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PORTARIAS

P O R T A R I A N.º 634/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:
C A N C E L A R a PEDIDO, o contrato de trabalho de Pérola Maria Mello, Enfermeira, Processo Seletivo 
Simplificado, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 18/11/2022, de acordo com o Processo 
2022/11/17728. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 08 
DE DEZEMBRO DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES

 Prefeita Municipal

P O R T A R I A N.º 638/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
C A N C E L A R a PEDIDO, o contrato de trabalho de Francileia Cristina dos Santos, Técnica de Enfermagem, 
Processo Seletivo Simplificado, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/12/2022, de acordo com o 
Processo 2022/11/18029. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 13 DE DEZEMBRO DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES

 Prefeita Municipal

P O R T A R I A N.º 640/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:
C A N C E L A R a PEDIDO, a Licença Sem Vencimentos, de Débora Dias de Oliveira, Monitora, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, licença concedida através da Portaria 404/2022. O cancelamento da licença 
se dará a partir de 16/12/2022, de acordo com o Processo 2022/11/18039. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES

 Prefeita Municipal
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PORTARIAS

P O R T A R I A N° 666/2022
A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições legais, em especial, a prevista no Artigo 95, inciso II, letra “c” 
da Lei Orgânica Municipal; R E S O L V E:
Art. 1º – EXONERAR Luciana Fernandes Saar, CPF. n.º 936.116.177-68 matrícula E-213 do cargo de Gestora Geral da Escola Municipal Arcanjo Antonino Lopes, de 
acordo com o processo administrativo de nº 2022/12/19586.
Art. 2º - Esta Portaria tem efeitos retroativos a 1º de dezembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PARAÍBA DO SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal Paraíba do Sul

2021-2024

P O R T A R I A N° 667/2022
A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições legais, em especial, a prevista no Artigo 95, inciso II, letra “c” 
da Lei Orgânica Municipal; R E S O L V E:
Art. 1º – NOMEAR Luciana Fernandes Saar, CPF. n.º 936.116.177-68 matrícula E-213 como Vice-Gestora da Escola Municipal Horácio de Mello. 
Art. 2º - Esta Portaria tem efeitos retroativos a 02 de dezembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PARAÍBA DO SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal Paraíba do Sul

2021-2024

P O R T A R I A N° 668/2022
A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições legais, em especial, a prevista no Artigo 95, inciso II, letra “c” 
da Lei Orgânica Municipal; R E S O L V E:
Art. 1º – EXONERAR Andresa Carla Corrêa da Silva Bitencourt, CPF. n.º 075.601.967-21 matrícula E-819 e E-1572 como Vice-Gestora da Escola Municipal Arcanjo 
Antonino Lopes, conforme processo administrativo de nº2022/12/19586.
Art. 2º - Esta Portaria tem efeitos retroativos a 1º de dezembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PARAÍBA DO SUL, 29 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal Paraíba do Sul

2021-2024

P O R T A R I A N° 669/2022
A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições legais, em especial, a prevista no Artigo 95, inciso II, letra “c” 
da Lei Orgânica Municipal; R E S O L V E:
Art. 1º – NOMEAR Andresa Carla Corrêa da Silva Bitencourt, CPF. n.º 075.601.967-21 matrícula E-819 e E-1572 como Vice-Gestora da Escola Municipal Vereador 
Antônio Ignácio Coelho.
Art. 2º - Esta Portaria tem efeitos retroativos a 02 de dezembro de 2022. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PARAÍBA DO SUL, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal Paraíba do Sul

2021-2024
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LEI

Página 29Ano 6   Edição 919  29 de dezembro de 2022

LEI Nº.: 4.028, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022. ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Sr.ª 
Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

oArt. 1  Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Paraíba 
odo Sul para o exercício financeiro de 2023, nos termos do art. 165 , 

oparágrafo 5 . da Constituição da República de 1988, Lei 4320/64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:
I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados; 
Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal, seguridade social, já 
com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 
238.099.404,00 (Duzentos e Trinta e Oito Milhões, Noventa e Nove Mil e 
Quatrocentos e Quatro reais), conforme Anexo I demonstrado em apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 140.964.300,00 
(cento e quarenta milhões, novecentos e sessenta e quatro 

mil e trezentos reais);
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 97.135.104,00 
(noventa e sete milhões, cento e trinta e cinco mil e cento e 
quatro reais).

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de 
caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui 
uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e 
de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas 
no anexo I.

Art. 3º A despesa será fixada, na forma do art. 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001, na 

modalidade de aplicação e realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

Parágrafo Único. O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, será publicado no primeiro dia útil após a 
publicação desta lei.

oArt. 4  Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2023, créditos adicionais 
suplementares até o limite de 50% da despesa total fixada por esta Lei, 
utilizando-se para isso, anulações de dotações, criando, se necessário, 
elementos de despesas dentro das unidades orçamentárias, programas e 
ações existentes;
II - Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas 
situações previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria 
Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;
III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit 
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma 
do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;
IV - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso 
de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a 
mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente 
comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício como 
provável excesso de arrecadação, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;
V - Abrir, no curso da execução do orçamento de 2023, créditos adicionais 
suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos 
específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de 
arrecadação e execução;
VI - Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos 
orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do § 
3º do art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da CFR/88;
§ 1º Os créditos suplementares previstos nos incisos anteriores, poderão 
ser efetivados por Decreto, exclusivamente, do Poder Executivo;
§ 2º Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da 
estrutura orçamentária.�

§ 3º Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI 
deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional 
programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.
§ 4º A reserva de contingência do RPPS será utilizada exclusivamente para 
custeio de benefícios e pensões dos servidores.

oArt. 5  O limite autorizado no artigo anterior, não será onerado quando o 
crédito se destinar a:
I – Os Valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e as 
despesas financeiras com operações de crédito a contratar;
II – Atender Insuficiência de dotação do grupo de pessoal, encargos sociais 
e pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, 
amortização e juros da dívida mediante a utilização de recursos oriundos 
da anulação de dotação;
III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações 
de crédito, convênios e transferências de dotações para criação de novas 
secretarias no âmbito da administração pública municipal;
IV – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital 
consignadas em programas de trabalhos das funções saúde, assistência, 
previdência, e em programas de trabalhos relacionadas à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da dotação das 
respectivas funções.

oArt. 6  Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do 
orçamento autorizado para o exercício de 2023.

o oArt. 7  Os órgãos e entidades mencionados no art. 1  ficam obrigados a 
encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas 
públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, 

as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de 
consolidação das contas públicas do ente municipal. 
Art. 8º A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou 
operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.
Art. 9º O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar 
parâmetros para utilização de dotações de forma a compatibilizar as 
despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que 
estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, para 
garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2023.
Art. 10 Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias 
para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou 
regimental de órgão da administração direta ou de entidades da 
administração indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente lei à 
modificação administrativa ocorrida, inclusive criando unidades 
orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários 
à redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em 
comissão por transformação de outros sem aumento de despesas, 
observando o equilíbrio orçamentário.

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024



LEI
LEI Nº.: 4.030, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Sr.ª Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal de Vereadores e o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovam e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Art. 3º da Lei Municipal nº 1.718, de 09 de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - O Fundo Municipal para infância e Adolescência será gerido, administrado e operacionalizado pelo Conselho de Administração eleito entre os membros do CMDCA, 
conforme prescreve o art. 5º, inciso II da Lei Municipal nº 1.614 de 14/05/92, sendo o conselho responsável pela definição quanto a utilização dos respectivos recursos por meio de plano de 
aplicação, ficando a cargo do Poder Executivo Municipal a execução e ordenação dos recursos do Fundo.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.718, DE 09 DE AGOSTO DE 1993.

LEI Nº.: 4.038, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022. ALTERA A LEI 4.003 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 COM
O OBJETIVO DE CRIAR O ANEXO III PARA CONSTAR NA
ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS O VALOR DO SALÁRIO
REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO ADJUNTO
DE EDUCAÇÃO.

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, faz saber 
que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o artigo 4º da Lei Municipal 4.003/2022, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 4º As atribuições e competências dos cargos criados encontram-se no Anexo II e 
a adequação da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação 
encontra-se no Anexo III.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor imediatamente na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

LEI Nº.: 4.039, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR
OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO
BRASIL S.A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, faz 

saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO 
BRASIL S.A., até o valor de R$ 9.300.000,00, (Nove milhões e trezentos mil reais), nos 
termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a Iluminação 
Pública, Investimentos em Segurança Pública e compra de Máquinas, Equipamentos e 
Veículos novos, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão 
obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, 
sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do 
art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser 
consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, 
art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.
Art. 3º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações 
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de 
financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer 
face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 5º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e 
despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de 
titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos 
recursos do município, ou qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação 
específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final 
da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.
Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas 
a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024
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PORTARIA
PORTARIA Nº 665/2022

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA
E AVALIADORA DO PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO PARA
CONCESSÃO DE ADICIONAL POR REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente o artigo 95, inciso II da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO a legislação municipal aplicável.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR uma Comissão Organizadora, Controladora e Avaliadora do Processo Interno de Seleção de Servidores 
Públicos, composta pelos membros abaixo, para, sob a presidência do primeiro, acompanhar as ações de organização, controle e 
avaliação dos candidatos inscritos no certame, inclusive julgando recursos quando da concessão de adicional por regime de 
Dedicação Exclusiva de profissionais substitutos da área de educação, em conformidade com a Lei Municipal n.º 2.278/2002.
� �

Claudia Aparecida Soares da Silva
Edna da Silva Reis
Lidiane do Nascimento Pontes
Nádia Mendonça Ferreira
Thiago Joaquim de Moraes Lima

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

         REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paraíba do Sul, 29 de dezembro de 2022.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024
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LEI
LEI Nº.: 4.029, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 
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DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
(LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.182 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000) REFERENTES AO IMPOSTO
SOBRE SERVIÇO – ISS - EM CONFORMIDADE COM AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS
COMPLEMENTARES FEDERAIS Nº 116/2003, Nº 175/2020 E Nº 183/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, faz saber que a Câmara Municipal 

de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a atualização do ISS e alteração dos dispositivos do Código Tributário Municipal 

(Lei Municipal nº 2.182 de 20 de dezembro de 2000), que regulamentam o referido imposto, de acordo com as modificações 

introduzidas pelas Leis Complementares Federais nº. 116/2003, nº. 175/2020 e nº 183/2021.

CAPÍTULO I

DOS NOVOS ASPECTOS ESPACIAIS 

Art. 2º - O art. 47 da Lei Complementar Municipal Nº 2.182 de 20 de dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal), com 

redação dada pela Lei Complementar Municipal nº. 3.441 de 29 de dezembro de 2017, passa a vigorar com o inciso XXV 

alterado e com o acréscimo dos parágrafos 6º ao 13, conforme as seguintes redações:  

“Art. 47.

(...)

"XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09.”

(...)

§6º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º ao 13 deste artigo, considera-se tomador dos serviços 

referidos nos incisos XXIII, XXIV e XXV do caput do artigo 47, 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. 

§ 7º. 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 

anexa a Lei Complementar 2.182 de 20 de dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal), tabela XVII, 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.

§ 8º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para 

fins do disposto no § 7º deste artigo.

§ 9º. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de 

serviços anexa a Lei Complementar 2.182 de 20 de dezembro de 2000, prestados diretamente aos portadores de cartões de 

crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.

§ 10. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 

15.01 da lista de serviços anexa a Lei Complementar 2.182 de 20 de dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal) 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.

§11. 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 anexa a Lei Complementar 2.182 de 20 de dezembro de 

2000, o tomador é o cotista.

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

§ 13. 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.

CAPÍTULO II

DO REGIME DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Art. 3º - O art. 145 do Código Tributário Municipal passa a vigorar com as redações dos incisos XIV e XVI alteradas, mantendo-

se a redação do inciso XV, ficando o § 5º, do referido artigo, revogado, por disposição da Lei Complementar Federal nº 

175/2020, fazendo constar o seguinte:

“Art. 145.(...)

“XIV- a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 

7.04 7.05 7.09 7.10 7.12 7.17, , , , , 7.16, , 7.19, 

11.02 17.05 7.10 a lista anexa,  e 1 , tabela XVII, da Lei Complementar 2.182 de 20 de dezembro de 2000, exceto na hipótese dos 

serviços do subitem 11.05, 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;”   

“XV- a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 5º do art. 

47;”

“XVI- as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 10 do art. 47, 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 anexa, tabela XVII, a 

Lei Complementar nº 2.182 de 20 de dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal).”

(...)

§5º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como 

domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. (REVOGADO)

§6º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais 

eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço.

CAPÍTULO III

DA LISTA ANEXA DE SERVIÇOS

Art. 4º - A lista de serviços, Tabela XVII, anexa a Lei Complementar 2.182 de 20 de dezembro de 2000 (Código Tributário 

Municipal), além das redações e subitens acrescentados, respectivamente pelo art. 7º e art. 8º da Lei Complementar Municipal 

nº 3.441 de 29 de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescida do subitem 11.05, com a seguinte redação: 

“11.05 – 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.”      

CAPITULO IV

DO PADRÃO NACIONAL DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 

NATUREZA - ISS

Art. 5º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS - incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 

5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços, Tabela XVII, anexa a Lei Complementar Municipal Nº 2.182, de 20 de dezembro de 

2000, com redação dada pela Lei Municipal Nº 2.331, de 11 de dezembro de 2003, será apurado, pelos respectivos 

contribuintes, e declarado por meio de Sistema Eletrônico de Padrão Unificado em todo o território nacional.

§ 1º. O Sistema Eletrônico de Padrão Unificado será desenvolvido pelos contribuintes, prestadores de serviços previstos nos 

subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09, da lista de serviços, Tabela XVII, anexa a Lei Municipal Nº 2.182 , de 20 de dezembro 

de 2000, individualmente ou em conjunto com outros contribuintes, e seguirá leiautes e padrões definidos pelo Comitê Gestor 

das Obrigações Acessórias do ISS - CGOA, nos termos dos arts. 9º a 11 da Lei Complementar Federal Nº , de 23 de 175

Setembro de 2020.

§ 2º. O contribuinte, prestadores de serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09, da lista de serviços, Tabela 

XVII da Lei Municipal Nº 2.182, de 20 de dezembro de 2000, deverá franquear ao Município, acesso mensal e gratuito ao 

Sistema Eletrônico de Padrão Unificado, utilizado para cumprimento da obrigação acessória padronizada.

§ 3º. Se o Sistema Eletrônico de Padrão Unificado for desenvolvido em conjunto por mais de um contribuinte, prestador de 

serviço, cada contribuinte acessará o sistema, exclusivamente, em relação às suas próprias informações.

§ 4º. O Município acessará o Sistema Eletrônico de Padrão Unificado, exclusivamente, em relação às informações de seus 

prestadores de serviços.

Art. 6º - Os contribuintes, prestadores de serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços da 

Tabela XVII da Lei Municipal nº 2.182, de 20 de dezembro de 2000, declararão as informações, objetos das suas obrigações 

acessórias, de forma padronizada, exclusivamente, por meio do Sistema Eletrônico de Padrão Unificado, até o 25º (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 25º (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 da Tabela XVII da Lei Municipal Nº 2.182 de 20 de dezembro de 2000, às penalidades, 

cabíveis e aplicáveis nos termos da Lei Municipal vigente.



Art. 7º - Cabe ao Município fornecer as seguintes informações, diretamente no Sistema Eletrônico do 

Contribuinte, conforme definições do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS - CGOA:

I - alíquotas, 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 da Tabela XVII da Lei Municipal nº 2.182 de 20 de dezembro de 2000;

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, Tabela XVII da Lei Municipal nº 2.182 de 20 de dezembro de 2000;

III - dados do domicílio bancário para recebimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

§ 1º. O 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. 7º desta Lei, sem prejuízo do recebimento do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, devido e retroativo a janeiro de 2021.

§ 2º. Na hipótese de atualização, pelo Município, das informações contidas nos incisos I a III do art. 7º 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 alíquota, bem como ao previsto no § 1º do art. 7º desta 

Lei.

§ 3º. É de responsabilidade do Município a higidez dos dados a serem prestados no Sistema Eletrônico do 

Contribuinte, 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 da Tabela XVII da Lei Municipal Nº 2.182 de 20 de 

dezembro de 2000, em caso de omissão, de inconsistência ou de inexatidão de tais dados.

Art. 8º - 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, Tabela XVII da Lei Municipal Nº 2.182 de 20 de 

dezembro de 2000, inclusive a exigência de inscrição nos cadastros municipais ou de licenças e alvarás de 

abertura de estabelecimentos.

Art. 9º - É obrigatória a emissão de notas fiscais de serviço pelos prestadores de serviços previstos nos subitens 

4.22, 4.23 e 5.09 da lista de serviços, Tabela XVII da Lei Municipal nº 2.182 de 20 de dezembro de 2000, em 

conformidade com o disposto na legislação municipal, ficando dispensada a emissão de notas fiscais para os 

serviços previstos nos subitens 15.01 e 15.09 da lista de serviços da Tabela XVII da Lei Municipal nº 2.182, de 

20 de dezembro de 2000.

Art. 10 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, dos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 

5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços da Tabela XVII da Lei Municipal nº 2.182, de 20 de dezembro de 2000, 

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. 7º desta Lei.

§ 1º. Quando não houver expediente bancário no 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de ocorrência 

dos fatos geradores, o vencimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS será antecipado para 

o 1º (primeiro) dia anterior com expediente bancário.

§ 2º. O comprovante da transferência bancária, emitido segundo as regras do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro - SPB é documento hábil para comprovar o pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISS.

Art. 11 - É 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 da Tabela XVII da Lei 

Municipal nº 2.182, de 20 de dezembro de 2000, permanecendo a responsabilidade exclusiva dos respectivos 

contribuinte.

Art. 12 - Compete ao Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS - CGOA, instituído pela Lei 

Complementar Federal nº , de 23 de Setembro de 2020, regular a aplicação do padrão nacional da 175

obrigação acessória dos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços da 

Tabela XVII da Lei Municipal nº 2.182, de 20 de dezembro de 2000.

§ 1º O leiaute, o acesso e a forma de fornecimento das informações serão definidos pelo Comitê Gestor das 

Obrigações Acessórias do ISS - CGOA e, somente, poderão ser alterados após decorrido o prazo de 3 (três) 

anos, contado da definição inicial ou da última alteração.

§ 2º A alteração do leiaute ou da forma de fornecimento das informações deverá ser comunicada, pelo Comitê 

Gestor das Obrigações Acessórias do ISS - CGOA, com o prazo de pelo menos 1 (um) ano antes de sua entrada 

em vigor.

Art. 13 - Em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021, é assegurada, aos prestadores de 

serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços da Tabela XVII da Lei 

Municipal Nº 2.182, de 20 de dezembro de 2000, a possibilidade de recolher o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISS e de declarar as informações, objetos das suas obrigações acessórias, 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.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 14 - O produto da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, dos serviços 

previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços da Tabela XVII da Lei Municipal Nº 

2.182, de 20 de dezembro de 2000, cujo período de apuração esteja compreendido, entre 23 de setembro de 

2020 e o último dia do exercício financeiro de 2022, será partilhado entre o Município do local do 

estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador desses serviços, da seguinte forma:

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 domicílio 

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 domicílio 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 domicílio do tomador.

§ 1º Na ausência de convênio, ajuste ou protocolo firmado entre os Municípios interessados ou entre esses e o 

Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS - CGOA, para regulamentação do disposto no art. 14 desta 

Lei, o Município do domicílio do tomador do serviço deverá transferir ao Município do local do 

estabelecimento prestador a parcela do imposto que lhe cabe até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao seu 

recolhimento.

"§ 2º. O Município de Paraíba do Sul-RJ poderá atribuir 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 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS."

Art. 15 - As disposições previstas nos artigos 99-A e 99-B, introduzidas pela Lei Complementar Municipal nº 

3.441 de 29 de dezembro de 2017, devem ser observadas de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, 

em especial no art. 47, parágrafos 6º, 9º e 10 e nos incisos XIV e XVI e §6º do art. 145 dispostos nesta Lei 

Complementar, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 16 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, resguardadas as situações em que se aplica o princípio da anterioridade e noventena.
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