LEI Nº. 1.833 DE 18 DE JUNHO DE 2018.

“ESTABELECE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS RELATIVAS AO
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO
ENQUADRADOS NO ITEM 22 E SUBITEM 22.01 DA LISTA DE
SERVIÇOS ANEXO DA LEI Nº 1060, DE 13 DE JULHO DE 2007 E
SUAS ALTERAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 4º, 15º, I , 52º, II da
Lei Orgânica Municipal e, em conformidade com o Código Tributário Municipal,

CAPÍTULO I
Das Obrigações Acessórias de Declaração, de cadastro e fornecimento de informações, dos Serviços Tributáveis.

Seção I
Da Obrigatoriedade das Declarações e Fornecimento de Informações

Artigo 1º - A concessionária de serviços, descritos no item 22 e subitem 22.01, da lista de serviços anexo da LEI Nº
1060, DE 13 DE JULHO DE 2007, e suas alterações, que explore o referido serviço no trecho compreendido no
município de Jaciara – MT, se obriga a:
I – Encaminhar ao Município cópia do contrato assinado com o contratante, com todos os seus anexos;
II – Encaminhar ao Município termo de declaração onde indica os nomes dos responsáveis (pessoas físicas) pela gestão
dos serviços de exploração da rodovia, contendo, também, os seus cargos e funções, inclusive o local de trabalho;
III – encaminhar, por meio eletrônico, ao Município, os demonstrativos mensais de receita, sendo esta desdobrada em
receita de pedágio, de cessão de uso da área da rodovia, de propaganda, de outros serviços prestados aos usuários e
quaisquer outros previstos na lista de serviços do anexo da LEI Nº 1060, DE 13 DE JULHO DE 2007 e suas alterações.
IV – Encaminhar ao Município cópias dos contratos de prestação de serviços de terceiros, com a obrigação de informar os
faturamentos e pagamentos mensais efetuados;
V – Encaminhar ao Município cópias dos contratos de cessão de direito de uso da área da rodovia a terceiros, instalação
de placas e outdoors de publicidade e propaganda e de outros serviços;
VI – Encaminhar, por meio eletrônico, ao Município a Declaração Mensal de Serviços Prestados e a Declaração Mensal
de Serviços Tomados;

Artigo 2º - O contratante dos serviços descritos no Art. 1º - de exploração de rodovias, ou o órgão estatal responsável
pela concessão de rodovia, em trecho de rodovia compreendido no Município de Jaciara – MT, se obriga a:

I – Encaminhar, por meio eletrônico, ao Município, cópias dos demonstrativos financeiros da concessionária, que são
encaminhados conforme disposto em contrato;
II – Relatório do movimento mensal de veículos, por tipo e número de eixos;
III – Comunicação mensal do valor recebido da concessionária, por tipo de receita.

Artigo 3º - Fica atribuída à concessionária dos serviços descritos no Art. 1º, em relação aos serviços que lhe são prestados
(na qualidade de tomador dos serviços) por empresas não estabelecidas no Município - a responsabilidade de efetuar a
retenção do imposto na fonte pagadora e o devido recolhimento aos cofres municipais.

Artigo 4º - Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.
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