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CÂMARA MUNICIPAL DE 

PINDORETAMA 

LIVRO DE PARECER 
SALA DAS COMISSÕES VEREADOR MOA CIR MACIEL 

PARECER CONJUNTO N° /2022. 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E 
COMISSÃO DE FINANÇA E ORÇAMENTO 

MA TERIA: Projeto de Lei Ordinária N° 38/2022. 

AUTORIA: Poder Executivo Municipal. 

EMENTA: Altera dispositivos da Lei Municipaln°474/2017, o Código Tributário 
Municipal, em adequação as Leis Complementares Federais n° 175/2020 e 183/2021, 
e dá outras providencias. 

PROTOCOLO: 23/12/2022. 

ENTRADA EM PLENÁRIO: 27/12/2022. 

1- RELATÓRIO: 

Dispensa-se relatório. 

2- FUNDAMENTAÇÃO: 

Considerando que a propositura se enquadra no  art.  127 do 

Regimento Interno, sendo-lhe atribuído  status  de "urgência especial", considerando 

as pontuações jurídicas e contábeis da assessoria técnica do poder executivo, restando 

satisfeitos os preceitos da legislação federal a que faz referência, enquadrando-se 

portanto nos limites financeiros incidentes no município, as relatorias das respectivas 

comissões exaram voto pela sua APROVAÇÃO. 
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3- RESULTADO DA VOTAÇÃO: 

Comissão de Finanças e Orçamento: 

O presidente Cleuson Calixto da Silva votou pela aprovação do projeto 

de lei, conforme entendimento da relatora. 

O Membro Francisco Ivanildo Severino de Lima se absteve na votação. 

Comissão de Justiça e Redação: 

0 presidente Francisco Ivanildo Severino de Lima se absteve na votação. 

O membro Francisco Célio Scipifio da Silva votou pela aprovação do 

projeto de lei, conforme entendimento da relatora. 

3- CONCLUSÃO: 

As Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, em sessão 

conjunta realizada no dia 27 de dezembro de 2022, opinaram pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei n° 38/2022. 

Pindoretama/CE, 27 de dezembro de 2022. 
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DESPACHO 
A presente propositura fora apresentada com requerimento de 

Urgência Especial que, tendo sido aprovada em plenária, houve pausa em 

Sessão para que as Comissões apresentassem Parecer. Ato continuo, 

aprovado em Comissões, o projeto veio para votação. Assim, tendo em vista 

a aprovação da presente propositura, determino à Secretaria Geral da 

Mesa, que anexe a documentação necessária para, emp6s, seja encaminho 

o mesmo ao Executivo Municipal como determina o caput do Artigo 166 do 

Regimento Interno desta Casa, para que se tome as providências legais que 

entender necessárias. 

Ademais determino a Secretaria da Câmara que tome as providências 

contidas no Artigo 166 §10  do Regimento Interno desta Casa, quanto aos 

registros e arquivamentos das documentações. 

PROPOSITURA N° AUTOR 

PLO  38/2022 
EXECUTIVO  

Pindoretama/CE, 27 de Dezembro de 2022. 

KelIe 

  

MARIA GORE TE CA ALCANTI BA 	SOBRINHA 
Presidente da amara Municipal de Pindoretama/CE. 
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 035/2022 

PROJETO DE LEI N° 038/2022 

DISPÕE SOBRE: ALTERA DISPOSITIVOS 
DA LEI MUNICIPAL N° 474, DE 31 DE 
OUTUBRO DE 2017, 0 CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, EM 
ADEQUAÇÃO 	As 	LEIS 
COMPLEMENTARES FEDERAIS N° 
175/2020 E 183/2021, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A C:4M4RA MUNICIPAL DE PINDORETAMA/CE, APROVOU; 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art.  1°. Esta Lei, que dispõe sobre a atualização do ISSQN, de acordo com a Lei 
Complementar Federal n° 175, de 23 de setembro de 2020, Lei Complementar Federal n° 
183, de 22 de setembro de 2021, e versa, dentre outros assuntos, sobre: 

I - O padrão nacional de obrigação acessória 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 do anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, 
de 31 de julho de 2016, correspondentes aos serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 
15.9 da lista de serviços do Anexo I da Lei Municipal n°474, de 31 de outubro de 2017; 

II - A regra de transição para a partilha do produto da arrecadação do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) entre o Município do local do estabelecimento 
prestador e o Município do domicilio do tomador relativamente aos serviços previstos 
nos subitcns 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do anexo único da Lei 
Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, correspondentes aos serviços dos 
subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 
474, de 31 de outubro de 2017, cujo período de apuração esteja compreendido entre 23 
de setembro de 2020 e o Ultimo dia do exercício financeiro de 2022. 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Rua  Pe.  Antônio Nepomuceno, n° 56- CEP 62860-000 

CNPJ  02.960.69410001-34-  (85) 3375-1820 -  c.pintlureLainagytnail.cotn 



Rubric 

OPAL DE  
CÂMARA MUNICIPAL DE  

PIN  DORETAMA 
CAPÍTULO II  

DO PADRÃO NACIONAL DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN  

Art.  20. Aplica-se aos contribuintes 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 do anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho 
de 2016, correspondentes aos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços do 
Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017, no âmbito deste Município 
de Pindoretama, o padrão nacional de obrigação acessória e arrecadação do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) instituído pela Lei Complementar Federal 
n° 175, de 23 de setembro de 2020.  

Art.  3°. 0 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 do 
anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, 
correspondentes aos serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços 
do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017,  sera  apurado, pelos 
respectivos contribuintes, e declarado por meio de Sistema Eletrônico de Padrão 
Unificado em todo o território nacional. 

§ 1°. 0 Sistema Eletrônico de Padrão Unificado  sera  desenvolvido pelos prestadores de 
serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do 
anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, 
correspondentes aos serviços dos subitens 4.22,4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços 
do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017, individualmente ou em 
conjunto com outros prestadores, e seguira  layouts  e padrões definidos pelo Comitê 
Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN - CGOA, nos termos dos  Arts.  9° a 11 da 
Lei Complementar Federal N° 175, de 23 de setembro de 2020. 

§ 2°. Os prestadores de serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da 
lista de serviços do anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 
2016, correspondentes aos serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de 
serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017, deverão 
franquear, ao Município, acesso mensal e gratuito ao Sistema Eletrônico de Padrão 
Unificado, utilizado para cumprimento da obrigação acessória padronizada. 

§ 3°. Se o Sistema Eletrônico de Padrão Unificado for desenvolvido em conjunto por mais 
de um prestador de serviço, cada prestador de serviço acessard o sistema, exclusivamente, 
em relação as suas próprias informações. 

§ 4°. 0 Município acessard o Sistema Eletrônico de Padrão Unificado, exclusivamente, 
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em relação as informações de seus prestadores de serviços. 

§ 50. Fica o Município de Pindoretama 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.  9° da Lei Complementar 
Federal n° 175, de 23 de setembro de 2020, visando o fiel cumprimento das disposições 
desta Lei.  

Art.  4°. Os prestadores de serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 
da lista de serviços do anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho 
de 2016, correspondentes aos serviços dos subitens 4.22,4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de 
serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017, declararão as 
informações, objetos das suas obrigações acessórias, de forma padronizada, 
exclusivamente, por meio do Sistema Eletrônico de Padrão Unificado, até o 25° (vigésimo 
quinto) dia do mês seguinte ao de ocorrência dos seus respectivos fatos geradores. 

Parágrafo único. A falta da declaração das informações, objetos das suas obrigações 
acessórias, de forma padronizada, exclusivamente, por meio do Sistema Eletrônico de 
Padrão Unificado, até o 25° (vigésimo quinto) dia do mês seguinte ao de ocorrência dos 
seus respectivos fatos geradores, sujeitará, os prestadores de serviços previstos nos 
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do anexo único da Lei 
Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, correspondentes aos serviços dos 
subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 
474, de 31 de outubro de 2017, as penalidades legais, cabíveis e aplicáveis.  

Art.  5°. 0 Município fornecerá as seguintes informações, diretamente, no Sistema 
Eletrônico de Padrão Unificado, conforme definições do Comitê Gestor das Obrigações 
Acessórias do ISSQN - CGOA: 

I - Aliquotas, conforme o período de vigência, aplicadas aos serviços previstos nos 
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do anexo único da Lei 
Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, correspondentes aos serviços dos 
subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 
474, de 31 de outubro de 2017; 

II - Arquivos da Legislação Tributária Municipal que versa sobre os serviços previstos 
nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do anexo único da Lei 
Complementar Federal IV 116, de 31 de julho de 2016, correspondentes aos serviços dos 

subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 
474, de 31 de outubro de 2017;  

III  - Dados do domicilio bancário para recebimento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN). 
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§ 1°. 0 Município terá até o último dia do mês subsequente ao da disponibilização do 
Sistema de Cadastro para fornecer as informações contidas nos incisos I a  III  do  art.  40 
desta Lei, sem prejuízo do recebimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), devido e retroativo a janeiro de 2021. 

§ 2°. Na hipótese de atualização, pelo Município, das informações contidas nos incisos I 
a  III  do  Art.  5° desta Lei, essas somente produzirão efeitos no período de competência 
mensal seguinte ao de sua inserção no Sistema de Cadastro, observado o disposto no  art.  
150, inciso  III,  alíneas "b" e "c", da Constituição Federal, caso haja aumento de base de 
cálculo e/ou elevação de aliquota, bem como ao previsto no § 1° do  art.  4° desta Lei. 

§ 3°. E de responsabilidade do Município a higidez dos dados a serem prestados no 
Sistema de Cadastro, sendo vedada a imposição de penalidades aos prestadores de 
serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do 
anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, 
correspondentes aos serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços 
do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017, em caso de omissão, de 
inconsistência ou de inexatidão de tais dados.  

Art.  6°. Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei, é vedada a imposição, a prestadores 
de serviços não estabelecidos no Município, de qualquer outra obrigação acessória com 
relação aos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de 
serviços do anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, 
correspondentes aos serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços 
do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017, inclusive a exigência de 
inscrição nos cadastros municipais ou de licenças e alvarás de abertura de 
estabelecimentos.  

Art.  7°. E obrigatória a emissão, pelos prestadores de serviços, de notas fiscais dos 
serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista de serviços do anexo único da 
Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, correspondentes aos serviços 
dos subitens 4.22, 4.23 e 5.9 da lista de serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 
31 de outubro de 2017, sendo dispensada para os serviços previstos nos subitens 15.01 e 
15.09 da lista de serviços da Lei Complementar Federal n° 116/2003, correspondentes aos 
subitens 15.1 e 15.9 da Lei Municipal n°474/2017.  

Art.  8°. E vedada a atribuição, a terceira pessoa, de responsabilidade pelo crédito 
tributário relativa aos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da 
lista de serviços do anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 
2016, correspondentes aos serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de 
serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017, permanecendo 
a responsabilidade exclusiva dos respectivos prestadores de serviços.  

Art.  9'. Compete ao Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN - CGOA 
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instituído pela Lei Complementar Federal N° 175, de 23 de setembro de 2020, regular a 
aplicação do padrão nacional da obrigação acessória dos serviços previstos nos subitens 
4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do anexo único da Lei Complementar 
Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, correspondentes aos serviços dos subitens 4.22, 
4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços do Anexo I da Lei Municipal n°474, de 31 de 
outubro de 2017. 

§ 1°. 0  layout,  o acesso e a forma de fornecimento das informações serão definidos pelo 
Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN - CGOA e, somente, poderão ser 
alterados após decorrido o prazo de 3 (três) anos, contado da definição inicial ou da última 
alteração. 

§ 2°. A alteração do  layout  ou da forma de fornecimento das informações deverá ser 
comunicada, pelo Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN - CGOA, com o 
prazo de pelo menos 1 (um) ano antes de sua entrada em vigor. 

CAPITULO  III  

DOS NOVOS DISPOSITIVOS PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)  

Art.  10. 0 inciso XXIII, §1°, do  art.  224 da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 224. 	 
§10  

XXIII - do domicilio do tomador do serviço do subitem 15.9 da lista de 
serviços."  (NR) 

Art.  11. Ficam inseridos os parágrafos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, no  art.  224 da 
Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro de 2017, com a seguinte redação:  

"Art. 224  	 

7. No caso do serviço descrito no sufi item 15.9, o valor do imposto e 
devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa 
jurídica ou fisica tomadora do serviço, confbrme informa cão prestada 
por esta. 

§ 8°. Ressalvadas as exceções e especificaçõ es estabelecidas nos §§ 9° 
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a 15 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos 
incisos .LYI, XXII e XXIII 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, agencia, posto de atendimento, sucursal, 
escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que 
venham a ser utilizadas. 

§ 9°. 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 1 deste Código, o tomador do serviço é a pessoa fisica 
beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato 
de piano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo 
por adesão. 

§ 10. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do 
plano, será considerado apenas o domicilio do titular para fins do 
disposto no § 9° deste artigo. 

§ 11. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou 
débito e congêneres, referidos no subitem 15.1 da lista de serviços do 
Anexo I deste Código, prestados diretamente aos portadores de cartões 
de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do 
cartão. 

§ 12. 0 local do estabelecimento credenciado é considerado o 
domicilio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.1 da 
lista de serviços do Anexo I deste Código relativos as 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; 

- credenciadoras; ou  

III  - emissoras de cartões de crédito e débito. 

§ 13. 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 15.1 da lista de serviços anexa a 
esta Lei, o tomador é o cotista 

§ 14. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador 
de serviço é o consorciado. 

§ 15. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do 
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serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da 
pessoa jurídica, domiciliada no Pais, e, no caso de arrendatário não 
domiciliado no Pais, o tomador é o beneficiário do serviço no Pais." 
(AC)  

Art.  12. Fica alterado o inciso IV, do  art.  230 da Lei Municipal n°474, de 31 de outubro 
de 2017, o Código Tributário Municipal de Pindoretama, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 230. 	 

f..] 

IV - as pessoas jurídicas, os órgãos públicos e os empresários 
individuais que tomem serviços de vale-alimentação, de vale-
combustível ou equivalentes, em relação aos serviços prestados pelas 
administradoras."  (NR) 

Art.  13. Fica incluído o inciso V. no  art.  230 da Lei Municipal n° 474, de 31 de outubro 
de 2017, o Código Tributário Municipal de Pindoretama, com a seguinte redação:  

"Art. 230. 	 

[.-.] 

V - as pessoas referidas nos incisos II ou  III  do sC 12 do  art.  224 desta 
Lei, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do 
mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do 
subitem 15.1 da lista de serviços do Anexo I deste Código." (AC)  

Art.  14.0 inciso lido  art.  233 da Lei Municipal n°474, de 31 de outubro de 2017, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 233. 	 

II - descritos nos subitens 3.3, 3.4, 7.2, 7.4, 7.5, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 11.1, 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 
12.7. 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 16.2, 
17.5, 17.9, 20.1, 20.2 e 20.3 da lista de serviços do Anexo I deste 

Código, quando o prestador do serviço não for estabelecido ou 
domiciliado neste município, exceto na hipótese dos serviços do 
subitem 11.5, relacionados ao monitoramento e rastreamento a 
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distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e 
semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de 
telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, 
inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, 
independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não 
da infraestrutura de telecomunicações que utiliza.  " (NR) 

Art.  15.0 inciso  III,  do  art.  245 da Lei Municipal n°474, de 31 de outubro de 2017, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 245. 	 

111-5% (cinco por cento) sobre os serviços constantes nos subitens dos 
itens 3, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 33, 34 e 37; nos 
subitens 7.2 e 7.5; no subitem 10.5; e nos subitens 11.4 e 11.5 da lista 
de serviços constante do Anexo I deste Código."  (NR) 

Art.  16. Ficam adicionados os artigos 255-A, 255-B e 255-C à Lei Municipal n° 474, de 
31 de outubro de 2017, o Código Tributário Municipal de Pindoretama, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art.  255-A. 0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
com relação as hipóteses de incidência de que trata a Lei 
Complementar Federal n°175, de 23 de setembro de 2020, será pago 
até o 15° (décimo quinto) dia do Ines subsequente ao de ocorrência dos 
fatos geradores, exclusivamente por meio de transferência bancária, 
no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), ao domicilio 
bancário informado pelo Município, nos termos do inciso  III  do  art.  4° 
da Lei Complementar Federal n°175, de 23 de setembro de 2020. 

§ I°. Quando não houver expediente bancário n° 15° (décimo quinto) 
dia do  Wes  subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, o 
vencimento do ISSQN será antecipado para 010  (primeiro) dia anterior 
com expediente bancário. 

§ 2°. 0 comprovante da transferência bancária emitido segundo as 
regras do SPB é documento hábil para comprovar o pagamento do 
ISSQ1V.  

Art.  255-B. Em relação as 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.  2° da Lei Complementar Federal n° 175, de 23 de 
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setembro de 2020, até o 15° (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 I° (primeiro) dia do mês 
subsequente ao mês de seu vencimento normal até o mês anterior ao do 
pagamento, e pela taxa de I% (um por cento) no mês de pagamento.  

Art.  255-C - 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 Federal n° 175, de 23 de setembro de 2020, os 
dispositivos legais atinentes ao processo administrativo fiscal previsto 
na Lei Municipal n°474, de 31 de outubro de 2017." (AC)  

Art.  17. 0 item 11 da lista de serviços do Anexo I da Lei Municipal n° 474, de 31 de 
outubro de 2017, passa a vigorar acrescido do seguinte subitem 11.5: 

”11 

11.5 - Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento a 
distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e 
semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de 
telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, 
inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, 
independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não 
da infraestrutura de telecomunicações que utiliza." (AC) 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art.  18. 0 produto da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), dos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de 
serviços do anexo único da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2016, 
correspondentes aos serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.9, 15.1 e 15.9 da lista de serviços 
do Anexo I da Lei Municipal n°474, de 31 de outubro de 2017, cujo período de apuração 
esteja compreendido, entre 23 de setembro de 2020 e o último dia do exercício financeiro 

de 2022,  sera  partilhado entre o Município do local do estabelecimento prestador e o 
Município do domicilio do tomador desses serviços, da seguinte forma: 
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I- Relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2021, 33,5% (trinta 
e três inteiros e cinco décimos por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao 
Município do local do estabelecimento prestador do serviço, e 66,5% (sessenta e seis 
inteiros e cinco décimos por cento), ao Município do domicilio do tomador; 

II - Relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2022, 15% (quinze 
por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do 
estabelecimento prestador do serviço, e 85% (oitenta e cinco por cento), ao Município do 
domicilio do tomador;  

III  - relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de 2023, 100% 
(cem por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do domicilio do 
tomador. 

§ 10. Na ausência de convênio, ajuste ou protocolo firmado entre os Municípios 
interessados ou entre esses e o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN - 
CGOA, para regulamentação do disposto no  art.  18 desta Lei, o Município do domicilio 
do tomador do serviço devera transferir ao Município do local do estabelecimento 
prestador a parcela do imposto que lhe cabe até o 5° (quinto) dia útil seguinte ao seu 
recolhimento. 

§ 2°. 0 Município do domicilio do tomador do serviço poderá atribuir as instituições 
financeiras arrecadadoras a obrigação de reter e de transferir ao Município do 
estabelecimento prestador do serviço os valores correspondentes a respectiva participação 
no produto da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).  

Art.  19. Observadas as disposições contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso  III  do 
caput do  art.  150 da Constituição Federal, e do §1° do  art.  150 da Constituição Federal, 
esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

Art.  20. Revogam-se as disposições em contrario. 

Apreciado e aprovado durante a 09" Sessão Legislativa Extraordinária da 
Sessão Legislativa da 9" Legislatura, realizada em 27 de Dezembro de 

2022. 

Pindoretama/CE, 27 de Dezembro de 2022. 

MARIA G 
Preside 

CAVALC 	TOS SOBRINHA 
a Camara MunicipiT e Pindoretama/CE.  
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