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LEI COMPLEMENTAR N.º 62/2021, DE 

02/03/2021. 

 (AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL) 

 

Esta Lei Complementar introduz notas explicativas 

para a arrecadação e a fiscalização do Imposto Sobre 

Serviços descritos no subitem 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 

e 15.09 e 10.04, frente as disposições explicativas e 

de inserção da Lei Complementar Nacional 175, de 

23 de setembro de 2020, de modo a permite 

operacionalizar a mudança no recolhimento do 

Imposto Sobre Serviços (ISS) do local de origem 

para o de destino - ou seja, para onde o serviço de 

fato é prestado. 

 

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: 

  

Art. 1º -  Esta Lei Complementar traz disposições explicativas e de inserção de 

interesse para a arrecadação e a fiscalização do Imposto Sobre Serviços 

descrito nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 e 10.04 da Lei 

Complementar Municipal 12/2003. 

 

Art. 2º -  Fica suprimida a expressão “10.04” da redação do inciso XXIII do artigo 4º 

da Lei Complementar 12/2003.  

 

Art. 3º -  Para fins de aplicação e tributação dos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 

15.09 previstos na lista anexa da Lei Complementar 12/2003, aplicam-se os 

conceitos de tomadores de serviços, de domicilio do tomador e demais 

conceitos e definições trazidas pela lei Complementar Nacional explicativa 

n. 175, de 23 de setembro de 2020. 

 

Art. 4º -  Aplica-se, no âmbito da norma local, todas as vedações, exceções, 

obrigações ao fisco e aos contribuintes e/ou responsáveis tributários 

(deveres instrumentais), as formas, os prazos e todas as demais disposições 

introduzidas ou clarificadas pela norma geral, Lei Complementar Nacional 

175, de 23 de setembro de 2020, para fins de arrecadação e fiscalização da 

exação.  

 

Art. 5º -  Em caso de inobservância ou mora quanto às obrigações acessórias (deveres 

instrumentais) e de pagamento (obrigação principal), aplicam-se as 

penalidades por infração e encargos moratórios previstos no Código 

Tributário Municipal e demais normas locais em vigor e que não conflitam 

com a norma geral.   
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Art. 6º -  Fica atribuído às instituições financeiras arrecadadoras a obrigação de reter 

e de transferir ao Município do estabelecimento prestador do serviço os 

valores correspondentes à respectiva participação no produto da arrecadação 

do ISSQN.  

 

Art. 7º -  Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Rosana - SP, aos 02 (dois) dias do mês de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO GABRIEL 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicada e registrada nesta secretaria em data supra. 

 

        ELISA CARLA BOSQUÊ 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 


