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LEI COMPLEMENTAR Nº. 57/2019, DE 

11/11/2019. 

AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Promove adequação na redação e reorganiza 

numericamente alguns códigos de serviços da 

legislação local de modo a promover a identidade 

numérica com a norma geral do ISSQN e outras 

providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROSANA, 

Estado de São Paulo. Faço saber que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei Complementar 

  

Art. 1˚   Diante de erro material identificado no art. 3° da Lei Complementar 

51/2017 de 29 de setembro de 2017, onde consta a inclusão de parágrafo 

único ao art. 1° da Lei Complementar n.° 012/2003, de 29 de dezembro de 

2003, quanto o correto seria inclusão do § 5˚, fica retificada a redação do 

art. 3° da Lei Complementar 51/2017 de 29 de setembro de 2017, a qual 

passa a seguinte redação: 

 

“Art. 3° Fica acrescido o § 5˚ ao art. 1° da Lei Complementar n.° 

012/2003, de 29 de dezembro de 2003, com a seguinte 

redação: 

Art. 1˚(...) 

 

§ 5˚ Nas hipóteses em que o contribuinte se enquadrar em regime 

de tributação fixa (ISS-FIXO), sendo a listagem de códigos 

de atividade do artigo 1˚ da Lei Complementar n.˚ 012/2003, 

de 29 de dezembro de 2003, omissa quanto ao índice de 

porcentagem anual, o valor do imposto será apurado 

multiplicando-se o percentual de 400% sobre o valor 

municipal de referência fiscal. (NR)” 

 

Art. 2˚   Altera os itens 7.03 da lista de serviços instituída pelo art. 1˚ da Lei 

Complementar n. 012/2003, de 29 de dezembro de 2003, passando a ter as 

seguintes redações:  

 

Código Atividade Valor anual 

(ISS-FIXO) 

Alíquota 

(ISS-Variável) 

7.03 Elaboração de planos diretores, estudos de 

viabilidade, estudos organizacionais e 

outros, relacionados com obras e serviços de 

300% 5% 
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engenharia; elaboração de anteprojetos, 

projetos básicos e projetos executivos para 

trabalhos de engenharia.  

 

Art. 3º Ficam renumerados os códigos da lista de serviços instituída pelo art. 1˚ da 

Lei Complementar n. 012/2003, de 29 de dezembro de 2003, passando a ter 

as seguintes redações: 

 

Código 

anterior 

Código 

reclassificado 

Atividade Valor anual 

(ISS-FIXO) 

Alíquota 

(ISS-Variável) 

7.15 7.17 Escoramento, contenção de 

encostas e serviços 

congêneres 

400% 5% 

 

Art. 4˚   As atividades numeradas na  Lei Complementar n.° 012/2003, de 29 de 

dezembro de 2003 com a redação abaixo passam a ter os seguintes códigos e 

redação : 

 

Código Atividade Valor anual 

(ISS-FIXO) 

Alíquota 

(ISS-Variável) 

7.18 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, 

baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 

congêneres 

400% 5% 

13.04 Reprografia, microfilmagem e digitalização 200% 5% 

    

 

Art. 5˚   Por força da renumeração do lista da norma geral, readéqua-se a redação dos 

incisos II, III, XI, XII e § 1˚, do artigo 4˚ da Lei Complementar 012/2003, 

de 29 de dezembro de 2003, passando a ter a  seguinte redação: 

 

 “Art. 4 ˚ (...) 

 

 II- da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no 

caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; 

 III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 

7.19 da lista anexa; 

 XI – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e 

congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 

XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.18 da lista anexa. 

 

§ 1
o
 No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, 

considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município 
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em cujo 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.” NR. 

 

Art. 6˚ Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, porém no tocante as 

disposições que impliquem em criação ou majoração do imposto, não 

produzirão efeitos no mesmo exercício financeiro em que foi editada e nem 

antes de decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

 

 

 

Rosana - SP, aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

SILVIO GABRIEL 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicada e Registrada nesta Secretaria em data supra. 

 

       ELISA CARLA BOSQUÊ 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 


