
 
 LEI COMPLEMENTAR Nº. 036, de 15 de setembro de 2006 

 
 
 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº.001/2001 e 
dá outras providências. 
 
 
  

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

 
 
Art. 1º. Fica alterado o inciso I do parágrafo único, do art. 73, da Lei 

Complementar nº.001/2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“art.73................................. 
 
Parágrafo único.................. 
 
I- pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”  
 
Art. 2º Fica alterado o artigo 131, da Lei Complementar nº.001/2001, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 131- O contribuinte que discordar do lançamento ou auto de infração 

poderá impugnar a exigência fiscal no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
notificação, através de petição dirigida ao Secretário da Fazenda Municipal, alegando, 
de uma só vez, toda matéria que reputar necessária, instruindo-a com os documentos 
comprobatórios das razões apresentadas”. 

 
Art. 3º Ficam alteradas as alíquotas do item 14 da Lista de Serviços e 

acrescentado o inciso III ao § 3º, do artigo 158, da Lei Complementar nº.001/2001, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 158............................. 

 
LISTA DE SERVIÇOS E ALÍQUOTAS 
 
ITEM/SUBITEM SERVIÇOS                                                                      ALÍQUOTAS 
                                                                                                                                                VARIÁVEL FIXA 
                                                                                                                                                             %     UFM 
14 - Serviços relativos a bens de terceiros 
       14.01 - Lubrificação,  limpeza,  lustração,  revisão,  carga  e  recarga,   conserto,  
                   restauração,   blindagem,   manutenção   e   conservação   de   máquinas,  
                   veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou  de  qualquer  



                   objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS....   3 
       14.02 - Assistência técnica....................................................................................    3 
       14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que  
                   ficam sujeitas ao ICMS)............................................................................    3 
       14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.................................................    3 

 alíquota do subitem 14.04 alterada de 5% para 3% pelo art. 1º da Lei  
             

  Complementar nº. 16 de 21.04.04. 
       14.05 - Restauração,       recondicionamento,      acondicionamento,       pintura,  
                   beneficiamento,    lavagem,    secagem,     tingimento,     galvanoplastia,  
                   anodização, corte,  recorte,  polimento,  plastificação  e   congêneres  de  
                   objetos quaisquer.......................................................................................    3 
       14.06 - Instalação  e   montagem   de   aparelhos,   máquinas   e   equipamentos,  
                   inclusive    montagem     industrial,     prestados     ao     usuário     final,  
                   exclusivamente com material por ele fornecido........................................    3 
       14.07 - Colocação de molduras e congêneres......................................................    3 
       14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.......    3 
       14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, 
                   exceto aviamento...................................................................................    3 
       14.10 - Tinturaria e lavanderia............................................................................    3 
       14.11 - Tapeçaria e reforma de estofados em geral.............................................    3 
       14.12 - Funilaria e lanternagem..........................................................................    3 
       14.13 - Carpintaria e serralheria.........................................................................    3 

......................................... 
 
§ 3º................................... 
........................................ 
III- projetos para construção de habitação popular (residência) com área 

construída de até setenta metros quadrados (70m²), excluindo as obras executadas por 
construtoras, empreiteiras e afins”. 

 
Art. 4º Ficam alterados o § 3º e alínea “a” e acrescentados os §§ 8º, 9º, 10º e 11º 

ao artigo 167, da Lei Complementar nº.001/2001, que passa vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 167............................ 
........................................... 
 
§ 3º.  As cooperativas de trabalhos médicos e odontológicos, enquadradas 
no subitem 4.23 da Lista de Serviços, ficam sujeitas ao recolhimento do 
imposto municipal (ISSQN) sobre as seguintes parcelas, sem qualquer 
dedução: 
.................................... 
a) valor das despesas administrativas e operacionais. 
.......................................... 
 
§. 8º   Na prestação de serviços a que se refere ao subitem 9.02 da lista, a 

base de cálculo do ISS será o preço total do pacote de viagem, deduzidos os valores de 



transportes efetuados para fora do território do Município, desde que devidamente 
comprovados.    

 
§. 9º  Na prestação dos serviços a que se refere o subitem 17.05 não se 

incluem, na base de cálculo, o valor do reembolso de salários e dos respectivos  
 

 
encargos sociais, desde que não ultrapasse a 80% (oitenta por cento) do total da nota 
fiscal. 

 
§ 10º Quando a agência de propaganda e publicidade, subitem 17.06 da lista 

de serviços, incluir em sua nota fiscal o valor da veiculação de matéria publicitária, é 
permitida a dedução deste valor para fins de apuração da base de cálculo desde que 
comprovado com a 1º via da nota fiscal fornecida pelo prestador, devidamente 
contabilizada como despesa”.    

 
§ 11º No caso de estabelecimento sem faturamento que represente empresa 

do mesmo titular, com sede fora do Município, a base de cálculo do imposto 
compreenderá todas as despesas necessárias à manutenção e operacionalização 
daquele estabelecimento”. 

 
Art. 5º Fica alterado o artigo 169, da Lei Complementar nº.001/2001, que passa 

a vigorar com a seguinte redação:, 
 
“Art. 169- Contribuinte do imposto é o prestador de serviços”. 
 
Art. 6º Fica alterado o artigo 170, da Lei Complementar nº.001/2001, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 170- A responsabilidade pelo recolhimento do imposto e dos 

acréscimos legais, quando for o caso, é do tomador dos serviços, conforme prevêem os 
artigos 198 e 199 deste Código”.       

 
Art. 7º Ficam alterados o § 1º e a tabela de valor de mão-de-obra, e 

acrescentado o § 4º, do artigo 182, da Lei Complementar nº.001/2001, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“Art. 182.................................... 

 
§ 1º. Passam a ser fixados os valores da mão-de-obra da construção civil, a 

serem cobrados dos projetos de construção, no ato de sua aprovação pela 
municipalidade, conforme tabela:” 

 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA PARA FINS DE CÁLCULO DE ISSQN  

PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
 

USO/TIPO DA 
CONSTRUÇÃO 

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO 

VALOR DE 
MÃO DE 

APROVAÇÃO DE 
PROJETO(Base pela 



MODELO 
CONSTRUTIVO 

OBRA % DO 
CUB 

UFM) 

RESIDENCIAL 
(Casa térrea/sobrado 
e apartamento) 

 

ATÉ 80 M2 Madeira (pré-fabricada) 
Madeira (convencional) 
Alvenaria (pré-fabricada) 
Alvenaria (pré-moldado) 
Alvenaria (convencional) 
Reforma......................... 

6,00% 
7,10% 
7,10% 
8,00% 
9,95% 
6,00% 

Até 80M2........ 50% 

RESIDENCIAL 
(Casa térrea/sobrado 
e apartamento) 
 

DE 81 A 130 M2 Madeira (pré-fabricada) 
Madeira (convencional) 
Alvenaria (pré-fabricada) 
Alvenaria (pré-moldado) 
Alvenaria (convencional) 
Reforma......................... 

7,83% 
9,95% 

11,38% 
12,00% 
14,21% 
7,83% 

130 M2............ 60% 

RESIDENCIAL 
(Casa térrea/sobrado 
e apartamento) 
 

DE 131 A 180 M2 Madeira (pré-fabricada) 
Madeira (convencional) 
Alvenaria (pré-fabricada) 
Alvenaria (pré-moldado) 
Alvenaria (convencional) 
Reforma.......................... 

10,95% 
11,94% 
14,21% 
15,00% 
17,06% 
10,95% 

180 M2............ 70% 

RESIDENCIAL 
(Casa térrea/sobrado 
e apartamento) 
 

DE 181 A 250 M2 Madeira (pré-fabricada) 
Madeira (convencional) 
Alvenaria (pré-fabricada) 
Alvenaria (pré-moldado) 
Alvenaria (convencional) 
Reforma......................... 

10,95% 
13,94% 
15,64% 
17,00% 
19,90% 
10,95% 

250 M2............ 80% 

RESIDENCIAL 
(Casa 
térrea/sobrado e 
apartamento) 
 

DE 251 A 350 M2 Madeira (pré-fabricada) 
Madeira (convencional) 
Alvenaria (pré-fabricada) 
Alvenaria (pré-moldado) 
Alvenaria (convencional) 
Reforma.......................... 

12,94% 
15,91% 
18,48% 
20,00% 
22,75% 
12,94% 

350 M2............ 150% 

RESIDENCIAL 
(Casa 
térrea/sobrado e 
apartamento) 
 

DE 351 M2 OU 
MAIS 

Madeira (pré-fabricada) 
Madeira (convencional) 
Alvenaria (pré-fabricada) 
Alvenaria (pré-moldado) 
Alvenaria (convencional) 
Reforma.......................... 

14,94% 
16,69% 
21,33% 
22,00% 
24,16% 
14,94% 

351 M2............ 200% 

 

SALAS 
COMERCIAIS 
(terreo/sobrado) 

Independente da 
metragem da 
construção 

Madeira (pré-fabricada) 
Madeira (convencional) 
Alvenaria (pré-fabricada) 
Alvenaria (pré-moldado) 
Alvenaria (convencional) 
Reforma......................... 

7,85% 
9,96% 
8,53% 

10,00% 
12,79% 
7,85% 

 

GALPÃO SEM 
DIVISÓRIA 
(comercial) 

Independente da 
metragem da 
construção 

Madeira (pré-fabricada) 
Madeira (convencional) 
Alvenaria (pré-fabricada) 
Alvenaria (pré-moldado) 
Alvenaria (convencional) 
Reforma......................... 

4,26% 
5,69% 
5,69% 
6,00% 
8,53% 
4,26% 

 

 

OBS: Para obras mistas usar valor para o tipo predominante. 

.......................................................... 
 
§ 4º. No cálculo do CUB- Custo Unitário Básico por m² de construção, não 

se incluem alguns itens considerados extras, tais como:  
I-instalação de palyground, elevadores, ar condicionado, telefones, fogões, 
aquecedores e equipamentos de garagens; 
II-ligações de serviços públicos; 
III-obras complementares de terraplenagem;  
IV-urbanização; 
V-ajardinamento; 
VI-recreação; 



VII-despesas com projetos e com instalação, funcionamento e 
regulamentação   de condomínio; 
VIII-fundações especiais; 
IX-calefação. 
 
Art. 8º Fica alterado o artigo 185, da Lei Complementar nº.001/2001, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 

 
“Art. 185. O arbitramento da receita tributável deverá ser feito mediante 

lançamento, assegurada a ampla defesa, nos termos dos arts. 114 e seguintes deste 
Código e 148 do Código Tributário Nacional”. 

 
Art. 9º Fica alterado o caput e revogado o § 2º do artigo 200, da Lei 

Complementar nº.001/2001, que passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 200 Fica dispensada a retenção na fonte dos profissionais autônomos 

devidamente inscritos no cadastro municipal, das sociedades de profissionais, 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 e odontológicos, dos hotéis, dos hospitais e sobre os 
serviços de construção civil cujo imposto foi recolhido, antecipadamente, nos termos 
do § 1º do artigo 182, devidamente comprovado. 

.................................................... 
 
§ 2º. Revogado.”.  
 
Art. 10º Ficam alterados os incisos XII, XIII e acrescentado o inciso XV ao § 

2º, do artigo 212, da Lei Complementar nº.001/2001, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

   
“Art. 212.................... 
.................................... 
§ 2º............................. 
................................... 
XII- deixar de apresentar a DME no prazo fixado nesta Lei, multa de 10 

Unidades Fiscais do Município, sem prejuízo da exigibilidade da apresentação;” 
XIII-pelo estabelecimento fictício em outro Município, estando estabelecido 

de fato neste, multa de 50 Unidades Fiscais do Município, sem prejuízo do 
recolhimento do imposto com os acréscimos legais.  

.................................. 
XV-quando o recolhimento do imposto próprio ou retido na fonte decorrer 

de ação fiscal, multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do imposto, sem 
prejuízo dos acréscimos moratórios”. 

 
Art. 11- Ficam acrescentados os §§ 1º e 2º, ao art. 285 da Lei Complementar 

nº.001/2001, com a seguinte redação: 



   
“Art. 285................................... 
 
§ 1º O exercício de profissão regulamentada e fiscalizada pela União, 

Estado e/ou órgão de classe não será dispensado do recolhimento da taxa.  
 
 

 
§ 2º Considera-se contribuinte distinto para efeito de lançamento e 

cobrança da taxa: 
I - os que, embora tenham o mesmo vínculo jurídico e ramo de atividade, a 
exerçam em locais diferentes; 
II - os que, embora no mesmo  local,  ainda  que  com idêntica atividade, 
pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas. 
 
Art. 12º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação e 

ficam revogadas a Lei Complementar nº. 21 de 25.12.04 e disposições em contrário.  
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal 
Cascavel, 15 de setembro de 2006. 

 
 
 
 

Lísias de Araujo Tomé 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Antonio Linares Filho 
    Procurador Jurídico 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


