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Conceigao do Jacuipe
Humanizar &  Desenvolve^r

Lei Municipal n° 451, de 28 de setembro de 2009.

``Institui a incid6ncia do ISS em conformidade com a

Lei    Complementar    Municipal    n.°    386/2006,    de
dezembro   de   2006,   para   cobranga   dos   servigos
resultantes da exploraeao de vias, estradas ou rodovias
definidos   em   contratos,   atos   de   concessao   ou   de
permiss5o  ou  em  normas  oficiais  seja  do  Municipio,
do Estado ou da Uniao e da outras providencias."

Exceient{;simp:e§e:tfio::,¥Aun#P;rfu[C°£ei9fii°od;oJsafi]BZ,::a:%edd£%nc::h];a;
disposto na Lei Organica Municipal, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores
aprovou e foi sancionada a seguinte Lei:

Art. 1.a Aplicar-se-ao a pessoa fisica ou juridica que detenha o direito de exploragao de
vias,   estradas   ou   rodovias   localizadas   neste   Municipio   ou   que   utilizam   areas
pertencentes   ao   Municipio   ate   as   suas   divisas   com   outros   Municipios,   mediante
cobranca de preeo  ou pedagio,  o  disposto nesta Lei  e todas  as  demais  disposig6es  ou
decretos relativas ao ISS contidas na legislagao tributdria do Municlpio de Conceigao do
Jacuipe.

Art. 2.° 0 prestador de servigo, quando nao estabelecido no Municipio de Conceicao do
Jacuipe,  ficara  obrigado  a  inscrever-se  no  Cadastro  de  Atividades  Econ6micas  da
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas, apenas para efeitos do ISS, na forma
do disposto em ato do Chefe do Departamento de Arrecadacao e Tributos, bern como a
obedecer as demais obrigag6es, principal e acess6rias, constantes da legislagao tributdria
do Municfpio, sujeito as sanc6es nela previstas.

§  1.a  0  contribuinte  de  que trata  o  "  caput"  devera,  na falta de  Regime  Especial  ou
Decreto,  solicitar  autorizagao  para  emissao  de  documentos  fiscais  e  autenticagao  dos
livros de que tratam o CTM( C6digo Tributario Municipal)

§ 2.° Podera ser autorizada, na forma de Regime Especial ou Decreto, a utilizapao, pelo
contribuinte de que trata o "caput", dos livros e documentos fiscais, inclusive tiquetes,
autenticado pelo 6rgao competente do Municipio onde esteja localizado.

Art. 3.° A pessoa fisica ou juridica que detenha o direito de exploragao de vias, estradas
ou rodovias mediante  cobranga de prego ou pedagio podera requerer Regime Especial
para escrituragao  de livros  fiscais e/ou para emissao  de Nota Fiscal  de  Servigo  ou sua
substituigao por relat6rios de totalizapao emitidos pelo sistema de controle do pedagio.

Parfgrafo inico. Para aprovagao do regime de que trata o "caput", pedido sera instruido
com  a  formatacao  dos  relat6rios  emitidos  pelo  sistema  eletr6nico  de  dados  e  com  a
descrigao dos equipamentos utilizados, inclusive mos postos de pedagio para controle da
passagem de veiculos.
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Art.  4°  0  imposto  incidifa sobre  a base  de  calculo,  entendida esta com  a parcela do
prego  correspondente  a proporgao  direta da parcela da extensao  das vias,  estradas  ou
rodovias exploradas no territ6rio do Municipio.

Parigrafo dnico. A base de calculo apurada nos termos do "caput":

I  -  no  caso  de  vias,  estradas  ou  rodovias  cujas  extens6es  nao  estejain  totalmente
inseridas no territ6rio do Municipio de Conceigao do Jacuipe:

1.  Se o posto  de cobranga de pedagio  situar-se em outro  Municipio  e uma parcela da
extensao do respectivo trecho de influencia explorado, mos termos dos art. 5.a e art. 6.a,
1ocalizar-se no territ6rio do Municipio de  Conceieao  do Jacuipe:  sera pago o valor na
forma proporcional de sua extensao;

2. Se o posto de cobranga de pedagio situar-se no territ6rio do Municfpio: sera acrescida
do  complemento  necessario  a  sua  integralidade  em  relagao  as  vias,  ds  estradas  ou  as
rodovias exploradas, observado o disposto no artigo seguinte;

11 -no caso de vias, estradas ou rodovias cujas extens6es estejam totalmente inseridas
no territ6rio do Municipio de Conceigao do Jacuipe: sera integral.

Art.  5.°  Para  efeitos  do  disposto  no  artigo  anterior,  consideram-se  vias,  estradas  ou
rodovias  exploradas  os  trechos  de  influencia,  relativos  a  cada  posto  de  cobranca  de
pedagio, limitados pelos pontos eqtiidistantes entre cada posto de cobranca de pedagio,
ou entre o ponto inicial ou terminal das vias, estradas ou rodovias e o ponto equidistante
mais proximo.

Art. 6.° 0 imposto sera devido ao Municipio sempre que haja vias, estradas ou rodovias,
ou  trechos  de  vias,  estradas  ou  rodovias,  exploradas  em  seu  territ6rio,  conforme
disposto no artigo anterior.

Art. 7.° 0 imposto sera calculado a aliquota de  50/o (cinco por cento),  conforme a Lei
complementar Municipal n° 386/2006 (c6digo Tributdrio Municipal).

Art. 8.° Para determinacao da base de calculo sera considerado o preeo apurado:

1 - da venda antecipada de tiquetes;
2 - do sistema de cobranga por "passe elefronico";
3 - do sistema de cobranca das cabinas;
4 - dos servicos cobrados por meios de contratos.

§  1.° A emissao dos tfquetes referidos no item  I  devera ser autorizada pela Secretaria
Municipal da fazenda do Municipio de Conceigao do Jacuipe quando houver posto de
cobran?a no seu tenit6rio.

§  2.a  Os  border6s  de  cobranga e  os  relat6rios  bancarios  de  recebimento  por meio  de
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Art. 9.a Para efeito do disposto no art. 4.°, considera-se:

I -Prego Apurado (PA): correspondente a 100% (cem por cento) do prego cobrado aos
usuarios em cada posto de cobranga de pedagio,observado o disposto no art. 8.°;

11 - Base de Calculo Integral (BCI):  correspondente ao somat6rio dos precos cobrados
aos usuarios em todos os postos de pedagio da via, estrada ou rodovia explorada;

Ill -Base de Calculo Proporcional (BCP):

1.  No  caso  de  vi.as,  estradas  ou  rodovias  cujas  extens6es  nao  estejam  totalmente
inseridas no territ6rio do Municipio de Conceieao do Jacuipe: frapao do Prego Apurado
(PA)  do  posto  de  cobranga  de  pedagio,  correspondente  a  razao  entre  a  parcela  de
extensao de via, estrada ou rodovia no Municipio e a extensao total do respectivo trecho
de influencia do posto do pedagio.

IV -Base de Calculo Acrescido (BCA):

1.  No  caso  de  vias,  estradas  ou  rodovias  cujas  extens6es  nao  estejam  totalmente
inseridas   no   territ6rio   do   Municipio   de   Conceigao   do   Jacuipe:   correspondente   a
diferenga entre o Prego Apurado  (PA) no posto de pedagio  situado no Municipio e o
valor  da parcela  deste  Prego  Apurado  repartida  a todos  os  demais  Municipios  cujos
territ6rios estejam inseridos no trecho de influencia do posto de cobranca do pedagio.

Parigrafo inico.  A parcela do  preco  Apurado  (PA)  repartida aos  demais  Municfpios
corresponde ao somat6rio das respectivas Bases de Calculo Proporcional (BCP).

Art  10.  Para  apuragao  da  Base  de  Calculo  Integral  (BCI)  sera  aplicada  a  seguinte
formula:

BCI = EPA, onde:

EPA = Somat6rio dos Pregos Apurados em cada urn dos postos de cobranga de pedagio
da via, rodovia ou estrada.

Art 11. Para apuragao da Base de Calculo Proporcional (BCP) sera aplicada a seguinte
formula:

I  -  no  caso  de  vias,  estradas  ou  rodovias  cujas  extens6es  nao  estejam  totalmente
inseridas no territ6rio do Municipio de Conceigao do Jacuipe:

BCP = PA x ERM, onde:

PA = Prego Apurado do posto de cobranga de pedagio;

io  inserido  no  trecho  de
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ETI = Extensao do trecho de influencia do posto de cobranca de pedagio considerado
(via, estrada ou rodovia explorada).

Art.  12.  Para apuragao  da Base  de  Calculo Acrescida (BCA)  sera aplicada a seguinte
formula:

I  -  no  caso  de  vias,  estradas  ou  rodovias  cujas  extens6es  nao  estejam  totalmente
inseridas no territ6rio do Municipio de Conceieao do Jacuipe:

BCA = (PA -BCP) onde:

PA = Preco Apurado do posto de cobranga de pedagio;

BCP = Somat6rio das respectivas Bases de Calculo Proporcionais dos Municipios que
nao  possuem  posto   de  cobranga  de  pedagio   em  relapao  ao  trecho   de  influencia
considerado.

Art.  13. 0 imposto, pr6prio ou retido de terceiros, sera recolhido mos estabelecimentos
bancdrios da rede autorizada, mediante Documento de Arrecadacao Municipal - DAM
do   Municfpio   de   Conceicao   do   Jacuipe,   devidamente   preenchido,   mos   prazos
estabelecidos em ato do Poder Executivo.

Parfgrafo tinico. Devefa constar do canpo "informap6es complementares" do DAM o
valor do Prego Apurado (PA) no posto de cobranga de pedagio considerado ou da Base
de Calculo Integral (BCI), conforme o caso, e se o imposto foi calculado sobre a Base
de Calculo Proporcional (BCP) ou Acrescida (BCA).

Art.  14. 0 Executivo 6 ainda autorizado a expedir as instrug6es necessatias e decretos
para a fiel execueao da presente Lei.

Art.   15.  Esta  Lei   entrafa  em  vigor  em   1°   de  Janeiro   de  2010,  revogando-se  as
disposic6es em contrdrio.

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceicao do Jacuipe, em 28  de setembro
de 2009.
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