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LEI COMPLEMENTAR Nº 321, DE 06 DE JUNHO DE 2022.   
  
 
ISS E CTM. Altera a Lei Complementar nº 024/2004 e a Lei Complementar 
nº 018/2002 e dá outras providências. 
 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 

                  
Art. 1º Inclui o Artigo 20-B na Lei Complementar 024/2004 com a seguinte 

redação: 
“Art. 20-B. As demais sociedades que prestam serviços de contabilidade de forma 

exclusiva, atividade única – código CNAE 6920-6/01 – Atividades de Contabilidade e que 
estejam enquadradas no regime tributário denominado Simples Nacional – Lei Federal 
123/2006,  recolherão ISS fixo na forma do art. 19 desta Lei desde que a sociedade preencha os 
seguintes requisitos: 

I – Possuam no seu quadro societário somente profissionais com habilitação em 
contabilidade devidamente registrados no conselho de classe; 

II - Não exerçam qualquer outra atividade além daquelas descritas no código 
CNAE 6920-06/01; 

III – Tenham no seu Contrato Social Cláusula de Responsabilidade Ilimitada aos 
sócios pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício de sua atividade. 

IV – Não possuam no seu quadro societário pessoas jurídicas; 
V  - Os sócios não participem de outra sociedade da mesma natureza; 
VI -  Não tenham sócio que participe apenas para aportar capital ou administrar; 
VII – Não terceirizem ou repassem a terceiros os serviços relacionados à 

atividade da sociedade; 
VIII - Não sejam filiais, sucursais, agências, escritório de representação ou 

contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado a outra sociedade,  
sediada no Brasil ou no exterior. 

§ 1º Todos os profissionais habilitados no registro de classe deverão recolher o 
recolhimento na forma do Art. 19, seja sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da 
sociedade. 

§ 2º Em caso de desenquadramento do regime de tributação do Simples Nacional 
– Lei Federal 123/2006, as sociedades serão obrigadas a recolher o ISS na forma variável a 
partir da data do desemquadramento. 

§ 3º Compete a Fiscalização Municipal o cumprimento dos requisitos e aplicação 
das penalidades em caso de ação ou omissão, voluntária ou não, que importe inobservância das 
normas estabelecidas na presente legislação.” (N.R.) 

 
Art. 2º Acrescenta o inciso XVI ao Art. 424 à Lei Complementar 018/2002 com a 

seguinte redação: 
“Art. 424. (...) 
XVI - Imóveis localizados em Área de Preservação Permanente - APP, definidas 

pela Lei Federal n° 12.651/12 ou pelo Zoneamento Urbano Municipal, desde que preservadas as 



 
 

                       

 

características ambientais e não tenham sofrido intervenção danosa, ilegal ou não autorizada 
pelo Poder Púbico.” (N.R.) 

 
Art. 3º Acrescenta os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 424 da Lei Complementar 018/2002, 

com a seguinte redação: 
“Art. 424. (...) 
§ 5º A isenção prevista no inciso XVI deverá ser requerida anualmente mediante 

processo administrativo, que será encaminhado a Fundação Cambirela do Meio Ambiente – 
FCAM para realização de vistoria e emissão de parecer técnico. 

§ 6º A isenção prevista no inciso XVI não se aplica aos imóveis que possuem 
edificações ou tenham uso ou destinação residencial, comercial ou industrial. 

§ 7º Caso o imóvel esteja parcialmente inserido em Área de Preservação 
Permanente – APP, a isenção prevista no inciso XVI recairá apenas sobre tal parcela do imóvel, 
sendo cobrado o tributo somente em relação à área remanescente.” (N.R.)   
  

Art. 4º Acrescenta o inciso XVII ao art. 424 à Lei Complementar 018/2002 com a 
seguinte redação: 

“Art. 424. (...) 
XVII – Imóvel que possua metragem igual ou superior a 2.500,00 m² com 

destinação Agropecuária, cujos critérios serão estabelecidos por decreto.” (N.R.) 
 
Art. 5º Acrescenta o § 8º ao art. 424 da Lei Complementar 018/2002, com a 

seguinte redação: 
“Art. 424. (...) 
§ 8º A isenção prevista no inciso XVII deverá ser requerida anualmente mediante 

processo administrativo com vistoria técnica realizada por uma comissão composta por 
membros da Secretaria Municipal de Maricultura Pesca e Agricultura e da Secretaria 
Municipal da Fazenda.” (N.R.) 

 
Art. 6º Revoga o Art. 431 da Lei Complementar 018/2002. 
 
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palhoça, 06 de junho de 2022.  
 
 
 
 
EDUARDO FRECCIA 
Prefeito Municipal 
 
 
 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Palhoça 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

Em ____/____/2022 

Edição nº _________/2022 

Secretaria de Governo 

Eu, ______ Osvaldo Bossolan Neto, certifico que 
a redação desta Lei foi conferida e está de 
acordo com a Redação Final do Substitutivo 
Global ao Projeto de Lei Complementar nº 
024/2022 aprovado pela Câmara de 
Vereadores de Palhoça, sem emendas. 
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