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LEI MUNICIPAL Nº. 620/2011 

SÚMULA: “AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE 
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JACAREACANGA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou 
e eu, PEDRO HIDEYO MIYAZIMA, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1.º - Autoriza o Municipio de Paranaíta a 
celebrar convenio com Municipio de Jacareacanga, Pa., para fixação dos 
percentuais das parcelas do ISSQN decorrente da prestação de serviços relativa a 
construção da obra da UHE TELES PIRES, de acordo com a minuta anexa. 

Art. 2.º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
Art. 3.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Paranaíta – MT., 31 de outubro de 2011. 

 
 
 
       PEDRO HIDEYO MIYAZIMA 
           PREFEITO MUNICIPAL 
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MINUTA DE CONVÊNIO 
  
 
 
 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE PARANAÍTA-MT E O 

MUNICIPIO DE JACAREACANGA-PA PARA 

ESTABELECER A PARCELA DOS 

SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO “UHE 

TELES PIRES” QUE SERÁ CONSIDERADA 

PRESTADA NO TERRITÓRIO DE CADA 

MUNICIPIO 

 

 

 

O MUNICIPIO DE PARANAÍTA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.239.043/0001-12, com sede na Rua Alceu 

Rossi, s/nº., Centro, Paranaíta/MT, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal PEDRO HIDEYO MIYAZIMA, brasileiro, casado, portador da carteira de 

identidade nº. 7625511- SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 403.126.409-78, 

doravante designado PARANAÍTA; 

 

O MUNICIPIO DE JACAREACANGA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.834/0001-59, com sede na Avenida 

Brigadeiro Haroldo Veloso, s/nº. , Centro, Jacareacanga/PA, neste ato representado 

por seu Prefeito Municipal RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ, brasileiro, portador 

da carteira de identidade nº. 2374188- SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº. 

128.300.112-87, doravante designado JACAREACANGA;  

 

Considerando que os serviços do empreendimento “UHE Telles Pires” 

serão executados de forma unificada, sem que haja separação entre a parcela dos 

serviços que será prestada no território do Município de Paranaíta e a parcela dos 

serviços que será prestada no território do Município de Jacareacanga. 

 

Considerando que a determinação da parcela de cada serviço a ser 

prestada no território de cada Município apresenta uma série de dificuldades 

práticas; 
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Considerando que, da totalidade da obra da UHE Teles Pires, se pode 

estimar que a parcela dos serviços prestada no território do Município de Paranaíta 

é de 55,0% (cinqüenta e cinco por cento) e que cada parcela dos serviços prestada 

no território do Município de Jacareacanga é de 450,0% (quarenta e cinco por 

cento); 

 

Considerando que é interesse dos Municípios de Paranaíta e 

Jacareacanga facilitarem a apuração e fiscalização do ISSQN devido a cada um 

dos Municípios em relação aos serviços do empreendimento “UHE Teles Pires”; 

Os municípios de Paranaíta e de Jacareacanga celebram nos termos da 

Lei complementar nº. 011/2009 do Município de Paranaíta e da lei nº. 330/2010 do 

Município de Jacareacanga, o presente CONVÊNIO, mediante as seguintes 

cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

O presente Convênio tem como objetivo determinar a parcela dos 

serviços relativos ao empreendimento “UHE Teles Pires” prestada no território do 

Município de Paranaíta e no território do Município de Jacareacanga e, em razão da 

parcela determinada, o montante do ISS a ser recolhido a cada Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SE 

CONSIDERA PRESTADA NO TERRITÓRIO DE CADA MUNICÍPIO 

 

Em relação aos serviços do Empreendimento “UHE Teles  Pires”, 

considera-se que; 

 

I – a proporção dos serviços prestada no território de cada Município é a 

seguinte; 

 

a) 55,0% (cinquenta e cinco por cento), no território do Município 

de Paranaíta 

b) 45,0% (quarenta e cinco por cento), no território do Município 

de Jacareacanga. 

II- o valor do serviço prestado em cada Município,que servirá de base 
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de cálculo do ISSQN devido a  estes Municípios, nos termos do art. 7º da Lei 

Complementar nº. 116/2003,  é o seguinte: 

a) Para a parcela dos serviços considerados prestada pela 

empreiteira e suas subcontratadas será devido ao Município de Paranaíta, Mt. o 

importe correspondente a 55,0% (cinqüenta e cinco por cento) do valor constante 

na Nota Fiscal de Serviço emitida pelas mesmas. 

b) Para a parcela dos serviços considerados prestada pela 

empreiteira e suas subcontratadas será devido ao Município de Jacareacanga, Pa. 

o importe correspondente a 45,0% (quarenta e cinco por cento) do valor constante 

na Nota Fiscal de Serviço emitida pelas mesmas. 

c)  

As proporções e valores referidas nesta Cláusula serão aplicados a todo 

e qualquer serviço prestado em função do empreendimento “UHE Teles Pires”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -VIGÊNCIA 

   

 Este convênio entre em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo 

prazo da prestação dos serviços vinculados ao empreendimento “UHE Teles Pires” 

e, mesmo após a conclusão do empreendimento “UHE Teles Pires”, relativamente 

aos fatos geradores de ISS ocorridos no período de sua vigência. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO 

 

As partes, neste ato, designam como responsáveis pela 

regulamentação, controle e fiscalização da execução do presente convênio os seus 

respectivos Secretários de Fazenda, correspondentes ao Município de Paranaíta e 

Município de Jacareacanga. 

 

CLÁSULA QUINTA - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Paranaíta-MT, ainda que 

houver algum outro mais privilegiado, para dirimir quaisquer controvérsias a 

respeito do presente Convênio e da sua aplicação em face de terceiros. 
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CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO 

 

O presente Convênio será publicado em forma de extrato, no prazo 

legal, nos órgãos oficiais de imprensa de cada Município. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMALIZAÇÃO 

 

E, por estarem assim, justas e de acordo, as partes assinam o presente 

Convênio em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas que também subscrevem 

                                     

Paranaíta, MT, 31 de outubro de 2.011. 

 

 
                                       PEDRO HIDEYO MIYAZIMA 

                                                   PARANAÍTA 

 
 
 
                                  RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ 
 

                  JACAREACANGA 

 

TESTEMUNHAS  

 

 

1-________________________ 

Nome 

CPF: 

 

 

 2-________________________ 

Nome: 

CPF: 


