
LEI  Nº 856/2004 
De 29 de dezembro de 2004. 
 
 
Dá nova redação aos artigos que tratam do Imposto de 
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN , da Lei nº 
671/97 de 31 de dezembro de 1997.  

 

 
JOSÉ JOÃO SEGHIMATZ, Prefeito do Município de 

Iacanga, Comarca de Ibitinga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal de Iacanga APROVOU e ele SANCIONA e 
PROMULGA a seguinte Lei:-........ 

 
 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
 

Do Fato Gerador e do Contribuinte 
 

Art.1º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de 
serviços relacionados na lista do anexo I da presente Lei, ainda que esses não se constituam 
como atividade preponderante do prestador. 
 

§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
 
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista mencionada no caput deste artigo, os 
serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva 
fornecimento de mercadorias. 

 
§ 3º O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços 
prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados 
economicamente por autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, 
preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 
 
§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. 

 
Art. 2º - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XX, quando o imposto será devido no local: 
 

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 1º desta Lei 
Complementar; 
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 
serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; 



III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.17 da lista 
anexa; 
 
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; 

 
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 
 
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa; 
 
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa; 
 
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa; 
 
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 
 
X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa; 
 
XI – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, 
no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 
 
XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 
7.18 da lista anexa; 
 
XIII – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.01 da lista anexa; 
 
XIV – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no 
caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 
 
XV – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no 
caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 
 
XVI – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no 
caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 
 
XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços 
descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa; 
 
XVIII – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, 
onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista 
anexa; 



XIX – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, 
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista 
anexa; 
 
XX – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no 
caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 
 
§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.0 da lista anexa, considera-se 
ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Município quando aqui exista extensão 
de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de 
locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não. 
§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se 
ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Município quando aqui exista extensão 
de rodovia explorada. 

 
Art. 3º - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a 
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade 
econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, 
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

 
§1º - A existência de estabelecimento prestador é indicada pela conjugação parcial ou 
total dos seguintes elementos: 
 

I.  Manutenção de pessoal, materiais, máquinas, instrumentos e equipamentos 

necessários à execução do serviço; 

 

II.  Estrutura organizacional ou administrativa; 

 

III.  Inscrição nos órgãos previdenciários; 

 

IV.  Indicação, como domicílio fiscal, para efeitos de tributos federais, estaduais ou 

municipais; 

 

V. Econômica de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço 

em impressos e formulários, locação do imóvel, propaganda ou publicidade e 

fornecimento de energia elétrica ou água em nome do prestador ou do seu 

representante. 

 

§2º - Havendo habitualidade na atividade do prestador de serviço,  nos limítrofes 

municipais, poderá ser exigida a inscrição municipal, a critério da Fazenda Pública 

Municipal. 
 
 
Art. 4º - A incidência do imposto independe: 
 

I. da existência de estabelecimento fixo; 



 
II.  do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, 

relativas à prestação do serviço; 
 

III.  do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação de serviços. 
 

Art. 5º - O imposto não incide sobre: 
 

I – as exportações de serviços para o exterior do País; 
 
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
 
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de 
crédito realizadas por instituições financeiras. 

 

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos 
no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por 
residente no exterior. 

 

 Da Base de Cálculo e da Alíquota 
 

Art. 6º - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
 
§ 1º- Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho estritamente 
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será devido por meio de valores fixos 
detalhados na tabela em anexo. 
 
§ 2º- O enquadramento será feito no ato da inscrição ou da alteração do ramo de 
atividade, após levantamento e análises realizadas pelo fisco municipal, de acordo com 
regulamentação por Lei. 
§3º- Para os efeitos deste imposto, considera-se preço do serviço, o valor total das 
construções, obtido através de tabela a ser regulamentada por Lei, quando superior ao 
valor declarado pelo proprietário ou responsável, que não possuir as notas fiscais de 
prestação de serviço de toda a obra. 
 
§ 4 Após a edição da presente Lei os valores fixos constantes da tabela em anexo 
deverão ser reajustados anualmente por Lei. 
 
§ 5 Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 
7.05 da lista de serviços do artigo 2º; 
 
II - o valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto, no caso dos serviços 
previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços previstos na tabela do anexo I. 

 
 



Art. 7º - Aplicam-se, à base de cálculo do imposto, as alíquotas dispostas na Lista de Serviços, 
constante no anexo I. 
 
Art. 8º - Os profissionais autônomos serão enquadrados no regime de tributação fixa, e o 
imposto será calculado e aplicado de acordo com os percentuais anuais constantes da lista de 
serviços do anexo I, com cobrança única anual que poderá ser parcelada a critério do Chefe do 
Executivo, por Lei. 
 

§1º. Quando os serviços a que se referem os itens 4.01, 4.05, 4.06, 4.10, 4.11, 4.13, 
4.14, 4.15, 4.16, 7.01, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17 e 17.18, da lista de serviços 
forem prestados no mesmo estabelecimento, por  mais de um profissional autônomo e 
com a mesma habilitação profissional, o imposto será devido pelo regime de tributação 
variável. 
 

Art. 9º - Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
 
I – O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 
e 7.05 da lista de serviços do anexo I 
 

Art. 10º - O contribuinte do imposto é o prestador do serviço especificado na Lista constante do 
anexo I. 
 

§ 1º - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária. 

 

§ 2º - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 
respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra 
de disposição expressa desta lei. 

§ 3º - Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que 
constituam o seu objeto, conforme disciplinado em regulamento. 

 
Art. 11º - Fica, toda pessoa jurídica, estabelecida no Município, obrigada a reter os valores 
referentes ao ISSQN devido por pessoas ou empresas das quais contratar serviços,  devendo, 
neste caso, proceder seu recolhimento no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de 
Iacanga até o dia 10 (dez) do mês subseqüente. 
A falta de retenção implica em responsabilidade da tomadora dos serviços. (Revogada pela Lei 
Municipal nº 1005, de 16 de agosto de 2007). 
 

Art. 11 - Fica toda pessoa jurídica, de caráter filantrópico ou não, e toda pessoa física, 
individual ou associada à cooperativas de prestação de serviços, cooperativas rurais, 
consórcios de produtores rurais ou ainda outras formas de associação, sob qualquer 
denominação ou finalidade estatutária, estabelecidas ou prestando serviço no Município, 
obrigadas a reter os valores referentes ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -
ISSQN, devido por pessoas ou empresas prestadoras de serviços ou das quais contratar 
serviços, devendo proceder o recolhimento no Setor de Tributação Municipal de Iacanga, até o 



dia 10 (dez) do mês subseqüente àquela da efetiva prestação do serviço. (Redação dada pela 
Lei Municipal nº 1005, de 16 de agosto de 2007). 
 

 

§ 1º- A não retenção implica em responsabilidade pelo crédito tributário correspondente, 

e sujeição às mesmas penalidades impostas ao contribuinte. 

 

§ 2º- O não recolhimento do imposto devido no prazo previsto, embora retido o valor, 

implica em penalidades, conforme disciplinado na legislação. 

 

§ 3- A pessoa jurídica deverá informar mensalmente ao Fisco Municipal, através de 
Declaração a ser regulamentada, as informações referentes aos serviços contratados e 
ao imposto retido na fonte. (Revogada pela Lei Municipal nº 1005, de 16 de agosto de 
2007). 
 

§ 3º - As pessoas jurídicas ou físicas especificadas no caput deste artigo deverão 
informar mensalmente ao Fisco Municipal, Setor de Tributação Municipal, através de 
declaração em forma de planilha, o nome do prestador de serviços, os números das 
Notas Fiscais representativas dos serviços prestados, os valores individuais e totais, e o 
valor do imposto devido e retido, devendo ainda a planilha ser assinada pelo Tomador 
dos serviços ou represente legal devidamente habilitado. (Redação dada pela Lei 
Municipal nº 1005, de 16 de agosto de 2007). 
 
§ 4º- Quando se tratar de contratação de profissional autônomo sujeito a tributação fixa, 

o tomador de serviços fica obrigado a exigir o comprovante de inscrição municipal e 

regularidade fiscal. 

 

§ 5º - No caso das micro e pequenas empresas prestadoras de serviços, alcançadas 
pela Lei Complementar Federal n º 123 de 14 de dezembro de 2006, não se alterará a 
sistemática de retenção e recolhimento, devendo o valor retido e recolhido ao Fisco 
Municipal, ser compensado no ato do recolhimento do Simples Nacional, como 
determina o § 4º do artigo 21 da referida Lei Complementar Federal. (Redação 
introduzida pela Lei Municipal nº 1005, de 16 de agosto de 2007). 
 

Art. 12 – Nos casos de lançamento por homologação, o imposto será recolhido mensalmente, 

aos cofres da Prefeitura Municipal, mediante o preenchimento de guias de recolhimento, 

independentemente do prévio exame da autoridade administrativa, até o dia 10 (dez) do mês 

subseqüente ao da ocorrência do fato gerador. 

 

§ 1º- Nos casos que o prestador de serviço tiver estabelecimento fixo e não permanente 

no Município, o imposto, sobre as operações do dia, será recolhido até o dia seguinte, 

ao término da prestação do serviço. 

 

§ 2º- É obrigatória a declaração das operações tributáveis ou sua ausência, mesmo que 

o tributo seja excluído por isenção, não a elidindo, também, o fato de não haver tributo a 

recolher. 

 



§ 3º- Nos casos dos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, quando houver apuração 

de diferença de imposto (ISSQN) devido pelo proprietário da obra, o recolhimento 

deverá ser efetuado até 30 (trinta) dias após o lançamento arbitrado. 

 
Art. 13 – Nos casos dos autônomos, assim enquadrados, conforme disposto no § 1º do 

artigo 8º, o valor da parcela do imposto será o constante da Lista de Serviços, 

constante no anexo I, recolhido pelo contribuinte, anualmente, em até 2 parcelas anuais, 

a critério do chefe do executivo municipal, por Lei. 
 

Art. 14 – O prazo, a que se refere o artigo 12º, para o recolhimento da parcela mensal 

estimada, será até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador. 

 

Art. 15 – As diferenças de imposto apuradas em levantamento fiscal, constarão de auto de 

infração e serão recolhidas dentro do prazo de trinta (30) dias contínuos, contados da data do 

recebimento da respectiva notificação, ou da publicação do ato em jornal de circulação no 

município, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
Art. 16 – São solidariamente responsáveis, conjuntamente com o contratante e o empreiteiro 
da obra, o proprietário do bem imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a 
qualquer título, em relação aos serviços que lhe forem prestados, quanto aos serviços previstos 
nos subitens, 7.02 e 7.05 da tabela constante do anexo I, realizados sem a documentação fiscal 
correspondente e sem a prova de pagamento do imposto. 

 

§ 1 - Os tomadores de serviços que se enquadrarem no disposto no artigo 11, também 
são responsáveis solidários pelo imposto devido pelo prestador. 
 
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, são responsáveis: 
 
I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País; 
II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos 
serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 
11.02, 17.05 e 17.09 da lista do anexo I. 

 
 

Do Lançamento 
 
Art. 17 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza deve ser calculado pelo próprio 
sujeito passivo, mensalmente, exceto quando enquadrado pelo Fisco Municipal no regime de 
alíquota fixa prevista no artigo 8º da presente Lei.  

 
Parágrafo único - Nos casos de diversões públicas, previstos no item 12 da Lista de 
Serviços do anexo I, se o prestador do serviço não tiver estabelecimento fixo no 
Município, o imposto será calculado e recolhido diariamente. 
 

Art. 18 – Os lançamentos de ofício serão comunicados ao sujeito passivo, no seu domicílio 
tributário ou no local do fato gerador do ISSQN, acompanhados do auto de infração e 
imposição de multa, quando necessário. 



 
Parágrafo único - Não sendo o sujeito passivo encontrado será considerado notificado, 
por intermédio de edital publicado em jornal de circulação no Município. 

Art. 19 – Quando o contribuinte quiser comprovar, com documentação hábil, a critério da 
Fazenda Municipal, a inexistência de resultado econômico, por não ter prestado serviços 
tributáveis pelo Município, deve fazer a comprovação no mesmo prazo estabelecido pela 
presente Lei, para o recolhimento mensal do imposto. 
 
§ 1º - O prazo para o início dos procedimentos de fiscalização e homologação do cálculo do 
contribuinte enquadrados no regime mensal ou especial, é de 5 (cinco) anos, contados da data 
da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação 
do contribuinte. 
 
§ 2º - Os contribuintes que exercerem prestação de serviços, em diversos estabelecimentos, 
terão lançamentos distintos, um para cada estabelecimento, inclusive os profissionais liberais. 
 
§ 3º - Os tomadores de serviços, dos subitens 7.02 e 7.05 da tabela do anexo I deverão 
recolher de forma mensal o imposto sendo que o lançamento será obrigatoriamente revisto por 
ocasião do término da administração, empreitada ou sub-empreitada, para acerto de 
diferenças, se houver. 

 

 
Do Lançamento Por Arbitramento 

 
Art. 20 – Nos seguintes casos, o valor das operações, o lançamento e a cobrança de tributos 
poderão ser arbitrados pela autoridade fiscal, sem prejuízo das penalidades cabíveis: 
 

I.  Quando se apurar fraude, sonegação ou omissão, ou se o sujeito passivo embaraçar 
o exame de livro ou documentos necessários ao lançamento e à fiscalização do tributo, 
ou se não estiver inscrito no cadastro fiscal; 
II.  Quando o sujeito passivo não apresentar a guia de recolhimento e não efetuar o 
pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza no prazo legal; 
III.  Quando o sujeito passivo não possuir os livros, documentos, talonários de notas 
fiscais e formulários determinados por esta Lei e pelas demais leis Federal e Estadual 
que possibilitem a fiscalização. 
IV.  Quando o resultado obtido pelo contribuinte for economicamente inexpressivo, 
quando for difícil a apuração do preço, ou quando a prestação do serviço tiver caráter 
transitório ou instável; 
V.  Quando não possuir o sujeito passivo, ou deixar de exibir, os elementos necessários 
à fiscalização das operações realizadas, inclusive nos casos de perda, extravio ou 
inutilização de livros ou documentos fiscais; 
VI.  Quando não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os 
esclarecimentos exigidos pela fiscalização, prestar esclarecimentos insuficientes ou que 
não mereçam fé, por serem inverossímeis ou falsos; 
VII.Quando do exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, 
sem se encontrar o sujeito passivo devidamente inscrito no órgão competente; 
VIII.Quando os serviços forem prestados sem a determinação do preço ou a título de 
cortesia. 
§ 1º - Para o arbitramento do preço do serviço serão considerados, entre outros 
elementos ou indícios, os lançamentos de estabelecimentos semelhantes, a natureza do 



serviço prestado, o valor dos serviços prestados cobrado pelos concorrentes, a 
remuneração dos sócios, o número de empregados e seus salários. 
§ 2º - Nos casos de arbitramento de preço para os contribuintes a que se refere o artigo 
2º, parágrafo único, itens I, II, III, IV e V, a soma dos preços, em cada mês, não poderá 
ser inferior à soma dos valores das seguintes parcelas referentes ao mês considerado: 

1. Valor das matérias - primas, combustíveis e outros materiais consumidos; 
2. Total dos salários pagos; 
3. Total da remuneração dos diretores, proprietários, sócios ou gerentes; 
4. Total das despesas de água, energia elétrica e telefone; 
5. Aluguel do imóvel e das máquinas e equipamentos utilizados para a prestação 

dos serviços, ou 2% (dois por cento) do valor desses bens, se forem próprios. 
 

§ 3º - O arbitramento referir-se-á, exclusivamente, aos fatos ocorridos no período em 
que se verificarem os pressupostos mencionados nos incisos deste artigo. 
 
§4º - Nas hipóteses previstas neste artigo, o arbitramento será fixado por despacho da 
autoridade fiscal competente, que considerará, conforme o caso: 
 

1. Os pagamentos de impostos efetuados pelo mesmo ou por outros 
contribuintes de mesma atividade, em condições semelhantes; 

 
2. Peculiaridades inerentes à atividade exercida; 
 
3. Fatos ou aspectos que exteriorizem a situação econômico-financeira do 

sujeito passivo; 
 

4. Preço corrente dos serviços oferecidos à época a que se referir a apuração; 
 

5. Na hipótese do inciso VII, realizado o arbitramento, será utilizada inscrição de 
ofício definida em ato da Fiscalização Tributária; 

 
6. Do imposto resultante do arbitramento, serão deduzidos os pagamentos 

realizados no período; 
7. O arbitramento não exclui a incidência de atualização monetária, acréscimos 

moratórios e multa pecuniária sobre o débito de imposto que venha a ser 
apurado, nem da penalidade por descumprimento da obrigação acessória que 
lhe sirva de pressuposto. 

 
 

 Do Lançamento Por Estimativa 
 

Art. 21 – Quando o volume, natureza ou modalidade da prestação de serviços aconselhar 
tratamento fiscal mais adequado, o imposto poderá ser fixado por estimativa, a critério da 
Fazenda Pública Municipal, por período indeterminado, observadas as seguintes normas, 
baseadas em: 
 

I. informações fornecidas pelo contribuinte e outros elementos informativos, inclusive 
estudos de órgãos públicos e entidades de classe diretamente vinculados à atividade; 

II. valor médio dos serviços prestados; 
 



III.  total de horas trabalhadas multiplicadas pelo número de trabalhadores; 
 

IV.  total da remuneração dos diretores, proprietários, sócios ou gerentes; 
 

V. faturamento médio mensal de estabelecimentos de mesmo porte e atividade; 
 

VI.  outros meios que, a critério da Fazenda Pública Municipal, se fizerem necessários. 
 

§ 1º- O montante do imposto assim estimado será parcelado para recolhimento em 
prestações mensais, a critério da Autoridade Fiscal cabendo recurso ao Senhor Prefeito, 
em até 12 parcelas mensais. 
 
§ 2º- Findo o período, fixado pela Administração Tributária, para o qual se fez a 
estimativa, será prorrogado por igual período, sucessivamente, caso não haja 
manifestação da autoridade competente. 
 
§ 4º- Deixando de ser aplicado o regime de apuração do imposto por estimativa, por 
qualquer motivo ou a qualquer tempo, será apurado através de um formulário especial, o 
preço real dos serviços e o montante do imposto efetivamente devido pelo sujeito 
passivo no período considerado, com base nos documentos e informações que a 
Administração Tributária julgar necessários. 
 
§ 5º- Verificada qualquer diferença entre o montante recolhido e o apurado, será ela: 

a) Se favorável ao fisco, recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da notificação, pela repartição competente; 

 
b) Se favorável ao contribuinte, restituída dentro do prazo de 30 (trinta) dias, ou 

compensada. 
 
§ 6º- O enquadramento do sujeito passivo no regime de estimativa, a critério da 
Fazenda Pública Municipal, poderá ser feito individualmente, por categoria de 
estabelecimento ou por grupos de atividades. 
 
§ 7º- O lançamento procedido por estimativa, não dispensa o contribuinte de emissão de 
documentos fiscais e respectiva escrituração. 
 
§ 8º- A aplicação do regime de estimativa poderá ser suspensa, a qualquer tempo, 
mesmo não tendo findado o exercício ou período, a critério da Administração Tributária, 
seja de modo geral, individual ou quanto a qualquer categoria de estabelecimento, ou 
por grupos de atividades. 
 
§ 9º- A autoridade fiscal poderá rever os valores estimados para determinado exercício 
ou período e, se for o caso, reajustar as prestações subseqüentes à revisão. 
 
§ 10 - Os demais procedimentos referentes ao regime especial serão disciplinados por 
decreto, inclusive os procedimentos de compensação referente ao imposto sobre 
serviços retido na fonte. 

 



Art. 22 – Feito o enquadramento do contribuinte no regime de estimativa, ou quando da revisão 
dos valores, a Fazenda Pública Municipal notificá-lo-á do “quantum” do tributo fixado, do prazo 
e da importância das parcelas a serem mensalmente recolhidas. 
 
Art. 23 – Os contribuintes enquadrados nesse regime serão comunicados, ficando-lhes 
reservado o direito de reclamação, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da comunicação. 

 

Da Inscrição No Cadastro Fiscal 
 

Art. 24 – O contribuinte deve promover sua inscrição no Cadastro Fiscal de Prestadores de 
Serviços antes do início de suas atividades, fornecendo à Prefeitura os elementos e 
informações necessários para a correta fiscalização do tributo, nos formulários oficiais próprios, 
conforme disciplinado em regulamento. 

 

       § 1º - Para cada estabelecimento prestador de serviços haverá inscrição distinta. 

 
§ 2º - A inscrição não faz presumir a aceitação, pela Prefeitura, dos dados e informações 
apresentados pelo contribuinte, os quais podem ser verificados para fins de lançamento. 
 
§ 3º - A concessão da inscrição fica condicionada ao atendimento das exigências a 
serem disciplinadas por decreto, para o exercício de cada estabelecimento. 

 
Art. 25 – As pessoas físicas deverão entregar cópia da cédula de identidade (RG), CPF e 
comprovante de endereço, no ato da inscrição, enquanto que as pessoas jurídicas deverão 
entregar cópia do CNPJ, Contrato Social ou declaração de firma individual e comprovante de 
endereço, no ato do requerimento da inscrição. 
§ 1º - Os prestadores de serviço sujeitos ao imposto, de conformidade com os subitens 7-02 e 
7-05 da lista de serviços, previstos na tabela do anexo I, deverão proceder a escrituração nos 
livros, por obra a ser administrada, empreitada ou sub-empreitada. 
 
§ 2º - Os contribuintes a que se refere o artigo 1º deverão atualizar os dados no Serviço de 
Cadastro Fiscal do ISSQN, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua ocorrência. 

 
Parágrafo único – No caso de alteração de endereço a atualização deverá ser 
promovida antes da mudança efetiva. 
 

§ 3º -  O contribuinte deve comunicar à repartição fiscal, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contínuos, contados da data de sua ocorrência, a cessação de atividades, a fim de obter baixa 
de sua inscrição, a qual será concedida após a verificação da procedência da comunicação, 
sem prejuízo da cobrança dos tributos devidos ao Município. 
§ 4º -  A emissão de nota fiscal de serviços ou recibo profissional de autônomo (RPA), assim 
como a utilização de livros, formulários, declarações ou outros documentos necessários ao 
registro, controle e fiscalização dos serviços ou atividades tributáveis, para o registro das 
operações sujeitas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, são obrigatórios a todos 
os prestadores de serviços, observado-se ainda o disposto no artigo 1º e seus parágrafos. 
 



§ 5º - O disposto no “caput” deste artigo será aplicado aos demais sujeitos passivos ou 
responsáveis solidários, sempre que tal exigência se fizer necessária pela Fazenda Pública 
Municipal, em razão da peculiaridade da prestação de serviços. 
 
§ 6º- Os livros e documentos fiscais previstos em regulamento somente poderão ser 
confeccionados e / ou utilizados, após prévia autorização por escrito da administração, por 
intermédio da repartição competente. 
§ 7º- A confecção e / ou utilização de livros e documentos fiscais, sem a autorização prevista no 
parágrafo anterior, sujeita tanto o sujeito passivo, quanto o estabelecimento, que proceder a 
confecção, as penalidades cabíveis. 
 
§ 8º- O sujeito passivo responde solidariamente pelas penalidades aplicadas, quando o 
estabelecimento que proceder a confecção for situado fora do território do Município. 

 
§ 9º- Cada estabelecimento do mesmo sujeito passivo é considerado autônomo para o efeito 
exclusivo de manutenção de livros e documentos fiscais e para recolhimento do imposto 
relativo aos serviços nele prestados, respondendo a empresa pelos débitos, acréscimos de 
multas e juros, referentes a qualquer deles. 

 
§ 10º- No caso dos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de serviços do ANEXO I, as notas fiscais 
deverão trazer a expressão: prestação de serviços. 

 
§ 11º- Os prestadores de serviços autônomos, a critério da Fazenda Pública  Municipal, 
poderão ser obrigados à utilização dos livros e notas fiscais, com observação sobre o regime de 
tributação. 

 
§ 12º- Todos os contribuintes enquadrados no regime mensal de apuração do ISSQN, inclusive 
regime especial, bem como os tomadores de serviço, prestarão, periodicamente, a Fazenda 
Pública Municipal, informações referentes às suas atividades e demais dados necessários ao 
controle da arrecadação e fiscalização, conforme disciplinado em regulamento.  
 

Das Isenções 
 

Art. 26 – Ficam isentas, do pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN), as construções residenciais com área construída de até 70m² (setenta metros 
quadrados), desde que destinada ao uso próprio. 

 

Parágrafo único - O benefício só será concedido uma única vez, desde que o 

interessado comprove não possuir outro imóvel e cuja renda familiar não exceda a (02) 

dois Salários Mínimos.  

 

Da Fiscalização 
 
Art. 27 – A Administração Tributária poderá efetuar levantamento econômico para apuração do 
real movimento tributável, realizado pelo estabelecimento, em determinado período. 
 

§ 1º - No levantamento fiscal, poderão ser usados quaisquer meios indiciários, bem 
como coeficientes médios de lucro bruto, preço unitário, movimentação de mercadorias 



utilizadas na execução dos serviços, encargos diversos, lucro bruto, bem como outros 
elementos informativos. 
§ 2º - Os levantamentos fiscais poderão ser refeitos quando a Administração Tributária 
dispuser de novos elementos para o seu refazimento. 
§ 3º - O disposto nos artigos anteriores se aplica integralmente aos tomadores de 
serviços, responsáveis pela retenção do Imposto sobre serviços. 
 

Art. 28 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.  
 
 
 

P. M. de Iacanga, 29 de dezembro de 2004. 
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