
                                                                     

 

 
Comunicado FISCO nº 001/2017 – alteração da Lei Municipal 3003/2011, 
advento da LC 157/2016 (FEDERAL) – Normas Tributárias ISSQN – 
ESCLARECIMENTOS.  
 
O Município de Itapema - Poder Executivo através do FISCO Municipal da 
Secretaria de Finanças leva ao conhecimento de V. Sas., inovações trazidas a 
baila na esfera local, com o advento da publicação da Lei Complementar 
Federal nº 157/2016 que, entre outros aspectos alterou a Lei Complementar nº 
116/2003 que dispõe sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza 
– ISSQN no âmbito nacional, se viu obrigado a alterar a Lei Municipal 
3003/2011 que disciplina o imposto sobre serviços em Itapema. 
Sob a orientação da FECAM, por meio de seus comunicados nº 34/2017, nº 
47/2017 e nº 56/2017, foram indicadas as alterações necessárias perante a Lei 
Federal, assim como, as recomendações de unificação da data de cobrança e 
das alíquotas, com a finalidade de evitar a guerra fiscal entre os municípios, por 
intermédio da unificação legal. 
Assim, após intensa análise por comissão destinada a analisar e propor revisão 
da legislação tributária, nomeada pela Portaria nº 213/2017 composta por 
servidores efetivos de formação técnica, resultou nas alterações que se deram 
por meio da LEI Nº 3.684, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017, publicada no Diário 
Oficial do Município em 09/10/2017, sendo que em homenagem ao principio da 
anterioridade mitigada ou anterioridade nonagesimal, só produzirá seus efeitos 
90 dias  após a sua publicação. 
Dentre as principais alterações na norma municipal estão à inclusão de alguns 
itens na lista de serviço que não contavam na lei anterior, além de alteração de 
algumas alíquotas, antecipação da data do vencimento prevista para 
pagamento de ISS do dia 20 para o dia 10 do mês subsequente do fato 
gerador. Entre outras alterações de destaque, revogou na integra as Leis 
Municipal nº 2888, de 27 de agosto de 2010, e seus decretos regulamentares 
nº 97/2010, nº 62/2011 e nº 03/2012;Lei nº 3126, de 20 de janeiro de 2013;Lei 
nº 3193, de 24 de junho de 2013; Lei nº  3205, de 5 de julho de 2013; e 
Lei nº 3511, de 23 de dezembro de 2015. 
 
 
 
Duvidas poderão ser sanadas no setor de ISS através dos  telefone s (47) 
3268-8053 e 3268-8054 e através do  e-mail iss@itapema.sc.gov.br. 
 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-ordinaria/2010/288/2888/lei-ordinaria-n-2888-2010-dispoe-sobre-incentivos-fiscais-para-apoio-a-realizacao-de-projetos-esportivos-culturais-e-de-lazer-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/decreto/2010/9/97/decreto-n-97-2010-regulamenta-a-lei-n-2888-de-27-de-agosto-de-2010-que-dispoe-sobre-incentivos-fiscais-para-apoio-a-realizacao-de-projetos-esportivos-culturais-e-de-lazer-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/decreto/2011/6/62/decreto-n-62-2011-altera-o-decreto-n-972010
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/decreto/2012/0/3/decreto-n-3-2012-altera-o-decreto-n-972010
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-ordinaria/2013/312/3126/lei-ordinaria-n-3126-2013-concede-desconto-de-iss-as-clinica-veterinarias-instaladas-no-municipio-de-itapema
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-ordinaria/2013/319/3193/lei-ordinaria-n-3193-2013-altera-a-lei-n-3003-de-05-de-dezembro-de-2011-que-institui-o-imposto-sobre-servicos-iss-no-municipio-de-itapema
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-ordinaria/2013/320/3205/lei-ordinaria-n-3205-2013-altera-a-lei-n-3003-de-05-de-dezembro-de-2011-que-institui-o-imposto-sobre-servicos-iss-no-municipio-de-itapema
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-ordinaria/2015/351/3511/lei-ordinaria-n-3511-2015-dispoe-sobre-incentivos-fiscais-para-apoio-a-realizacao-de-projetos-culturais-e-da-outras-providencias
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