
LEI MUNICIPAL Nº 1.104/21 DE 30 DE JUNHO DE 2021.

Altera a redação dos dispositivos que enumera da LEI MUNICIPAL
N° 855, DE 16 DE JANEIRO DE 2015, que instituiu o Código Tributário do
Município, dispondo sobre as alterações do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza incluídos pela Lei Complementar nº 157, de 29 de
dezembro de 2016 e Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020;
autoriza a realização Convênio ou protocolo com os Municípios interessados
e/ou entre os entes municipais e o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias
do ISSQN – CGOA, criado pela Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro
de 2020; bem como dispõe sobre os procedimentos que deverão ser
observados pelo Município e pelos contribuintes do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, no âmbito do Município de VILA LÂNGARO, em
relação a Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020; dá nova
redação ao art. 5º, § 1º e art. 51, Inciso II, letras “a”, “b” “c”; e, inclui o
Parágrafo Único ao art. 207. 

ANILDO COSTELLA, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
 FAÇO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte lei:

Art. 1.º - Os artigos da Lei Municipal nº 855 de 16 de janeiro de 2015,
que instituiu o Código Tributário do Município, a seguir enumerados, passam a
vigorar com as alterações constantes desta Lei.

Art. 2º - Art. 5º - ...
§ 1º. Considera-se valor venal total do imóvel a soma da multiplicação da área do
terreno, ou fração ideal deste, pelo valor atribuído para o metro quadrado da
divisão fiscal e mais a área construída multiplicada pelo valor atribuído ao tipo de
construção para aquela área de sua localização.

Art. 3º – Introduz o inciso VI no artigo 27, na forma que segue:

Art. 27. (...)
...
VI – as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 7º do art. 30 desta Lei
Complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do
mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem
15.01 da lista de serviços do Anexo I desta Lei. 

Art. 4º – Altera a redação do caput do artigo 30, altera os incisos X, XV e
XVII, inclui os incisos, XXI, XXII, XXIII e XXIV, renumera o parágrafo único para
§1º e incluí os §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, na forma que segue:

“Art. 30. 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 XXIV, quando o
imposto será devido no local:” 



(...)

“X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, 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 11.02 da lista de
serviços do Anexo I desta Lei;”

“XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços
descritos pelo item 16 da lista de serviços do Anexo I desta Lei”; 

(...)

“XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista
de serviços do Anexo I desta Lei;”
“XXII - do domicílio do tomador dos serviços descritos no subitem 10.04 da lista de
serviços do Anexo I desta Lei;” 
“XIII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas
administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem
15.01 da lista de serviços do Anexo I desta Lei;” 
“XXIV - do domicílio do tomador dos serviços, no caso dos serviços descritos no
subitem 15.09 da lista de serviços do Anexo I desta Lei;”

“§ 1º. No caso dos serviços de locação, sublocação, arrendamento, direito de
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, considera-se ocorrido o
fato gerador e devido o imposto no município quando em seu território haja
extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer
natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou
permissão de uso, compartilhado ou não.”

“§ 2º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º, do art. 30
desta Lei, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou
intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado.”

“3º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 4º a 10
deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XI, XXII,
XXIII e XIV, do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio
jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica
contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes
para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de
atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras
que venham a ser utilizadas.” 



“§ 4º. No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres,
referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços do Anexo I desta Lei, o
tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio
de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial
ou coletivo por adesão.” 
 
“§ 5º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será
considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 4º deste
artigo.” 

“§ 6º. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e
congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços do Anexo I desta Lei,
prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e
congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.” 

“§ 7º. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do
tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços do
Anexo I desta Lei relativos às transferências realizadas por meio de cartão de
crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou
indiretamente, por: 

I – bandeiras; 
II – credenciadoras; ou 
III – emissoras de cartões de crédito e débito.” 

“§ 8º. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e
dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento,
referidos no subitem 15.01 da lista de serviços do Anexo I desta Lei, o tomador é o
cotista.”

“§ 9º. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço
é o consorciado.” 

“§ 10. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o
arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica,
domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o
tomador é o beneficiário do serviço no País.”  

§º 11. Os serviços prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar
pela União ou por quem de direito terão alíquota de 5% (cinco por cento) para
qualquer dos itens de serviços constantes no Anexo I desta Lei, não se aplicando
os percentuais da referida Tabela. 

Art. 5º - Dá nova redação ao art. 51m inciso II, letras “a”, “b” e “c”:

Art. 51 - ...
II – Imóveis Localizados na Zona Rural:
a) Terra Mecanizada: compreende áreas destocadas, sem restrições para o
preparo do solo e plantio, cuja topografia permite operações com máquinas e



implementos agrícolas motorizados, podendo estar sendo cultivada ou em pousio,
independente da cultura existente, incluindo várzea sistematizada;
b) Terra não Mecanizável: compreende áreas cujo relevo e/ou profundidade do
solo são desfavoráveis à execução de operações ou práticas agrícolas com
máquinas e implementos motorizados, permitindo, porém, o plantio manual ou
tração animal. São consideradas também áreas não mecanizáveis, as reservas
legais que só poderão sofrer algum desmatamento e/ou corte, mediante Plano de
Manejo Sustentável;
c) Terras inaproveitáveis: compreende áreas totalmente inaproveitáveis para
atividades agropecuárias, constituídas de solos pedregosos muito rasos ou
inundáveis periodicamente, despenhadeiro, pirambeira, penhascos, etc..., com
relevo íngreme ou reserva de Preservação Permanente, podendo servir apenas
como abrigo e proteção de fauna e flora silvestre, como ambiente para recreação
ou para fins de armazenamento de água.

Parágrafo único: A fixação dos valores venais por hectare dos imóveis rurais, será
efetuada Decreto Municipal, com atualização anual, com base na variação da
URM.

Art. 6º – Introduz os artigos 203-A, 203-B, 203-C, 203-D e 203-E, na
forma que segue:

“Art. 203-A. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) com
relação as hipóteses de incidência de que trata a Lei Complementar nº 175, de 23
de setembro de 2020, será pago até o 15º (décimo quinto) dia do mês
subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, exclusivamente por meio de
transferência bancária, no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), ao
domicílio bancário informado pelo Município, nos termos do inciso III do art. 4º da
Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020.
§ 1º Quando não houver expediente bancário no 15º (décimo quinto) dia do mês
subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, o vencimento do ISSQN será
antecipado para o 1º (primeiro) dia anterior com expediente bancário.
§ 2º O comprovante da transferência bancária emitido segundo as regras do SPB
é documento hábil para comprovar o pagamento do ISSQN.” 
“Art. 203-B. Em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021, é
assegurada ao contribuinte a possibilidade de recolher o ISSQN e de declarar as
informações objeto da obrigação acessória de que trata o art. 2º da Lei
Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020, até o 15º (décimo quinto) dia
do mês de abril de 2021, sem a imposição de nenhuma penalidade. 
Parágrafo único. O ISSQN de que trata o caput será atualizado pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao mês de seu
vencimento normal até o mês anterior ao do pagamento, e pela taxa de 1% (um
por cento) no mês de pagamento.” 

“Art. 203-C. Aplica-se aos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, no âmbito deste Município, o padrão nacional de obrigação acessória e
arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incidente
sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de



serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, instituído pela
Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020.” 

“Art. 203-D. Fica o Município autorizado a firmar convênio, ajuste ou protocolo com
os Municípios interessados e/ou entre os entes municipais e o Comitê Gestor das
Obrigações Acessórias do ISSQN – CGOA, instituído pelo art. 9º da Lei
Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020, visando o fiel cumprimento
das disposições desta Lei Complementar Federal.” 

“Art. 203-E. Aplica-se aos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, no âmbito deste Município, quando se tratar de contencioso
administrativo relativo as disposições contidas na Lei Complementar nº 175, de 23
de setembro de 2020, os dispositivos legais atinentes ao processo administrativo
fiscal previsto na LEI MUNICIPAL N° 855, DE 16 DE JANEIRO DE 2015,” 

Art. 7º - Inclui o Parágrafo único no art. 207.
Parágrafo Único: Inclui a cobranças dos débitos tributários e não tributários,
inscritos em dívida ativa, no âmbito municipal, com a utilização do protesto de
Certidões de Dívida Ativa (CDA), nos termos da Lei 12.767/2012, conforme já
regulamentado pela Lei Municipal nº 1.088, de 25 de março de 2021. 

Art. 8º – Altera a redação dos subitens 1.03, 1.04, 7.14, 11.02, 14.05,
16.01 e 25.02 e inclui os itens 1.09, 6.06, 13.05, 14.14, 16.02, 17.25 e 25.05 todos
da lista de serviços do Anexo I desta Lei, na forma que segue:

ANEXO I
DO ISSQN VARIÁVEL 
(...)
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos,
imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre
outros formatos, e congêneres. 3%.
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. 3%;
.............................................................................
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo,
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e
periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de
Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011,
sujeita ao ICMS). 3%;
.............................................................................
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 3%;
.............................................................................
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 formação,
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.
4%;
.............................................................................



11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
3%;
.............................................................................
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que
incorporados, de qualquer forma, a 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.
4%;
.............................................................................
 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,
recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos
quaisquer. 3%;
.............................................................................
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. 3%;
...........................................................................................
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário
e aquaviário de passageiros. 3%;
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 3%;
.............................................................................
17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção
livre e gratuita). 3%;
.............................................................................
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos
cadavéricos. 3%;
.............................................................................
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 3%;

Art. 9º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 30 de junho de 2021.

Anildo Costella
Prefeito Municipal. 

Registre-se e Publique-se

Rodrigo Milani
Secretário de Administração e Planejamento


