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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

Novo Hamburgo, 08 de setembro de 2020

Ao Senhor
GERSON PETEFFI
Presidente da Câmara de Vereadores
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de
NOVO HAMBURGO - RS

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM RETIFICATIVA COM SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 04/2020

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores.

I. Vimos à presença de Vossas Senhorias, com base no art. 108, parágrafo único do
Regimento Interno desta Casa, com a finalidade de apresentar, em anexo, para exame e
deliberação, MENSAGEM RETIFICATIVA COM SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei
Complementar n° 04/2020 após adequações pertinentes quanto a minuta anteriormente
encaminhada.

2. Justifica-se a presente a fim de readequar o projeto, em relação ao período de
início da redução da alíquota, impulsionando a respectiva tramitação, e outrossim, e com o fito
de não conturbar a tramitação do texto final, esta mensagem segue mediante a reprodução
integral do referido projeto de lei, com redação consolidada.

3. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legi lativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos
de consideração e respeito.

Atenciosamente,

o 9 SEr. 2020
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MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 04/2020

SUBSTITUI O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 04/2020, O
QUAL PASSA A VIGORAR COM A
SEGUINTE REDAÇÃO:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nO04, DE 24 DE AGOSTO DE 2020.

"Promove a redução, por prazo
determinado, de alíquota do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza
- ISSQN, considerando o disposto no
inciso I do art. 3° da Lei
Complementar N° 173, de 27 de maio
de 2020".

Art. 1° As alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a que se
refere o inciso 11,do art. 48 da Lei Municipal n° 1.031/2003, alterado pela Lei Complementar n°
2228/2010, ficam fixadas em 2% (dois por cento), no período compreendido entre a
promulgação desta Lei Complementar até o dia 31 de dezembro de 2020:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de
poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que
fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de
negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).
17.04 -Demolição.
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congêneres
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de
crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e
contratos quaisquer, realizados no âmbito das Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer
meIOS.

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial,
artística ou literária.
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil
(leasing), de franquia (franchising)e de faturização (factoring).
110.06 - Agenciamento marítimo.
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10.07 - Agenciamento de notícias.
10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. I

110.10 - Distribuição de bens de terceiros. I
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de
embarcações.
111.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
111.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer
espécie.
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento
de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a
operações de faturização (factoring).
121.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

Art. 2° Permanecem inalterados os prazos de recolhimento do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos art. 65 do Decreto N° 1751, de 29 de junho
de 2004.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos
L) dias do mês de do ano de 2020.

Prefeita

Registre-se e Publique-se.

Secretário Municipal de Administração
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