
LEI  COMPLEMENTAR Nº 16/2004  
 
 

SÚMULA: ALTERA AS LEIS COMPLEMENTARES Nº 01, DE 
2001 E 13, DE 2003, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1º Ficam alteradas as alíquotas dos subitens 4.22, 4.23 e 14.04, da 

Lista de Serviços, integrantes do artigo 2º, da Lei Complementar nº 13, de 2003, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
 

“SUBITEM 4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 
prestação de assistência médica, hospitalares, odontológicos e 
congêneres....................................................................................3%; 

 
SUBITEM 4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de 

terceiros contratado, credenciados, cooperados ou apenas pagos 
pelo operador do plano mediante indicação do 
beneficiário...................................................................................3%; 

 
SUBITEM 14.04 – Recauchutagem ou regeneração de 

pneus...........................................................................................3%.” 
 

 
Art. 2º  Fica alterado o caput do artigo 198, da Lei Complementar nº 01, de 

2001, e acrescentado o Parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 198. São responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto sobre 

serviços de qualquer natureza as pessoas jurídicas de direito público ou privado, ainda 
que imunes ou  isentas, tomadoras de serviços ou que, de qualquer forma, tenham 
interesse comum na situação do fato gerador da obrigação, nos seguintes casos: 

 
I .................................... 
 
Parágrafo único. É obrigatória a inscrição no corpo da nota fiscal de 

prestação de serviços do ISSQN a ser retido, quando se tratar dos casos previstos os 
incisos deste artigo, com exceção para os casos previstos no Art. 200 deste Código.” 

 



 
Art. 3º Fica alterada redação do artigo 200, da Lei Complementar nº 1, de 

2001, em seu caput, o Parágrafo único passa a ser o § 1º e acrescenta § 2º, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 200. Fica dispensada a retenção do ISSQN na fonte dos profissionais 

autônomos, das sociedades uniprofissionais, das empresas e entidades  imunes e 
isentas,das empresas enquadradas no regime de tributação por estimativa, das 
cooperativas de trabalhadores autônomos, das cooperativas de trabalhos médicos, dos 
hotéis e dos hospitais.  

 
§ 1º Quando o prestador de serviços enquadrar-se em uma das condições 

previstas no caput, esta condição deve ser mencionada no corpo da nota fiscal de 
prestação de serviço, com ressalva para o profissional autônomo que deve comprovar 
sua inscrição no cadastro um municipal de contribuintes. 

 
§ 2º Fica dispensada a retenção do ISSQN na fonte sobre valores inferiores 

a R$ 100,00 (cem reais)”. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal 
Cascavel, 16 de abril de 2004. 

 
 
 
 

Edgar Bueno 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 Kennedy Machado                                                                 Luiz Frare 
 Procurador Jurídico                                                        Secretário de Finanças 


