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Local da prestação – ISS (art. 115) 

  

  

Regra geral 
  

Considera-se o serviço prestado e o imposto devido: 

  

--> local do estabelecimento prestador;  

  

--> na falta do local acima: no domicílio do prestador. 

  

  

Exceções 
  

  

ISS devido no local 

  

  

Serviço 
  

1)  
--> Estabelecimento tomador ou 

intermediário; ou, na falta, 

--> onde ele estiver domiciliado; 

--> Serviço ser proveniente do exterior 

do País ou  

--> cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior do País; 

(importação de serviço) 

2) Da instalação dos: 

--> andaimes; 

--> palcos;  

--> coberturas; ou 

--> outras estruturas. 

3.04 - Cessão de andaimes, palcos, 

coberturas e outras estruturas de uso 

temporário. 

3) Da execução da obra 7.02 - Execução, por administração, 

empreitada ou subempreitada, de obras 

de construção civil, hidráulica ou elétrica 

e de outras obras semelhantes, inclusive 

sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, 

terraplanagem, 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 dos serviços, 

que fica sujeito ao ICMS). 

7.17 - Acompanhamento e fiscalização da 

execução de obras de engenharia, 

arquitetura e urbanismo. 

4) Da demolição 7.04 - Demolição 

5) Das  

--> edificações em geral,  

--> estradas,  

--> pontes,  

7.05 - Reparação, conservação e reforma 

de edifícios, estradas, pontes, portos e 

congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador 
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--> portos e congêneres dos serviços, fora do local da prestação 

dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

6) Da execução de 7.09 - Varrição, coleta, remoção, 

incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, 

rejeitos e outros resíduos quaisquer 

7.10 - Limpeza, manutenção e 

conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 

parques, jardins e congêneres. 

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive 

corte e poda de árvores. 

7.15 - Escoramento, contenção de 

encostas e serviços congêneres. 

7) Da execução dos serviços de: 

--> diversão,  

--> lazer,  

--> entretenimento e congêneres 

  

CUIDADO!! O serviço 12.13 que não é 

exceção. Neste caso, o ISS será devido 

no local do estabelecimento prestador 

12–Serviços de diversões, lazer, 

entretenimento e congêneres. 

  

12.13 - - Produção, mediante ou sem 

encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, 

danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, 

concertos, recitais, festivais e congêneres. 

(não é exceção --> ISS devido no local do 

estabelecimento prestador) 

8) Do controle e tratamento 7.12 - Controle e tratamento de efluentes 

de qualquer natureza e de agentes físicos, 

químicos e biológicos 

9) Do florestamento, reflorestamento, 

semeadura, adubação, reparação de solo, 

plantio, silagem, 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 

7.14 -Florestamento, reflorestamento, 

semeadura, adubação, reparação de solo, 

plantio, silagem, colheita, corte e 

descascamento de árvores, silvicultura, 

exploração florestal e dos serviços 

congêneres indissociáveis da formação, 

manutenção e colheita de florestas, para 

quaisquer fins e por quaisquer meios. 

10) Da limpeza e dragagem 7.16 - Limpeza e dragagem de rios, 

portos, canais, baías, lagos, lagoas, 

represas, açudes e congêneres. 

11) Onde o bem estiver guardado ou 

estacionado 

11.01 - Guarda e estacionamento de 

veículos terrestres automotores, de 

aeronaves e de embarcações 

12) Dos bens, dos semoventes ou do 

domicílio das pessoas: 

--> vigiados,  

--> segurados ou  

--> monitorados 

11.02 -Vigilância, segurança ou 

monitoramento de bens, pessoas e 

semoventes 

13) Do armazenamento, depósito, 

carga, descarga, arrumação e guarda 

do bem 

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, 

descarga, arrumação e guarda de bens de 

qualquer espécie. 
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14) Do Município onde está sendo 

executado o transporte 

16 – Serviços de transporte de natureza 

municipal. 

16.01 - Serviços de transporte coletivo 

municipal rodoviário, metroviário, 

ferroviário e aquaviário de passageiros. 

16.02 - Outros serviços de transporte de 

natureza municipal. 

15) Do estabelecimento  

--> do tomador da mão-de-obra ou, na 

falta de estabelecimento,  

--> onde ele estiver domiciliado. 

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, 

mesmo em caráter temporário, inclusive 

de empregados ou trabalhadores, avulsos 

ou temporários, contratados pelo 

prestador de serviço 

16) Da feira, exposição, congresso ou 

congênere a que se referir o  

--> Planejamento; 

--> Organização; e 

--> Administração. 

  

EXPLICANDO: Caso uma empresa de 

São Paulo seja contratada para planejar 

um congresso em Aracaju, o ISS será 

devido no local do congresso (Aracaju). 

17.09 - Planejamento, organização e 

administração de feiras, exposições, 

congressos e congêneres. 

  

ATENÇÃO!! Cuidado para não 

confundir com o serviço 12.13 que não é 

exceção ao local do prestador: 

--> 12.13: ISS no local do 

estabelecimento prestador; 

--> 17.09: ISS no local da feira, 

exposição, ...  

17) Do porto, aeroporto, ferroporto, 

terminal rodoviário, ferroviário ou 

metroviário 

20 – Serviços portuários, aeroportuários, 

ferroportuários, de terminais rodoviários, 

ferroviários e metroviários. 

18) Do domicílio do tomador dos 

serviços 

4.22 - Planos de medicina de grupo ou 

individual e convênios para prestação de 

assistência médica, hospitalar, 

odontológica e congêneres. 

4.23 - 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 

5.09 - Planos de atendimento e 

assistência médico-veterinária. 

15.01 - Administração de fundos 

quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de 

carteira de clientes, de cheques pré-

datados e congêneres. 

--> serviços prestados pelas 

administradoras de cartão de crédito ou 

débito e demais 

10.04 - Agenciamento, corretagem ou 

intermediação de contratos de 

arrendamento mercantil (leasing), de 

franquia (franchising) e de faturização 

(factoring) 
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15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) 

de quaisquer bens, inclusive cessão de 

direitos e obrigações, substituição de 

garantia, alteração, cancelamento e 

registro de contrato, e demais serviços 

relacionados ao arrendamento mercantil 

(leasing). 

19) Em cada Município em cujo 

território haja 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 

3.03 - Locação, sublocação, 

arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, 

de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos 

e condutos de qualquer natureza 

20) Em cada Município em cujo 

território haja extensão da rodovia 

explorada 

22.01 - Serviços de exploração de 

rodovia mediante cobrança de preço ou 

pedágio dos usuários, envolvendo 

execução de serviços de conservação, 

manutenção, melhoramentos para 

adequação de capacidade e segurança de 

trânsito, operação, monitoração, 

assistência aos usuários e outros serviços 

definidos em contratos, atos de concessão 

ou de permissão ou em normas oficiais 

21) No local do estabelecimento 

prestador 

Serviços executados em águas marítimas,  

  

Excetuados --> 20.01 

   

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. 

22)  

--> Estabelecimento tomador ou 

intermediário; ou, na falta, 

--> onde ele estiver domiciliado; 

Descumprimento do disposto no caput 

ou no parágrafo único, ambos do art. 

103-A da Lei 1547/89: 

  

--> alíquota mínima ISS: 2%; 

--> vedado a concessão de benefícios (ler 

parágrafo único do art. 103-A) que 

resultem em carga tributária < 2%. 

  

Exceção: 
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Podem ter carga tributária menor que 

2%: 

 7.02,  

 7.05 e  

 16.01 

 

Aqui trago uma tabela comparativa dos casos de isenção e não incidência em Aracaju: 

  

  

ISS - CTM ARACAJU 
  

  

NÃO INCIDÊNCIA (Art. 102) 
  

ISENÇÃO (Art. 126) 

Não incidirá ISS: 

  

I) Exportação de serviço para o 

exterior; 

(atenção!! Incidirá ISS, ainda que o pgto 

seja feito por residente no exterior, se: 

 Serviço desenvolvido no Brasil; E 

 Resultado aqui se verifique!!) 

   

II)  Prestação de serviço 

--> em relação de emprego; 

--> dos trabalhadores avulsos; 

--> dos diretos ou membros, 

nassociedades ou fundações, do: 

  

o conselhoconsultivo; ou 

o conselho fiscal; 

--> sócios-gerentes; 

--> gerentes delegados; 

   

III)  valor: 

--> intermediado mercado de títulos e 

valores mobiliários; 

--> dos depósitos bancários; 

--> relativamente a operações de crédito 

realizadas por instituições financeiras: 

  

o Principal; 

o Juros; e 

o Acréscimos moratórios. 

  

I)  O artista, artífice ou artesão, que 

exerça atividade: 

--> na própria residência; 

--> Sem auxílio de 3º; 

--> sem propaganda de qq espécie; 

  
II) Profissionais autônomos: 

--> receita anual < 20 Salários mínimos; 

  

III) Com quadros culturais as 

apresentações ao vivo: (Atenção!!assim 

considerados por entidades 

reconhecidas!! Ñ é qq apresentação com 

quadro cultural.) 

--> teatrais; 

--> radiofônicas; 

--> TV. 

  

IV) 
--> competições esportivas em disputa 

dos campeonatos oficiais do Estado; 

--> As partidas amistosas e torneios entre 

2 ou mais clubes exclusivamente 

sergipanos; 

--> Os jogos de beneficência, desde que o 

sob o patrocínio da Federação Sergipana 

de Futebol; 

  
Atenção!! No item IV, a isenção 

será cancelada se, no prazo de 48 horas, 

o ISS relativo às competiçõesnão for 

retido e recolhido à Fazenda Municipal. 
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V) Taxistas 
--> regularizados pelo Órgão responsável 

pela concessão; 

  
Atenção!! Pela literalidade, os demais 

motoristas de aplicativo, como UBER, 

não estão incluídosna isenção. 

 

 

 

 

 

Para as sociedade uniprofissionais e profissionais autônomos, o ISS será recolhido 

mediante taxação fixa. Abaixo trarei as tabelas dos anexos para mostrar o valor fixo.  
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Aqui as alíquotas de ISS em Aracaju: 
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LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO DO ISS (Art. 117 a 119) 
  

  

 LANÇAMENTO (Art. 117) 

   

  

De ofício 
  

Homologação 

--> Através de: 

 Auto de infração; 

 Notificação de 

Lançamento. 

  

--> Nas hipóteses sujeitas à Taxação 

FIXA; 

  

--> Demais casos não inclusos no 

lançamento de ofício!! 

  

RECOLHIMENTO (art. 118) 
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MENSALMENTE 

  

  

TRIMESTRALMENTE 
  

--> Contribuintes de lançamento por 

Homologação: 

 Desde que: dentro do mês 

subsequente ao da 

ocorrência do FG. 

EXEMPLO: Se o FG sujeito a 

lançamento por homologação ocorrer no 

mês de maio, o recolhimento deverá ser 

efetuado no mês subsequente, em junho. 

   

--> Sociedade Civil de profissionais (art. 

107)  

   

Pessoal, no próprio site da SEMFAZ de 

Aracajú, tem uma aba de perguntas 

frequentes. Uma dessas perguntas é 

quando deverá ocorrer o recolhimento do 

ISS e a resposta é: 

“ISS deverá ser recolhido 

MENSALMENTE para: 

- Prestadores de serviços Pessoa 

Jurídica, e 

- Responsáveis pela retenção na fonte;” 

  

  

--> Profissionais autônomos; 

BIZU: autônomo tem o T de 

Trimestral!! 

OBS: 
--> Poderá a autoridade administrativa adotar modalidade de recolhimento, inclusive 

em caráter de substituição, atendendo: 

 peculiaridade de cada atividade; e  

 conveniências do fisco e do contribuinte. 

OU SEJA!! Ainda que se enquadre em um dos casos de recolhimento previstos na lei 

(mensal ou trimestral) a autoridade adm poderá adotar modalidade diferente 

atendendo ao disposto acima. 

   

--> Obedecerão aos modelos aprovados pela Secretaria Municipal de Finanças: 

 guias de recolhimento; 

 declaração; e 

 quaisquer outros documentos necessários ao cumprimento dos 

disposto no Capítulo II – ISS. 

 

  

Aqui trago uma tabela sobre as Sociedades Uniprofissionais: 

  

  

Sociedade Uniprofissional (art. 107-A) 
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ISSQN calculado =  tabela I-A do anexo I, em relação a cada:  

--> profissional habilitado,  

--> sócio, empregado ou não,  

que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade 

pessoal nos termos da lei aplicável 

   

Lançamento ISSQN = de ofício 

--> pois a sociedade estará sujeita a taxação fixa (art. 117 § 1º I b) 

   

Recolhimento ISSQN = Mensalmente (art. 118 I b) 

  

  

Aplica-se  
  

Não se aplica 

Atividades de: 

--> médico,  

--> enfermeiro,  

--> obstetra,  

--> ortóptico,  

--> fonoaudiólogo,  

--> protético,  

--> médico veterinário,  

--> contador,  

--> contabilista,  

--> agente de propriedade industrial,  

--> advogado,  

--> engenheiro,  

--> arquiteto,  

--> urbanista,  

--> agrônomo,  

--> dentista,  

--> economista e  

--> psicólogo 

Sociedade com QQ UMA Das seguintes 

características: 
ATENÇÃO!! Basta uma das 

características abaixo para que não se 

aplique. 

    

I - natureza comercial; 

  

II - sócio pessoa jurídica; 

  

III - atividade diversa da habilitação 

profissional dos sócios 

EXEMPLO: se for uma sociedades de 

advogados que preste serviço diverso da 

advocacia, não poderá se enquadrar na 

sociedade uniprofissional; 

  

IV - sócio não habilitado para o 

exercício de atividade correspondente ao 

serviço prestado pela sociedade; 

EXEMPLO: se for uma sociedades de 

advogados, para prestar serviços de 

advocacia, e um dos sócios for contador, 

não poderá se enquadrar na sociedade 

uniprofissional; 

  

V - sócio que não preste serviço em nome 

da sociedade, nela figurando apenas com 

aporte de capital; 

EXEMPLO: se a sociedade tem sócio 

cuja função seja apenas investir, sem 

prestar serviço, não poderá se enquadrar 

na sociedade uniprofissional; 

  

VI - caráter empresarial; 
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VII - existência de  

--> filial,  

--> agência,  

--> posto de atendimento,  

--> sucursal,  

--> escritório de representação ou 

contato, ou  

--> qualquer outro estabelecimento 

descentralizado. 

 

 

Tabela de desconto e recolhimento na fonte: 

  

  

Dos Contribuintes e Responsáveis – Seção X (art. 127 e 128) 
  

Contribuinte: prestador do serviço 

  

Todo aquele que se utilizar de serviço deverá exigir: 

--> prestado por empresa: Nota Fiscal; 

--> prestado por Profissional Autônomo: certificado de inscrição no CMC 

(Cadastro Mobiliário de Contribuintes); 

  

Não sendo apresentado (NF ou certificado inscrição CMC): aquele que utilizou o 

serviço deverá: 

--> descontar na fonte (no pgto do serviço) o ISS devido (atenção!! Qnd prestador 

for Prof. Autônomo, a BC do serviço será o preço do serviço) 

  

  

Desconto na Fonte – Seção XI (art. 129 a 131) 
  

Usuário do serviço não desconta o q estava obrigado a descontar: 

--> responsável pelo pgto do ISS ñ descontado; 

  

Recolhimento do ISS na fonte: 

--> em nome do responsável pela retenção; 

--> após o preenchimento de declaração; 

--> por intermédio do sítio da Secretaria Municipal de Finanças; 

--> contendo = dados individualizados dos prestadores de serviços; 

--> Prazo de recolhimento (art. 118 I): Mensalmente; 

  

Apropriação indébita: usuário do serviço retém ISS na fonte 

--> por mais de 30 dias; contados 

--> da data que o valor retido na fonte deveria ter sido recolhido!! 

  

Responsabilidade pela retenção na fonte será satisfeita (Art. 131 § 4º) 

--> ISS retido das pessoas físicas: 5% sobre preço serviço prestado (Prof. Autônomo, 

por exemplo); 

--> ISS retido das pessoas jurídicas: preço do serviço e alíquota correspondente 
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--> ISS retido demais casos: ISS incidente sobre as operações; 

  

Ñ haverá retenção na fonte qnd serviço prestado por (art. 131 § 10): 

--> contribuintes enquadrados: regime recolhimento ISS ESTIMATIVA; 

--> profissionais autônomos: devidamente inscritos cadastro municipal; 

--> prestadores de serviços 

 Isentos ou imunes, desde que 

 devidamente comprovada a sua situação cadastral. 

--> pessoas jurídicas cadastradas como sociedades uniprofissionais: 

 recolhem ISS no regime de alíquota fixa. 

--> MEI (atenção!! Não é microempresa e nem empresa de pequeno porte. Apenas o 

MEI) 

  

  

  

Responsável pela retenção na fonte e recolhimento – Art. 131 inciso I 
  

Responsáveis, independente da retenção da fonte, obrigados ao: 

--> recolhimento integral do ISS devido, e, qnd for o caso, 

--> de multa e acréscimos legais. 

  

Valores relativos às deduções legais na apuração da BC ISS: somente considerados 

quando --> constantes na Nota Fiscal respectiva; 

  

Sempre que não ocorrer a retenção do imposto devido 

--> Prestador do serviço responde solidariamente (ressalvados os casos previstos 

na legislação) 

  

  

Responsáveis pelo recolhimento 

  

  

A que corresponde o recolhimento? 

  

a) Construtores, empreiteiros 

principais e administradores  

--> de obras hidráulicas,  

--> de construção civil ou  

--> de reparação de edifícios, estradas, 

logradouros, pontes e congêneres 

  

Imposto relativo aos serviços prestados:  

--> por subempreiteiros,  

--> exclusivamente de mão-de-obra 

b) Administradores de obras Imposto relativo à mão-de- obra: 

--> inclusive de subcontratados; 

--> ainda que, pagamento dos serviços 

feito diretamente pelo dono da obra ou 

contratante; 

  

EXPLICAÇÃO: Ainda que o pgto do 

serviço seja feito pelo Dono da obra, o 

administrador da obra ainda será 

responsável pelo desconto na fonte. 

Então, ele não poderá alegar que o pgto 
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foi feito pelo dono caso venha a ser 

cobrado pela autoridade adm.  

  

  

c) Titulares de direitos sobre prédios ou 

os contratantes de obras e serviços 

Imposto devido pelos construtores ou 

empreiteiros. 

  

Nesse caso, os titulares responderão 

somente se não identificarem 
construtores ou empreiteiros de: 

--> construção,  

--> reconstrução,  

--> reforma,  

--> reparação ou  

--> acréscimos desses bens 

  

d) Os que permitirem em seus 

estabelecimentos ou domicílios: 

--> exploração de atividades tributárias  

--> sem estar o prestador do serviço 

inscrito no órgão fiscal competente; 

  

Imposto incidente sobre essa atividade 

e) Os que tomarem serviços de:  

--> terceiros não identificados 

  

Imposto incidente nas operações 

f) Os que utilizarem serviços de 

empresas e não exigirem documentação 

fiscal idônea; 

Art. 128 Todo aquele que se utilizar do 

serviço prestado por empresa... deverá 

exigir... Nota Fiscal. 

  

Imposto incidente nas operações 

g) Os que utilizarem os serviços de 

profissionais autônomos e não exigirem 

dos prestadores a comprovação de que 

estão inscritos no cadastro fiscal; 

  

Art. 128 Todo aquele que se utilizar do 

serviço prestado por... profissional 

autônomo autônomo, deverá exigir a 

apresentação do certificado de inscrição 

no CMC (Cadastro Mobiliário de 

Contribuintes)... 

  

Imposto incidente nas operações 

i) As entidades públicas ou privadas Imposto incidente sobre o preço dos 

serviços de diversões públicas, em 

teatros, bares, casas de espetáculos ou 

congêneres: 

--> prestados por terceiros; 

--> em locais de que sejam: 
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 Proprietárias; 

 Administradoras; ou 

 Possuidores a qq título. 

  

ATENÇÂO!! A responsabilidade na 

fonte, aqui, não ocorrerá em qq caso. O 

serviço de teatro, por exemplo, deve ter 

sido prestado por 3º em local que a 

entidade, pública ou privada, seja 

proprietária ou administradora ou 

possuidora a qq título. 

  

Exemplo: Quando determinada entidade 

pública é proprietária de espaço onde 3º 

irá realizar um show. A entidade fica 

responsável pela retenção na fonte e 

recolhimento do ISS devido pelo serviço. 

  

 

 

Aqui trago uma tabela dos casos de retenção na qualidade de substitutos tributários: 

  

  

Responsável pela retenção na fonte e recolhimento – Art. 131 inciso II 

  

Responsável --> SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS!! 

  

Quanto aos serviços tomados, serão substitutos ainda que: 

--> imunes ou 

--> isentos; 

  

Responsabilidade do Substituto --> correta apuração do valor do imposto devido; 

  

Responsáveis, independente da retenção da fonte, obrigados ao: 

--> recolhimento integral do ISS devido, e, qnd for o caso, 

--> de multa e acréscimos legais. 

  

Valores relativos às deduções legais na apuração da BC ISS: somente considerados 

quando --> constantes na Nota Fiscal respectiva; 

  

Sempre que não ocorrer a retenção do imposto devido 

--> Prestador do serviço responde subsidiariamente (ressalvados os casos previstos 

na legislação) 

  

  

São responsáveis tributários na qualidade de SUBSTITUTOS 
  

a) as entidades, de qq dos poderes da U/E/M, da administração pública: 

--> direta, 

--> indireta ou 
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--> fundacional. 

  

b) as entidades integrantes do sistema S – 

--> SESI,   --> SENAR, 

--> SENAI,   --> SENAT 

--> SENAC,   --> SEST e 

--> SESC,   --> SESCOOP 

  
c) autorizadas pelo BACEN: 

--> os bancos e 

--> demais instituições financeiras 

  

d) as empresas autorizatárias, permissionárias ou concessionárias dos serviços de: 

--> energia elétrica, 

--> telefonia e 

--> distribuição de água 

  

e) os tomadores ou intermediários de serviços: 

--> provenientes do exterior do País ou 

--> cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País 

(IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO) 

  

f) as pessoas jurídicas, tomadoras ou intermediárias dos serviços descritos 

abaixo, quando o prestador do serviço não estiver estabelecido neste Município: 

--> 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19. 11.01, 11.02, 

11.04, 12.01 a 12.12, 12.14 a 12.17, 16.01, 17.05, 17.09, 20.01 a 20.03; 
(ATENÇÃO!! Pessoal, vejam que os serviços acima são aqueles nos quais o ISS é 

devido no local da prestação, são exceções ao local do domicílio do prestador. 

Assim, qnd o prestador não estiver estabelecido em Aracaju, o tomador do serviço 

pessoa jurídica será substituto tributário, devendo recolher o ISS na fonte. O 

prestador do serviço responderá de forma subsidiária com a PJ tomadora de 

Aracaju) 

   
g) as empresas seguradoras, pelo imposto incidente sobre: 

--> as comissões pagas pelas corretagens de seguros e de capitalização e 

--> sobre os pagamentos de serviços de consertos de bens sinistrados. 

  

h) as administradoras de imóveis. 

  
i) as empresas e entidades que exploram: 

--> loterias e outros jogos, 

--> inclusive apostas 

A responsabilidade será pelo imposto incidente sobre as comissões pagas aos seus: 

--> agentes, 

--> revendedores ou 

--> concessionários. 

  

j) as entidades educacionais privadas de ensino: 

--> fundamental, 

--> médio ou 
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--> superior. 

  

k) as empresas, inclusive as cooperativas, prestadoras dos serviços: 

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 

assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 

4.23 - 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. 

  

l) os hospitais, manicômios e prontos-socorros; 

  
m) os prestadores dos serviços de: 

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, 

apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, 

motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço 

(o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao 

Imposto Sobre Serviços). 

  

n) as pessoas jurídicas que administram, do transporte de passageiros no Município 

de Aracaju: 

--> bilhetes eletrônicos ou 

--> receitas das passagens. 

em relação ao faturamento mensal das empresas de transporte, decorrente da 

prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros; 

  

o) os shoppings centers, centros comerciais e supermercados; 

  
p) as companhias aéreas ou seus representantes, pelo imposto incidente sobre: 

--> as comissões relativas às vendas de passagens aéreas, pagas às: 

 agências e 

 operadoras turísticas. 

  

q) as operadoras turísticas, pelo imposto incidente sobre: 

--> comissões pagas a seus agentes e intermediários; 

  

r) as agências de propaganda, pelo imposto incidente: 

--> nas operações contratadas com prestadores de serviços de produção e arte-

finalização. 

  

s) as empresas de mídia, pelo imposto incidente sobre as comissões relativas: 

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 

veiculação por quaisquer meios. 

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 

campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais 

materiais publicitários. 

  

t) os prestadores de serviços descritos abaixo: 

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, 

paisagismo e congêneres. 
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u) as pessoas jurídicas: 

--> tomadoras ou 

--> intermediárias de serviços, 

ainda que imune ou isenta, na hipótese do descumprimento do art. 103-A. 

Ou seja, se for descumprido a alíquota mínima de 2% do ISS (salvo exceções, o 

imposto será devido no local do tomador ou intermediário. Além disso, esse tomador 

ou intermediário ficará responsável, na qualidade de substituto tributário, pela 

retenção na fonte e recolhimento. 

  

  

Informações adicionais (parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 131) 
  

Parágrafo 1º: 
Poder Executivo, no interesse da Administração Tributária, poderá editar Decreto: 

--> nomeando as PJ Dir Privado que atuem nos ramos de atividades econômicas 

mencionadas nos inciso II do art. 131 (atividades acima); 

--> atribuindo às PJ de Dir Privado e às PJ Dir Público a responsabilidade : 

 pela retenção na fonte e 

 recolhimento do imposto incidente sobre serviços com os quais tenham 

relação; 

  

Parágrafo 2º: 
ISS será devido ao Município declarado como domicílio da PF ou PJ tomadora do 

serviço: 

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento 

mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). 

15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de 

direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de 

contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

  

Parágrafo 3º: 
Serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito: 

--> os terminais eletrônicos ou as máquinas de operação: deverão 

ser registradas no local do domicílio do tomador!! 

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou 

débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 
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Aqui trago uma tabela sobre os profissionais autônomos: 

  

  

Profissional Autônomo  
  

(art. 106) ISSQN devido: de acordo com tabela I do anexo I da Lei 1.547 de 1989. 

5) Profissional autônomo de nível Universitário --> 1.125,36 

6) Profissional autônomo de nível médio e representante comercial de qualquer 

natureza --> 562,68 

7) Outros Profissionais --> 281,34 

  

(art. 106) Prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal 

   

(art. 100) Prof. Autônomo prestar + de 1 atividade: 

--> sujeito ao ISSQN sobre cada uma; 

--> apresentar escrituração idônea que permita diferenciar, sob pena de ser aplicada 

alíquota mais onerosa!! 

   

(art. 106) Qnd não prestar trabalho de forma pessoal e verificada equiparação a 

empresa: 

--> BC do ISSQN: preço do serviço 

--> multiplica-se pela alíquota respectiva!! 

  

(art. 117 § 2º)  Regularmente notificado: 

--> publicações na imprensa oficial ou jornal não oficial de circulação diária 

--> dando ciência ao público das respectivas formas de pgto. 

  

(art. 117 § 3º e 4º)  

Fato Gerador: 1º de janeiro de cada ano  

Cobrança: Pode Executivo 
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--> fixa, anualmente, o calendário 

--> estabelece descontos = até 10% (pgto integral até o vencimento da 1º parcela) 

  

(art. 118 II) Recolhimento ISSQN: trimestralmente 

Bizu: autônomo tem o T de TrimesTralmenTe 

  

(art. 128) Tomador de serviço de Prof. Autônomo: exigir o CMC (cadastro 

mobiliário de contribuinte) 

--> Não apresentado CMC: descontar tributo na fonte; e 

--> BC do desconto: preço do serviço 

  

(art. 101) Entende-se por profissional autônomo: 

--> Profissional LIBERAL:  

 trabalho ou ocupação intelectual (científica, técnica ou artística) 

 nível universitário ou a este equiparado; 

--> Profissional NÃO LIBERAL: 

 atividade de forma autônoma, de caráter técnico; 

 não portador de diploma de curso universitário ou a este equiparado; 

--> Não é prof. Liberal ou não liberal mas: 

 desenvolva = atividade de forma autônoma. 

  

(art. 101 parágrafo único) Equipara-se a empresa: 

--> Prof. Autônomo que utilizar:  

 + de 2 empregados (a qualquer título) 

 Na execução DIRETA dos serviços. 

  

 

ESTABELECIMENTO - ( Art. 115 parág 4º e 6º, 115- A, 116)  

  

  

(art 115 § 4º) Considera-se estabelecimento: local onde prestado serviços de 

natureza itinerante. 

EXEMPLO: Caso o “Circo Animais Cabulosos” (serviço 12.03) monte sua tenda 

para apresentações no município de Aracaju, esse local será considerado 

estabelecimento para fins de incidência do ISS. 

   

(art 115 § 6º) Consideram-se estabelecidas em Aracaju, empresas que se 

enquadrem em uma ou mais (percebam q basta uma!!) das situações: 

--> estrutura organizacional ou administrativa: existência de manutenção 

 de pessoal,  

 material,  

 máquinas,  

 instrumentos e  

 equipamentos necessários à execução dos serviços. 

--> inscrição: órgãos previdenciários; 

--> indicação de local como domicílio fiscal: para efeito de outros tributos; 

--> permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica de 

atividade de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço 

em: 
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 impressos,  

 formulários,  

 correspondência,  

 contrato de locação de imóvel,  

 propaganda ou publicidade,  

 ou em contas de telefone e de fornecimento de energia elétrica ou 

água; 

em nome do prestador ou de seus representantes. 

   

(art. 115-A)  

1) 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. 

2) Irrelevante para caracterizar como estabelecimento: 
--> denominações de: 

 sede, filial, agência;  

 posto de atendimento;  

 sucursal; 

 escritório de representação ou contato; ou  

 quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

   

(art. 116)  Estabelecimentos autônomos: 

 
  

Não se compreende como locais diversos: 

--> 2 ou mais prédios contíguos + comuniquem-se internamente; 

    

(art. 116 § 2º)  Estabelecimentos do mesmo contribuinte: 

--> autônomo: para efeito exclusivo de 

 manutenção de livros e documentos fiscais; e  

 recolhimento do imposto relativo à atividade nele desenvolvida. 
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--> responde a empresa (ou seja, não só aquele estabelecimento do mesmo 

contribuintes, mas todos) pelos: 

 débitos,  

 acréscimos e  

 penalidades referentes a qualquer deles.  

EXPLICAÇÃO: João tem uma barbearia com vários estabelecimentos espalhados 

pelo município de Aracaju. Cada estabelecimento é responsável pelo recolhimento 

do ISS referente à atividade nele prestada (art. 98 6.01). Apesar disso, caso um dos 

estabelecimentos sonegue o pagamento do imposto e venha a sofrer uma autuação 

pelo fisco, todos os estabelecimentos de João responderão solidariamente pela 

penalidade. 

 

 

Estimativa (art. 112 a 114) 

  

Para começar!! Será estimado a BC do ISS e não o próprio valor do imposto. Após a 

estimativa da BC, calcula-se o valor a ser pago!! 

  

(Art. 109 I) O preço do serviço será estimado --> base de cálculo não oferecer 

condições de apuração pelos critérios normais de fiscalização!! 

 EXPLICAÇÃO: Pessoal, diferentemente do arbitramento, a estimativa não é uma 

penalidade. Será utilizada quando não for possível apurar a BC do ISS por meios 

normais. Um exemplo seria uma bodega de rudimentar organização que não tem 

condições de emitir documento fiscal. 

  

Valor estimado: 

--> fixado pelo: Diretor de Administração Tributária; 

--> BC: será expressa em REAIS!! (parág. Único art. 113) 

  

(§ 4º a 6º art. 113) Reclamação do valor estimado: 

--> Prazo reclamação: 15d da publicação do ato ou da ciência do despacho; 

BIZU: gente “p r a z o r e c l a m a ç ã o” tem 15 letras --> 15 dias!! 

--> Apresentado à autoridade que determinar a estimativa; 

--> Não terá efeito suspensivo; 

--> Mencionará obrigatoriamente: 

 Valor que o interessado reputar justo; e 

 Elementos para sua aferição. 

--> Julgada procedente a reclamação (total ou parcialmente): 

 Diferença a maior, recolhida na pendência da decisão (como a 

reclamação não tem efeito suspensivo, o contribuinte continua 

recolhendo até a decisão) será:  

o compensada nos recolhimentos futuros ou,  

o se for o caso, restituída ao contribuinte. 

   
(§ 7º art. 113) A seu critério, autoridade competente poderá: 

--> revisar, suspender a qualquer tempo, a estimativa: 

  

o de modo geral;  
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o individualmente; 

o quanto a qq categoria de estabelecimento; ou 

o quanto a qq grupo de atividades. 

  

(art. 114) Cumprimento de obrigações Acessórias: 

--> a critério da Autoridade Competente, 

--> contribuintes sujeitos ao reg. de estimativa PODERÃO ser dispensados. 

   

(art. 112) BC do ISS poderá ser estimada no caso: 

--> atividade em caráter provisório, cujo exercício: 

 natureza temporária e  

 estejam vinculadas a fatores ou acontecimentos  

o ocasionais ou excepcionais 

ATENÇÃO!! Neste caso, o ISS deverá ser pago antecipadamente. O contribuinte 

não poderá iniciar a atividade antes do pgto, sob pena de interdição do local 

independentemente de qualquer formalidade. 

--> contribuinte de rudimentar organização: 

--> contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais 

--> quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes, cuja: 

 espécie, modalidade ou volume de negócios ou atividades aconselhem 

tratamento fiscal específico; 

 a exclusivo critério da autoridade competente. 

ATENÇÃO!! Neste caso acima, o contribuinte poderá requerer o pgto do ISS de 

acordo com o regime normal. 

  

(art. 113) Autoridade competente, para fixar estimativa, leva em consideração: 

--> tempo de duração e a natureza do acontecimento ou da atividade; 

--> preço corrente dos serviços; 

--> volume de receitas em períodos anteriores e sua projeção para os períodos 

seguintes, podendo observar outros contribuintes de idêntica atividade; 

--> localização do estabelecimento. 
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Arbitramento (art. 109 a 111) 

  

Para começar!! Será arbitrado o preço do serviço e não o valor a ser pago de ISS!! 

  

(Art. 109 I) O preço do serviço será arbitrado --> casos efetivamente previstos!! 

EXPLICAÇÃO: Pessoal, lendo os incisos do art. 110, vocês verão que o 

arbitramento será adotada quando o sujeito passivo cometer algum vacilo. Ou seja, o 

arbitramento é como se fosse uma penalidade e só poderá ser realizado nos casos 

expressamente previsto na lei. 

  

(art. 110) Casos específicos de arbitramento, fixados por despacho do Diretor da 

Divisão de Fiscalização: 

I) Suj passivo não possuir ou deixar de exibir: 

--> elementos necessários à fiscalização; 

--> inclusive nos casos de livros ou documentos fiscais: 

 perdidos; 

 extraviados; ou 

 inutilizados. 

   

II) Livros ou documentos exibidos pelo sujeito passivo: 

--> serem omissos; ou 

--> não merecerem fé pela inobservância de formalidades 

 intrínsecas; ou 

 extrínsecas. 

  

III) Existência de: 

--> atos qualificados em Lei como crimes ou contravenções; 

--> atos que (mesmo sem qualificação de crime ou contravenção) sejam praticados 

com dolo, fraude ou simulação.  

Os 2 tipos de atos acima serão: 

 evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passivo; 

ou 
 apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos. 

   

IV) Após regularmente intimado, o sujeito passivo: 

--> não presta os esclarecimentos exigidos pela fiscalização; ou 

--> presta esclarecimentos insuficientes ou que não mereçam fé, por: 

 inverossímeis (tradução: não é ou não parece verdadeiro); ou 

 falsos. 

  

V) Suj. passivo: 

--> pratica qq atividade FG do ISS e 

--> não está devidamente inscrito no órgão competente.  

  
VI) Prática de:  

--> subfaturamento ou  

--> contratação de serviços por valores abaixo dos preços do mercado. 

  

VII) ISS pago em face do volume dos serviços prestados: flagrantemente 

insuficiente. 
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Suj. Passivo presta serviços de alto valor ou em grande quantidade mas recolhe uma 

quantidade pequena de imposto, de forma desproporcional. 

  

VIII) Serviços prestados  
--> sem a determinação do preço; ou  

--> a título de cortesia. 

  

IX) Emissão de NF em desacordo com a legislação, não permitindo: 

--> identificação do usuário final,  

--> bem como o tipo de serviço e  

--> o valor do mesmo. 

  

(art. 111) Cálculo do arbitramento: 

--> será determinada a receita da prestação de serviços em relação a atividade 

exercida pelo contribuinte; 

--> receita não poderá, em nenhum caso, ser menor que: 

 Despesas do período acrescidas de 30% (1,3 X Desp. Período); 

 BIZU: “arbitrêsmento” três de TRÊS ZERO --> 30%!! 

--> despesas do período: soma das seguintes parcelas 

 Valor Mat. Prima + Combustíveis + outros materiais (consumidos ou 

aplicados); 

 Folha de salários, acrescida de:  

o Todos os encargos sociais e trabalhistas, inclusive 

o Honorários de diretores,  

o Retirada de Sócios e Gerentes. 

 Despesa de aluguel do imóvel ou 1% do Valor Venal por mês. 

Se o suj. passivo pratica a atividade em imóvel alugado e paga aluguel, considera-se, 

no cálculo do arbitramento, esse valor pago. Caso o suj. passivo tenha imóvel 

próprio, para calcular o arbitramento, será considerado o valor de 1% do Valor 

Venal do imóvel por mês. 

EXEMPLO: Imóvel de VV= R$ 250.000,00 --> será considerado no cálculo do 

arbitramento a despesa mensal de 1% = R$ 2.500,00. 

 Despesa de aluguel de equipamento utilizado ou 1% do VV do mesmo 

por mês. 

Aqui vale o mesmo do imóvel. Caso o contribuinte alugue máquinas para trabalhar, 

considera-se o valor do aluguel. Caso as máquinas não sejam alugadas, utiliza-se o 

valor de 1% das mesmas por mês. 

 Despesas com fornecimento de:  

o Água, luz, telefone; 

o Encargos obrigatórios ou demais despesas do 

contribuinte tais como:  

 Financeiros e tributáveis em que a 

empresa normalmente incorre no 

desempenho de suas atividades. 

   

(art. 11 parág. Único) Na impossibilidade do cálculo acima, preço do serviço será 

arbitrado com base: 

--> Balanço de empresas: mesmo porte e atividade; 

--> Receita lançada pelo próprio contribuinte 

 Em anos anteriores ou posteriores; 
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 Atualizada monetariamente (percebam que se foi utilizada receita de 

ano posterior, ela será atualizada para o ano anterior, provavelmente 

diminuindo de valor) 

--> No caso de empresas construtoras: 

 Valor estimado do preço do serviço das obras; ou 

 Valor do alvará de construção. 

--> Outros elementos indicadores de receita ou presunção de ganho!!  

 

 

Da Escrita e Documentário Fiscal – Seção VIII (art. 120 a 125) 
  

(Art. 120) O contribuinte fica obrigado a manter: 

--> para cada um de seus estabelecimento sujeitos à inscrição (ainda q não 

tributados): 

 escrita fiscal; e 

 registro dos serviços prestados. 

  
(art. 120 § 1º) Documentário fiscal compreende: 

--> Livros Comerciais;  

--> Livros de Registros de ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza; 

 (art. 121) Em nenhuma hipótese contribuinte poderá atrasar a 

escrituração desse livro por mais de 30 dias!! 

 BIZU: “Livro Registri ISS” --> TRINTA dias: 30 dias 

--> notas fiscais de prestação de serviços; 

--> demais documentos que se relacionam com operações tributárias. 

  

(art. 120 § 3º e § 4º) Livros Comerciais “LC”, Livros de Registro de ISS “LR-

ISS” e NF de prestação de serviço “NF-serviços”: 
--> na Divisão de Fiscalização da SEMFAZ: 

 autorização obrigatória; 

 autenticação; 

--> Novos LC, LR-ISS e NF-serviço somente visados se anteriores forem 

apresentados, salvo se início de atividade (nessa situação não teremos documentos 

anteriores); 

  

(art. 120 § 2º) Poder Executivo: 

--> estabelecerá: 

 modelos dos documentos fiscais,  

 a forma, os prazos e as condições para a sua escrituração 

--> podendo ainda, tendo em vista a natureza ou ramo da atividade do contribuinte, 

dispor sobre: 

 a dispensa ou  

 a obrigatoriedade da manutenção de determinados documentos fiscais; 

  

(art. 122 e 123) Documentário Fiscal:  

--> não poderá ser retirado do estabelecimento sob pretexto algum, salvo para 

 apresentação à repartição fiscal, ou  

 quando apreendidos pela fiscalização. 

--> presume-se retirados qnd solicitados pelo fiscal e não exibidos; 
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--> retirada poderá implicar: ARBITRAMENTO da BC do ISS; 

--> é de exibição obrigatória ao agente fiscal; 

--> deve ser conservado, por quem dele tiver feito uso: 

 prazo de 5 anos do FG; 

 mesmo se já encerrada a atividade tributária. 

--> informações individualizadas sobre serviços prestados a terceiros, necessárias à 

comprovação dos fatos geradores citados pelos sub-itens que compõem o item 15 da 

lista do art. 98 serão prestadas pelas instituições financeira conforme o CTN: 

“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade 

administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, 

negócios ou atividades de terceiros: 

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições 

financeiras;” 

  

(art. 124) 

 
--> Impressão das NF acima: 

 de acordo com as normas regulamentares e 

 mediante a autorização da Divisão de Fiscalização da SEMFAZ. 

--> Emissão de NF excluida: atividades com BC Fixa!! 

--> Poder Executivo poderá dispor em regulamento: 

 dispensa de obrigatoriedade da emissão da NF; 

--> Pessoa Jurídica: não pode usar NFA (NF avulsa), salvo hipótese excepcional a 

critério da autoridade competente; 

--> NF Cancelada:  

 conservará todas as suas vias no bloco; 

 com declaração dos motivos que determinaram o cancelamento e 

 referenciará, se for o caso, o novo documento emitido. 

--> NF serão usadas: 

 ordem CRESCENTE de numeração; 

 vedado utilizar NF sem q o nº anterior tenha sido utilizado.  
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(art. 125) Considerado inidôneo (fazendo prova somente em favor do fisco) o 

documento que: 
--> omita indicações exigidas; 

--> contenha declarações inexatas; 
--> preenchido de forma ilegível 

--> apresente emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza; 

--> não observe outros requisitos previstos em regulamento; 

 


