alterando também

seus incisos X, Xw, XVII, XX , acrescentando incisos XXI e XXII e acrescentando parágrafos 7o, 8o

e 9o:

Art. 129. O serviço considera-se prestâdo e o imposto devido no local do

estabelecimento prestador ou, nâ falta do estabelecimento, no local do domicilio do

prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I ao XXIII, quando o imposto

será devido no local:

X- do florestamento, reflorestamento, semeadurâ, adubação, reparação de solo,

plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração

florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita

de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados

ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem I 1.02 da lista anexa;

XVII - do Municipio onde está sendo executado o transporte, no caso dos sen'iços

descritos pelo item l6 da lista anexal

XX-do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22.4.23 e 5.09.

XXI- do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas

administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitern

r 5.01;

XXII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09.

§ 7" - Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § le, ambos do

àrt. t'Q-A, da Lei Complementar ll6/2003, acrescido pela Lei Complementar

l57t2}l6, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou

intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver

domiciliado.

§ 8'. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, ovalor do imposto

é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou

física tomadora do serviço, conformeinformação prestada por este.

§ 9'. No caso dos serviços prestados pelas administradoras decarlão de crédito e

ãébito, descritos no subitem 15.01, os terminaiseletrônicos ou as máquinas das

operações efetivadas deverão serregistrados no local do domicílio do tomador do

serviço.

óó. 34ór.7900
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CONSTFUiNOO UMA NOVA HISÍOÊIA

Art. 5'. O Artigo 146 da Lei no 106012007, passa a vigorar acrescida do seguinte parágrafo:

Parágrafo único - O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos

ou beneficios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou

de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta

ou indiretamente, em cargâ tributária menor que a decorrente da aplicação da

alíquota de 2%o, exceto para os serviços a que se referem os subitens 1.02,7.05 e

16.01 da lista anexa da Lei Complementar I l612003.

Art. 6.. Esta Lei entra em vigor no exercicio financeiro do ano de 201 8 e após 90 (noventa) dias da

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial as leis no 145512012,

1404t2011, 146512012.

ABD À MOHAMMAD

Prefeito Municipal

óó. 34ól -7900
www.iocioío.ml.gov.br

E nr. Anlonro rerrerro Joorrnno, r .v/ f
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GABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL, EM 27 DE NOVEMBRO DE 20 I 7.
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PARECER JURíDr CO 067l2|l7.

ESTADO DE MATO GROSSO

BID ô em

AL OE J ÀGtAEâ

o7 c É

cÀrlaRa '

RruróRto

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a alteração de

dispositivos da Lei ne 7.O6O120L7 , Código Tributário Municipal, em razão da edição da

Lei Complementar Federal ne 757 /2OL6, e dá outras providências.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a Presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei.

ANÁTISE JURíOICA

AÊ. 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.

L

à\

Ruo Jurucê, '130,l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó'l-7350
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?- +
PROJETO DE LEI N9 53/2077 , ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI N9 1.050, DE 13 DE JULHO DE 2OO7 - CÓDIGO

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - EM RAZÃO DA EDIçÃO DA

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N9 157 DE 29 DE

DEZEMBRO OE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I

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:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Art. 15' - compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual no que couber;

Além disso, o artigo 30 da Constituição Federal aponta 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, como a norma veiculada pela aludida Lei

Complementar na 1!612003, alterada pela Lei Complementar np 757 /20t6, não é

autoaplicável, já que estabelece apenas regras gerais sobre lSS, caberia aos respectivos

municípios, por meio de sua legislação própria, efetivar em cada localidade os ditames

previstos na referida legislação.

Assim, como é imprescindível a veiculação de lei municipal para

que esta produza efeitos em âmbito local, verifica-se que o Projeto de Lei em análise

atenta a tal finalidade, adequando à realidade local aquilo que foi previsto pela Lei

Complementar np LL6/2OO3, recentemente alterada pela Lei Complementar ne

ts7 /2oL6.

Saliente-se ainda, que como o ISS é claramente tributo que se

encontra dentro da esfera do poder tributante dos entes municipais e do Distrito

Federal, razão pela qual não pode ser cobrado sem lei (municipal) anterior, resta claro

que o Projeto de Lei em análise supre qualquer lacuna e de certa forma regulamenta a

aplicação do novo conteúdo da Lei Complementar ne tl6/2OO3 no Município de

Jaciara/MT.

2

4i\
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Nesta senda, verifica-se que tanto o artigo 1e quanto o artigo 2e

do Projeto de Lei apenas modificam e acrescentam na lei Municipal ns 1.060/2007 as

inovações constantes da nova redação da Lei Complementar ns tL6l2OO3.

No que diz com a redação do artigo 3e do Projeto de Lei, cumpre

fazer uma ressalva. já que a nova redação do inciso lll, do parágrafo segundo do artigo

26, da Lei Municipal nç 7.060/2007, remete a "hipótese previsto no § 9e do ortigo 3e

desto lei Com ple me nto r".

Todavia, não se sabe ao certo o que quis dizer a parte final do

inciso lll, já que nem o artigo 3e da Lei Complementar 116/2003 quanto o artigo 3e da

Lei Complementar 757 /2oL6 possuem o § 9e.

Por sua vez, o artigo 4e, bem como o 5s do Projeto de Lei

também seguem a normativa estabelecida pela modificação imposta na Lei

Complementar ne 116/2003.

Por fim, o artigo 5q do Projeto de Lei obedece aos princípios

constitucionais da anterioridade tributária e da anterioridade nonagesimal.

Logo, nenhum óbice para a aprovação do Projeto de Lei ne

s3/2017

CONCLUSÃO

Em razão do quanto articulado o parecer é pela legalidade do

Projeto de Lei nP 5312OL7.

3q

Portanto, não há ilegalidades no presente Projeto de Lei.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Foner (óó) 34ól -7350
E-moil: conÍoto@comorojocioro,mt.govbr - www.comorojocioro,mt.govbr
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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' ("'l o ogente o

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre o matério que lhe é submetido'

visto que coisos diversos sõo opinor e decidir' (CARVALHO FILHO' 2007' p' 134)'

É o parecer.

Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2077 .

r-§\v,q*
MICHEI KAPPES

oAB/MT 14.18s
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