PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701- Tremembé-SP - CEP 12.120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone 3607.1000 - Fax 3607.1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br Site: www.tremembe.sp.gov.br

LEI COMPLEMENTAR Nº 179, DE 09 DE OUTUBRO DE 2008.
“Dispõe sobre inclusão de Artigo a Lei
Complementar nº 161, de 14 de dezembro de
2007, com suas conseqüentes alterações”.
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ,
TREMEMBÉ
Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:
ARTIGO 1º - A Lei Complementar nº 161, de 14 de dezembro de 2007,
com suas conseqüentes alterações, fica acrescido do Artigo 78, abaixo
transcrito:
“ARTIGO
ARTIGO 78 – São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS, desde que estabelecidos no Município de Tremembé,
devendo reter na fonte o seu valor:
I – os tomadores ou intermediários de serviços provenientes do exterior do País
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II – as pessoas jurídicas, ainda que imunes ou isentas, quando tomarem ou
intermediarem os serviços;
a) 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 “caput” do artigo 1º, a eles prestados dentro do
territórios do Município de Tremembé;
b) descritos nos subitens 7.11 e 16.01 da lista do “caput” do artigo 1º, a eles
prestados dentro do território do Município de Tremembé por prestadores de
serviços estabelecidos fora do Município de Tremembé;
III – as instituições financeiras, quando tomarem ou intermediarem os serviços
de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, a eles prestados por prestadores de serviços estabelecidos no
Município de Tremembé;
IV – as sociedades seguradoras, quando tomarem ou intermediarem serviços:
a) dos quais resultem remunerações ou comissões, por elas pagas a seus
agentes, corretores ou intermediários estabelecidos no Município de
Tremembé, pelos agenciamentos, corretagem ou intermediações de seguro;
b) de conserto e restauração de bens sinistrados por elas segurados, realizados
por prestadores de serviços estabelecidos no Município de Tremembé;
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c) de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, de inspeção e
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros e de prevenção e
gerência de riscos seguráveis, realizados por prestadores de serviços
estabelecidos no Município de Tremembé;
V – as sociedades de capitalização, quando tomarem ou intermediarem serviços
dos quais resultem remunerações ou comissões, por elas págs a seus agentes,
corretores ou intermediários estabelecidos no Município de Tremembé, pelos
agenciamentos, corretagens ou intermediações de planos e títulos de
capitalização;
VI – a Caixa Econômica Federal e o Banco Nossa Caixa, quando tomarem ou
intermediarem serviços dos quais resultem remunerações ou comissões, por
eles pagos à Rede de Casas Lotéricas e de Venda de Bilhetes estabelecidos no
Município de Tremembé, na:
a) cobrança, recebimento ou pagamento em geral, de títulos quaisquer, de
contas ou carnês, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os serviços
correlatos à cobrança, recebimento ou pagamento;
b) distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos,
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes
de títulos de capitalização e congêneres;
VII – os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados e do
Município de Tremembé, bem como suas autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo Município, quando
tomarem ou intermediarem os serviços de:
a) limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas,
açudes e congêneres, a eles prestados dentro do território do Município de
Tremembé;
b) coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, a eles prestados por prestadores de serviços estabelecidos no
Município de Tremembé;
VIII – as empresas concessionárias, subconcessionárias e permissionários de
serviços públicos de energia elétrica, telecomunicações, gás, saneamento básico
e distribuição de água, quando tomarem ou intermediarem os serviços a elas
prestadas no Município de Tremembé, por terceiros, por eles contratados, para
o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao
serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados, nos
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termos dos artigos 25 e 26 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
observado o disposto no artigo 3º;
IX – as sociedades que explodem serviços de planos de medicina de grupo ou
individual e convênios ou de outros planos de saúde, quando tomarem ou
intermediarem serviços dos quais resultem remunerações ou comissões, por
elas pagas a seus agentes, corretores ou intermediários estabelecidos no
Município de Tremembé, pelos agenciamentos, corretagens ou intermediações
de planos ou convênios;
X – as empresas administradoras de aeroportos e de terminais rodoviários,
quando tomarem ou intermediarem os serviços de coleta, remessa ou entrega
de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, a eles prestados por
prestadores de serviços estabelecidos no Município de Tremembé;
XI – os hospitais e prontos-socorros, quando tomarem ou intermediarem os
serviços de:
a) tinturaria e lavanderia, a eles prestados por prestadores de serviços
estabelecidos no Município de Tremembé;
b) coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, a eles prestados por prestadores de serviços estabelecidos no
Município de Tremembé;
XII – a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quando tomar ou
intermediar serviços prestados por suas agências franqueadas estabelecidas no
Município de Tremembé, dos quais resultem remunerações ou comissões por
ela pagas.
§ 1º - Os responsáveis de que trata este artigo podem enquadrar-se em mais de
um inciso do “caput”.
§ 2º - O disposto no inciso II do “caput” também se aplica aos órgãos da
administração pública direta da União, dos Estados e do Município de
Tremembé, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mistas, concessionárias e permissionárias de serviços
públicos e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
pelos Estados ou pelo Município de Tremembé
§ 3º - O Imposto a ser retido na fonte, para recolhimento no prazo legal ou
regulamentar, deverá ser calculado mediante a aplicação da alíquota
determinada nos artigos 82 e 82-A, sobre a base de cálculo prevista na
legislação vigente.
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§ 4º - Independentemente da retenção do Imposto na fonte a que se referem o
“caput” e o parágrafo 3º, fica o responsável tributário obrigado a recolher o
Imposto integral, multa e demais acréscimos legais, na conformidade da
legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de serviços.
§ 5º - Para fins de retenção do Imposto incidente sobre os serviços descritos nos
subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.15 e 7.19 da lista do “caput” do artigo 1º, o
prestador de serviços deverá informar ao tomador o valor das deduções da base
de cálculo do Imposto, na conformidade da legislação, para fins de apuração da
receita tributável, consoante dispuser o regulamento.
§ 6º - Quando as informações a que se refere o parágrafo 5º forem prestadas em
desacordo com a legislação municipal, não será eximida a responsabilidade do
prestador de serviços pelo pagamento do Imposto apurado sobre o valor das
deduções indevidas.
§ 7º - Caso as informações a que se refere o parágrafo 5º não sejam fornecidas
pelo prestador de serviços, o Imposto incidirá sobre o preço do serviço.
§ 8º - Os responsáveis de que trata este artigo não poderão utilizar qualquer
tipo de incentivo fiscal previsto na legislação municipal para recolhimento do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS relativo aos serviços
tomados ou intermediados”.
ARTIGO 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2008.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 09 de outubro de
2008.

JOSÉ ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Tremembé, aos 09 de outubro de 2008.
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