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LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2014 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
 
 

“DISPÕE SOBRE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 
DIFERENCIADO A CELULOSE IRANI S/A NO QUE SE 
REFERE À ARRECADAÇÃO DE ISSQN DEVIDO PELOS SEUS 
PRESTADORES DE SERVIÇO.” 
 
 
 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de 
Vargem Bonita (SC), no uso de suas atribuições legais que lhe confere, faz 
saber a todos que o Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a presente 
LEI: 

 
 
 

Artigo 1º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, de 

que tratam as Leis Municipais nº 056 de 28 de outubro de 1993, que instituiu o Código Tributário 

Municipal; e, Lei Complementar n° 033 de 20 de dezembro de 2002, terá a alíquota de 2,00% 

(dois por cento), sobre a prestação de serviço realizado à EMPRESA CELULOSE IRANI S/A, 

localizada em Campina da Alegria, neste Município, ou qualquer outra filial ou empresa do 

Grupo em operação no Município. 

 

Parágrafo 1º – Deverá ocorrer à retenção do ISSQN no ato de pagamento 

da prestação de serviços pela EMPRESA CELULOSE IRANI SA, que deduzirá o valor do 

ISSQN correspondente a Nota Fiscal emitida pelo Prestador, e mediante DAM – Documento de 

Arrecadação Municipal, procederá ao recolhimento do valor ao Município. 

 

Parágrafo 2º - Cabe ao Setor de Fiscalização do Município, acompanhar a 

execução destas medidas, aplicando em todos os casos, a legislação municipal. 

 

Artigo 3º - Não se incluem na presente Lei as empresas integrantes do 

Simples Nacional. 

 



 

 
Rua Coronel Vitório, 966 * Fone (49) 548-3000 * CEP 89.675-000 * Vargem Bonita – SC 

CNPJ 95.996.187/0001-31  * e-mail: pmvargem.bonita@uol.com.br  

Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

Artigo 4º - A exposição de motivos passa a fazer parte integrante da 

presente lei. 

 

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Artigo 6º - Atos necessários a adequação da presente lei aos sistemas de 

emissão de nota fiscal eletrônica e outros ajustes, serão regulamentados por decreto pela Chefe 

do Poder Executivo. 

 

Artigo 7º - Fica revogada a Lei nº 463/2002 de 08 de abril de 2002. 

 

Vargem Bonita, em 02 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  

Prefeita Municipal 

 

 

 

 
Registrado e publicado a presente Lei Complementar no Site Oficial dos Municípios – DOM em 

03/12/2014, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 
 

 

 

 

 
SUÉLEN FAVRETTO 

Secretária de Administração e Finanças 
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Exposição de Motivos 
 

A Lei Ordinária nº 463/2002 de 08 de abril de 2002 que 
autorizou a Celulose Irani S.A. recolher 0,5% da alíquota de 3% do imposto devido 
– ISSQN – pelas prestadoras de serviços para a Celulose Irani, para a AMOCA – 
Associação dos Moradores da Campina da Alegria estava disposta em instrumento 
jurídico impróprio. Então inicialmente a Lei nº 463/2002 de 08 de abril de 2002 
deve ser convertida em lei complementar, pois este é o instrumento adequado para 
disciplinar, instituir, modificar matéria de ordem tributária. 

A motivação específica do tratamento tributário diferenciado, de 
que trata o presente projeto como sucesso da Lei nº 463/2002, é o estabelecimento 
de uma forma de manutenção financeira a citada Associação. 

Em que reside o interesse público em tal Associação? – A Vila 
Campina da Alegria é originalmente uma propriedade privada do grupo econômico 
IRANI S.A., administrado pela Celulose Irani S.A., que serve para residência de 
seus trabalhadores e familiares. Ocorre que o Poder Público lá já vem invest indo 
em serviços públicos como: creche e outros órgãos do sistema municipal de ensino, 
posto de saúde, consultório odontológico e manutenção de instalações para prática 
de esportes por entender que não obstante a Vila ser uma propriedade privada , ela 
implicitamente cumpre uma função social fundamental por destinada a residência e 
abrigo dos trabalhadores e seus familiares. 

Independente de onde quer que seja que resida o cidadão, ou a 
quem pertença a propriedade o Estado deve ir e investir onde se encontra o 
cidadão, portanto esse é o espírito da lei e finalidade do presente projeto. 

A redução da alíquota do ISSQN correspondente a 0,5%, sobre 
o valor da prestação de serviço das empresas que prestam serviços à Celulose Irani 
S.A. ou outras empresas do seu grupo que venham a se instalar no território de 
Vargem Bonita, sempre foram destinado à manutenção das atividades da 
Associação de Moradores da Vila Campina da Alegria (AMOCA), tendo em vista 
que a finalidade precípua desta Associação é a manutenção de atividades sociais de 
seus moradores e a manutenção física da dita Vila, assim como será o percentual 
proposto atualmente dessa redução, 1% da alíquota, sobre a base de cálculo do 
ISSQN. 

O mecanismo de transferência estabelecido no presente projeto, 
diferente da Lei anterior, surgiu da necessidade de adequar o processo de cobrança 
e arrecadação a atual realidade da nota fiscal de serviço eletrônica. Estão sujeitas à 
alíquota de 2% (dois por cento) as Empresas prestadoras de serviço optantes pelo 
lucro presumido e pelo lucro real que prestarem serviços à Celulose Irani S.A. ou 
outras empresas do seu grupo que venham a se instalar no território de Vargem 
Bonita.  
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Em função disso, um percentual de 1% (um por cento) sobre a 
mesma base tributária será repassado diretamente pela Celulose Irani S.A. à 
AMOCA, justamente para atender aos objetivos desta Lei. O repasse do recurso 
para a AMOCA se dará mediante termo de ajuste entre as partes.  

É visto que a arrecadação tributária destinada por este projeto 
não eliminará a necessidade de outros investimentos públicos e privados no local, 
quando se tratar de obras de vulto econômico que ultrapassem a capacidade 
econômica de investimentos da citada Associação, como é o caso presente da 
construção do poste de saúde, que conta com investimento proveniente do 
Governo Federal. 

Por considerar que a presente matéria, colocada a apreciação de 
Vossas Excelências é de interesse público, cumpre uma finalidade pública, está 
sendo disciplinado por processo legislativo adequado, requeremos análise e 
aprovação do presente projeto. 

 
 

Vargem Bonita, em 02 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  
Prefeita Municipal 


