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CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA O RECOLHIMENTO DO ISSQN
RETIDO NA FONTE :

1 – TOMADOR DE SERVICOS - PESSOA FÍSICA :
1.1. - “Art. 7º - O tomador de serviços é responsável pelo pagamento do imposto e deve reter e recolher o seu

montante quando o prestador:
I – obrigado a emissão de nota fiscal, nota fiscal-fatura ou outro documento exigido pela

Administração, não o fizer;
II – desobrigado da emissão de nota fiscal, nota fiscal-fatura ou outro documento exigido pela

Administração, não fornecer:
a) recibo que conste, no mínimo, o nome do prestador de serviço, o nú mero de sua inscrição no

Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM, seu endereço, a atividade sujeita ao imposto e o
valor do serviço;

b) comprovante de que tenha sido recolhido o imposto correspondente ao exercício anterior, salvo se
inscrito posteriormente;

c) có pia da ficha ou guia de inscrição.
1.2. - “Art. 8º - São, também, responsáveis, devendo reter e recolher o imposto:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do País;

2 – TOMADOR DE SERVICOS - PESSOA JURÍDICA :
2.1. - “Art. 8º - São, também, responsáveis, devendo reter e recolher o imposto:

II - A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos
subitens 3.0 4, 4.22, 4.23, 7.0 2, 7.0 4, 7.0 5 , 7.0 9 , 7.10 , 7.11, 7.12, 7.14, 7.15 , 7.17, 11.0 1, 11.0 2, 11.0 4, 12.0 1, 12.0 2,
12.0 3, 12.0 4, 12.0 5 , 12.0 6 , 12.0 7, 12.0 8, 12.0 9 , 12.10 , 12.11, 12.12, 12.14, 12.15 , 12.16 , 12.17, 17.0 5 , 17.0 9 , 20 .0 1,
20 .0 2 e 20 .0 3 da lista constante do artigo 1º.”- vide descrição dos serviços no anexo I;

2.2. – E também se o tomador de serviços estiver enquadrado no Art. 7º e ou Inciso I do Art. 8º.

3 – NÃO DEVERÁ SER RETIDO E RECOLHIDO O IMPOSTO NA FONTE:
3.1. - SE O PRESTADOR DE SERVIÇOS ESTIVER ENQ UADRADO NO ARTIG O 10 :

“Art.10  – Sem prejuízo do disposto no artigo 7º, os responsáveis tributários ficam desobrigados do pagamento
e da retenção do Imposto quando o prestador de serviços:

I – gozar de isenção, concedida pelo município de Mogi das Cruzes;
II – gozar de imunidade;
III – estiver enquadrado nas condições estabelecidas nos artigo 21 e 23.”

ALERTA:

Deverá ser emitida uma Guia de Pag amento para cada Documento Fiscal e o
Tomador do Serviço deverá escriturar o Documento Fiscal no Livro Modelo
“ 5 6 ” (ANEXO II)
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4. – COMO PROCEDER PARA EMITIR A GUIA DE RECOLHIMENTO PELA INTERNET:
4.1.- ACESSAR O SITE DE PREFEITURA (w w w .mogidascruzes.sp.gov.br);
4.2.- CLICAR EM “PREFEITURA ON LINE”;
4.3.- CLICAR EM “RENDAS MOBILIARIAS (ISS)”;

COM INSCRIÇÃ O MU NICIPAL SEM INSCRIÇÃ O MU NICIPAL – VIDE NOTA 1
4.4. – CLICAR EM “CONTRIBUINTE COM CCM”; 4.4. – CLICAR EM “CONTRIBUINTE EVENTUAL”;
4.5. – DIGITAR O CCM E O DIGITO VERIFICADOR; 4.5. – DIGITAR O DOCUMENTO SOLICITADO;
4.6. – DIGITAR O DOCUMENTO SOLICITADO; 4.6. – CLICAR EM “GUIA PARA PAGAMENTO”;
4.7. – CLICAR EM “GUIA DE RETENÇÃO NA
FONTE”;

4.7. – PREENCHER A GUIA COM TODOS OS DADOS
DO PRESTADOR DE SERVIÇO;

4.8. – PREENCHER A GUIA COM TODOS OS DADOS
DO PRESTADOR DE SERVIÇO;

4.8. – NO CAMPO OBSERVAÇÃO COLOCAR O
NUMERO DAS NOTAS FISCAIS, RAZÃO SOCIAL E O
CNPJ DO TOMADOR DO SERVIÇO;

4.9. – CLICAR EM “CALCULAR”E SE NÃO HOUVE NENHUMA MENSAGEM;
4.10. – CLICAR EM “IMPRIMIR”E SEGUIR AS INSTRUÇÕES;
4.11. – ENTREGAR UMA COPIA PARA O PRESTADOR DO SERVIÇO, APÓS A QUITAÇÃO ( §  2º DO

ART. 9º ).

5.- Caso o contribuinte não tenha acesso a INTERNET, comparecer no balcão da Secretaria Municipal de Finanças -
Departamento de Rendas Mobiliárias, munido da Ficha de Inscrição - CCM (se houver) e, da Nota Fiscal (se ela foi
emitida) ou Documento que constituir o fato gerador da obrigação tributária e, solicitar ao Fiscal de Plantão que emita a
Guia para pagamento do ISS Retido na Fonte.

NOTA 1:

OBS.: TRANSCRITOS DOS ARTIGOS 192 A 194, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.961, DE 07 DE DEZEMBRO DE
1970 – CTM:

“Art. 192 – As Taxas de Licença têm como fato gerador o poder de polícia do Município na outorga de
permissão para o exercício de atividade ou para a prática de atos dependentes, mediante prévio cumprimento de
exigências legais.

Art. 19 3  – As Taxas de Licença sã o exigidas para :
I – localizaçã o e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais, de

prestaçã o de serviços e congêneres.
II – renovação de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais,

industriais, profissionais, de prestação de serviços e congêneres.
Art. 194 – Para efeito de cobrança da Taxa de Licença, são considerados estabelecimentos de produção,

comércio, indústria e de prestação de serviços, os definidos nos Artigos 126 e 133 deste Código, bem como os locais
onde profissionais autônomos exerçam suas atividades.”



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas Mobiliárias

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277, 1º andar  - Centro Cívico - CEP 08780-900
fones:4798-5051  4798-5052 –  4798-5053 E-MAIL –drm@pmmc.com.br

3

ANEXO I - SUB-ITENS SUJEITOS A RETENÇÃO DO ISS

03.04 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário
Alíquota de 2% (dois por cento)

04.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar,
odontológica e congêneres.

Alíquota de 2% (dois por cento)

04.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados
ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

Alíquota de 2% (dois por cento)

07.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica
e de outras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplenagem, pavimentação, concretagem, e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação de
serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Alíquota de 3% (três por cento)

07.04 – Demolição.
Alíquota de 3% (três por cento)

07.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao
ICMS).

Alíquota de 3% (três por cento)

07.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e
outros resíduos quaisquer.

Alíquota de 2% (dois por cento)

07.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres.

Alíquota de 3% (três por cento)

07.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
Alíquota de 3% (três por cento)

07.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Alíquota de 2% (dois por cento)

07.14 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
Alíquota de 3% (três por cento)

07.15 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
Alíquota de 3% (três por cento)

07.17 – Acompanhamento e fiscalização de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
Alíquota de 3% (três por cento)
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11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.
Alíquota de 2% (dois por cento)

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
Alíquota de 2% (dois por cento)

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
Alíquota de 2% (dois por cento)

12.01 – Espetáculos teatrais.
Alíquota de 2% (dois por cento)

12.02 – Exibições cinematográficas.
Alíquota de 3% (três por cento)

12.03 – Espetáculos circenses.
Alíquota de 2% (dois por cento)

12.04 – Programas de auditório.
Alíquota de 5% (cinco por cento)

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
Alíquota de 5% (cinco por cento)

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres.
Alíquota de 5% (cinco por cento)

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Alíquota de 5% (cinco por cento)

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.
Alíquota de 5% (cinco por cento)

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
Alíquota de 5% (cinco por cento)

12.10 – Corridas e competições de animais.
Alíquota de 5% (cinco por cento)

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem participação do espectador.
Alíquota de 2% (dois por cento)

12.12 – Execução de música.
Alíquota de 2% (dois por cento)

12.l4 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
Alíquota de 2% (dois por cento)

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres,
Alíquota de 5% (cinco por cento)
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12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições
esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Alíquota de 5% (cinco por cento)

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
Alíquota de 5% (cinco por cento)

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,
avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Alíquota de 2% (dois por cento)

17.09 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
Alíquota de 2% (dois por cento)

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de
embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de
qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de
movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

Alíquota de 2% (dois por cento)

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer
natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, logística e congêneres.

Alíquota de 2% (dois por cento)

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias,
inclusive suas operações, logística e congêneres.

Alíquota de 2% (dois por cento)
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ANEXO I I - MODELO DO LIVRO 56


