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DECRETO Nº 2.070, DE 12 DE JULHO DE 2005 

“Altera o Decreto nº 1884/04, de 24 junho de 2004, que regulamenta o sistema de 
retenção do ISSQN, conforme previsto na Lei Municipal nº 914, de 17 de 
dezembro de 1984, (Código Tributário do Município de Nova Odessa), alterada 
pela Lei Municipal nº 1961, de 19 de dezembro de 2003 e dá outras 
providencias”. 

MANOEL SAMARTIN, Prefeito do Município de Nova Odessa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei: 

DECRETA: 

Art. 1º – O artigo 2º, do Decreto nº 1884/04, de 24 de junho de 2004, passa a ter a 
seguinte redação: 

“Art. 2º.) Deverão efetuar a retenção do ISSQN com base nas normas previstas neste 
Decreto as pessoas jurídicas de direito público e privado, inclusive da Administração Indireta da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, 
constituídas no Município de Nova Odessa, que se enquadrarem como tomadoras de serviços, cujo 
valor da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços, seja igual ou superior a R$ 1.000,00 
(um mil reais). 

Parágrafo único:- No caso de prestação de serviços a que se referem às atividades 
constantes dos itens I a XX do artigo 61 da Lei Municipal nº 914/84, e alterações da Lei Municipal 
nº 1961/2003, não deverá ser obedecido o valor limite constante do “caput”, devendo ser efetuada a 
retenção em todos os casos, ou seja, de empresas sediadas ou não no Município de Nova Odessa. 
Art. 2º - Ficam revogados o artigo 9º e seus parágrafos, do Decreto 1884 de 24 de junho de 2004. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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