Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema

LEI COMPLEMENTAR Nº 433, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.
"Altera o Código Tributário do Município da Estância Turística
de Paranapanema, no que se refere ao ISSQN e dá outras
providências. "
ANTONIO HlROMITI NAKAGAWA, Prefeito
do Município da Estância Turística
de
Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - O Código Tributário do Município de Paranapanema - Lei Complementar
de novembro de 2009 -, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

•

nº 114, de 09

"Artigo 149. (Omissis)
IX - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária

de serviços, ainda que imune ou isenta,

na hipótese prevista no li 4 do art. 151 desta Lei Complementar, quanto aos serviços
prestados no Município de Paranapanema por prestadores de outras localidades, uma vez
que é nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições
relativas à aliquota mínima prevista na legislação federal no caso de serviço prestado a
tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde está localizado o
prestador do serviço, nos moldes dos !j!j 2º e 3º do art. 8º-A da Lei Complementar Federal
Q

nº 116/2003.

X - toda e qualquer pessoa juridica, tomadora de serviços prestados por contribuinte
estabelecido ou domiciliado em outro Município, quando a incidência do imposto

•

ocorrer no Município de Paranapanema,

nos moldes das exceções previstas nos incisos I a

XXIll do art. 151 desta Lei Complementar."

"Artigo 151. 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 XXIll, quando o imposto será

devido no local:
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio,
si/agem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para
quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso dos serviços descritos no subitem 7.016 da
U"" de .;ew;ço; '"""'
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XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.002 da lista de serviços anexa;
XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos
pelo item 16 da lista anexa;
XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22,4.23 e 5.09 da lista anexa;
XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas
administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da
lista anexa;
XXlll- do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 da lista anexa .

•

(. ..)

8 4º

A partir de 1º de janeiro de 2018, no caso de prestadores de serviços estabelecidos ou
domiciliados em outros municípios, cuja legislação local não observar o quanto disposto no
caput ou no 81º, ambos do artigo 8º-A da Lei Complementar Federal nº 116/03, o imposto
será devido ao município de Paranapanema, caso o estabelecimento ou domicilio do
tomador ou intermediário do serviço esteja aqui localizado.

8 5º No

caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09 da lista de serviços anexa, o
valor do imposto é devido no município de Paranapanema quando for este o declarado
como domicílio tributário

da pessoa jurídica ou física tomadora

do serviço, conforme

informação prestada por este.

•

8 6º No

caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito,
descritos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa, os. terminais eletrônicos ou as
máquinas
das operações efetivadas
deverão ser registradas
no Município de
Paranapanema,

quando este for o domicilio do tomador do serviço."

"Artigo 155-A - Em atendimento

à legislação fedJral, que estabelece normas gerais a

respeito do ISSQN, as alíquotas do ISSQN não poderão ser fixadas abaixo de 2% (dois por
cento), bem como o imposto nõo será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou
indiretamente,

em carga tributária

menor que a decorrente

da aplicação de referida

alíquota mínima, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da
lista de serviços anexa a esta lei complementar."
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"Artigo 173. (omissis)
I - o serviço for prestado através de estabelecimento situado em seu território, seja ele
sede, filial, agência, sucursal ou escritório, exceto na hipótese dos serviços descritos nos
incisos de I a XXIII do art 151 desta lei que forem prestados em outro município;
11 - na falta de estabelecimento, houver domicilio do prestador na cidade, exceto na
hipótese dos serviços descritos nos incisos de I a XXIII do art 151 desta lei que forem
prestados em outro município;
III - nas prestações de seryiços previstas nos incisos I a XXIII do artigo 151 desta lei,
realizadas no município de Paranapanema, mesmo quando o prestador do serviço estiver
estabelecido ou domiciliado em município diverso;

•

(.)"
Art. 2º - A lista de serviços (TABELA I) anexa à Lei Complementar nº 114, de 09 de novembro de
2009, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, passa a vigorar com as alterações
constantes

do Anexo desta Lei Complementar.

Art. 3º . Ficam expressamente
revogadas eventuais isenções atinentes ao ISSQN ou qualquer
benefício de natureza tributária que possa configurar ofensa ao quanto estabelecido no art. 155A do Código Tributário Municipal, conforme redação inserida pela presente Lei Complementar.
Art. 4º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, salvo seu art. 3º e os
dispositivos atinentes à tributação de novos serviços não previstos anteriormente
na lista de
serviços Anexa a esta lei complementar, bem como o inciso IX, do artigo 149 e o S 4º, do artigo
151, ambos da Lei Complementar Municipal nº 114/2009, com redação dada pela presente lei,

•

que somente entrarão

em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018 .

Art. Sº - Ficam revogadas as disposições

em contrário.

Prefeitura do Municipio de Paranapanema,

ANT~IO

29 de setembro

~IR9M~ NAKAGAWA

PREF"eíro MUNICIPAL

supra.
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TABELA I
LISTA DE SERVIÇOS
(ISSQN)
ALÍQUOTA

NOME DA ATIVIDADE
CÓD ATlVID
01 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES
( ...)

01

01

003

004

•
01

009

Processamento, armazenamento
ou hospedagem de dados,
textos, imagens, vídeos, págínas eletrônicas, aplicativos e
formatos,
e
entre
outros
de informação,
sistemas

3

congêneres
Elaboração

de programas de computadores,
inclusive de
da arquitetura
independentemente
jogos eletrônicos,
construtiva da máquina em que o programa será executado,
incluindo tablets, smartphones e congêneres.

3

( ...)
Disponibilização,

sem cessão definitiva, de conteúdos de
áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet,
a imunidade de livros, jornais e periódicos
respeitada
(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras
de
de que trata a Lei
Serviço de Acesso Condicionado,
Complementar
nº 12.485, de 12 de setembro de 2011,

3

sujeita ao ICMS).
(...)

•

06 - SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS, ESTÉTICA, ATIVIDADES FÍSICAS E
CONGÊNERES
(...)

3
Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
006
06
07 - SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO,
CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E
CONGÊNERES
07
07

agronomia,

arquitetura,

geologia, urbanismo,

001

Engenharia,

002

paisagismo e congêneres
administração,
por
Execução,
Subempreitada,
de obras de construção

empreitada

ou

civil, hidráulica

ou

elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive Sondagem,
Irrigação,
drenagem,
de poços, escavação,
perfuração
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos
(exceto o
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fornecimento de mercadorias produzidas pelo Prestador de
serviços fora do local da prestação dos Serviços, que fica

07

003

sujeito ao icms.).
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade,
Estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e
de anteprojetos,
elaboração
Serviços de engenharia;
projetos Básicos e projetos executivos para trabalhos de

5

engenharia

07
07

•

07

07

004
005

006

007

Demolição
Reparação,

conservação

e reforma

de edificios,

estradas,

Pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento
de
Mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, Fora o
local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao icms)
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos,
Cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, Placas
com material fornecido Pelo
de gesso e congêneres,
tomador do serviço
Recuperação, raspagem,

polimento

e lustração

de pisos e

5
5

5

5

Congêneres

07
07

07

•

008
009

010

07
07

011
012

07

013

Calafetação
tratamento,
incineração,
remoção,
coleta,
Varrição,
Reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e
outros resíduos quaisquer
Limpeza manutenção e conservação de vias e logradouros
Públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e
Congêneres
Decoração e jardinagem,

inclusive corte e poda de Arvores

Controle e tratamento de efluentes de qualquer Natureza e
de agentes físi cos, químicos e biológicos
imunização,
desinsetização,
desinfecção,
Dedetização,

5

5
5
5

Higienização, desratização,

07

016

pulverização e congêneres
adubação,
semeadura,
reflorestamento,
solo, plantio, silagem, colheita, corte e

5
5

Florestamento,
reparação
de
descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal
da formação,
indissociáveis
e dos serviços congêneres
manutenção

07
07

017
018

e colheita de florestas,

para quaisquer

fins e

por quaisquer meios.
Escoramento, contenção de encostas e serviços congenêres
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias lagos,
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Lagoas, represas, açudes e congêneres
07

019

07

020

07

021

,,

5
5

5

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros
I serviços relacionados com exploração e Exploração de
i

I

petróleo, gás natural e de outros Recursos minerais
Nucleoção e bombardeamento
de nuvens e congêneres

5
022
11 - SERVIÇOS DE GUARDA, ESTACIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, VIGILÂNCIA E
CONGÊNERES.
(...)
Vigilância, segurança ou monitoramento
de bens, pessoas e
002
11
2
semoventes

07

•

Acompanhamento
e fiscalização da execução de obras de
Engenharia, arquitetura e urbanismo
cartografia,
(inclusive interpretação),
Aerofotogrametria
batimétricos,
topográficos,
levantamentos
Mapeamento,
Geográficos, geodésicos, geológicos geofísicos e Congêneres
Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem,

(...)
13 - SERVIÇOS RELATIVOS A FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E
REPROGRAFIA.
( ...)
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos
13
005
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e
fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
que
ainda
industrialização,
ou
comercialização
3
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que

•

deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas,
rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais
técnicos e de instrução, quando ficarâo sujeitos ao ICMS.
14 - SERViÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS.
14

005

(...)
acondicionamento,
recondicionamento,
Restauração,
lavagem, secagem, tingimento,
pintura, beneficiamento,
corte, recorte, plastificação,
anodização,
galvanoplastia,
costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos

3

quaisquer.
14

014

( ...)
Guincho intramunicipal,

guindaste e içamento.

3

(... )
16 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL
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16

001

rodoviário,
coletivo municipal
Serviços de transporte
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

3

3
Outros serviços de transporte de natureza municipal.
002
16
17 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, CONTÁBIL,
COMERCIAL E CONGÊNERES
(...)
17

025

de
e outros materiais
Inserção de textos, desenhos
propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em

3

livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e
gratuita).
(...)

•

25 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
25

002

i

(...)
Translado

intramunicipal

e cremação de corpos e partes de

3

. corpos cadavéricos.

,
25

005

(...)
Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

•
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