
MEMORANDO 

 

ISS - LEI N. 16.757/17 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Prezado cliente, 

Comunicamos que foi sancionada pelo Poder Executivo Municipal, em 14 de 

novembro de 2017, e publicada no Diário Oficial do Município no dia 15, a Lei 

Municipal n. 16.757/17, que institui mudanças com relação à cobrança do ISS 

sobre determinados serviços, dentre outros tópicos relevantes.  

Em linhas gerais, as principais disposições trazidas pela referida Lei são as 

seguintes: 

➢ Instituição do Programa de Incentivos Fiscais para prestadores de 

serviços e estabelecimentos comerciais instalados ou que vierem a se instalar no 

Polo de Ecoturismo, com o objetivo de promover e fomentar o desenvolvimento 

econômico da área; 

 

➢ Instituição do Programa de Incentivos Fiscais aos eixos de 

desenvolvimento Noroeste e Fernão Dias, para prestadores de serviços e 

estabelecimentos comerciais instalados ou que vierem a se instalar nos 

perímetros pré-determinados;  

 

➢ Inserção dos serviços de processamento, armazenamento, hospedagem 

de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de 

informação e congêneres na lista de serviços da Lei Municipal n. 13.701/03; 

 
➢ Inserção dos serviços de disponibilização, sem cessão definitiva, de 

conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a 

imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos 

pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 

12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS); 

 
➢ Inclusão dos serviços de inserção de textos, desenhos e outros materiais 

de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, 

periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens de recepção livre e gratuita); 

 
➢ Inserção dos serviços de aplicação de tatuagens, piercings e congêneres; 

 
➢ Inserção dos serviços de guincho intramunicipal, guindaste e içamento; 

 
➢ Unificação das alíquotas do ISS relativa aos serviços dos subitens 01 

(serviços de informática e congêneres) e 17.24 (Inserção de textos, desenhos e 



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

livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)) para o percentual de 2,9%; 

 
➢ Adequação da lei municipal quanto ao deslocamento da competência 

tributária para a cobrança do ISS. O ISS passa a ser devido no domicílio do 

tomador do serviço para os seguintes itens: 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 por meio 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; 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"); 

 

➢ Modificação de alguns percentuais e valores de multas capituladas nos 

artigos 14 e 27 da Lei Municipal n. 13.476/02; e 

 
➢ Caso o prestador de serviços esteja situado em município, cuja alíquota 

mínima do ISS seja inferior a 2%, o imposto será devido para o Município de 

São Paulo, caso o estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, 

na falta de estabelecimento, o domicílio do tomador, esteja localizado no 

Município de São Paulo. 

 
Por fim, com relação aos serviços ora insertos na competência municipal, 

entendemos que o princípio constitucional da anterioridade consubstanciada 

no artigo 150, II, “b”e “c”da Carta Magna, deve ser respeitado de forma que sua 

cobrança só poderá se efetivar no próximo ano e após o transcurso do prazo de 

noventa dias, a contar da data de publicação da lei sob análise. 

 
Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Colaboraram para a edição deste memorando: FERNANDA POSSEBON BARBOSA E LUCAS ANTONIO FIORINI. 

Memorando elaborado para fins de informação e debate, não devendo ser considerado como opinião legal 
para negócios específicos. 


