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L E I S

Em, 22 de novembro de 2017.
LEI Nº 7.594

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 4.813/2017 de autoria do Poder Executivo.
Altera dispositivos da Lei nº 5.986, de 29/12/2003, e da Lei nº 4.823, de 22/10/1996, e dá outras
providências.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 63 da Lei
Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei introduz alterações na Lei nº 5.986, de 29/12/2003, que dispõe sobre o lançamento, arrecadação
e fiscalização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e na Lei nº 4.823, de 22/10/1996, que dispõe
sobre gratificação de produtividade fiscal de rendas municipais e dá outras providências.
Art. 2º O § 3º do artigo 1º da Lei nº 5.986, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 3º Ressalvadas as exceções expressas nos subitens 1.09, 7.02, 7.05, 13.04, 14.01, 14.03 e 17.10 da lista
anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.” (NR)
Art. 3º O caput e os incisos X, XIV e XVII do artigo 5º da Lei nº 5.986, de 2003, passam a vigorar com as
seguintes disposições:
“Art. 5º 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 XXIII,
quando o imposto será devido no local:” (NR)
“X - 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, nos casos dos
serviços descritos no subitem 7.14 da lista anexa;” (NR)
“XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso
dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;” (NR)
“XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelos subitens
16.01 e 16.02 da lista anexa;” (NR)
Art. 4º O artigo 5º da Lei nº 5.986, de 2003, passa a vigorar acrescido dos incisos XXI, XXII, XXIII e §§ 4º e
5º, com as seguintes disposições:
“XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;” (NR)
“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;” (NR)
“XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09.” (NR)
“§ 4º No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem
15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do
domicílio do tomador do serviço.” (NR)
“§ 5º No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município de
Guarulhos, quando este for declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do
serviço, conforme informação prestada por este.” (NR)
Art. 5º Os §§ 8º e 9º do artigo 10 da Lei nº 5.986, de 2003, com a redação dada pela Lei nº 6.052, de 21 de
dezembro de 2004, passam a vigorar com as seguintes redações:
“§ 8º Para efeito do disposto no parágrafo anter ior, quando os refer idos serviços forem executados,
comprovadamente, através de empreitada global, em que os materiais fornecidos pelo prestador dos serviços
sejam efetivamente incorporados à obra executada, considera-se o seguinte:” (NR)
“I - para o serviço de concretagem prestado por empresa especializada será admitido o abatimento de materiais
de até 60% (sessenta por cento) do valor total de cada nota fiscal de serviço, sendo dispensada a comprovação
do valor abatido, desde que cumpridas as obrigações acessórias previstas no regulamento;” (NR)
“II - para o serviço previsto no inciso anterior deste parágrafo, o sujeito passivo, mediante opção, poderá
ultrapassar o limite percentual de abatimento de materiais fixado, desde que comprove mensalmente o
montante dos materiais efetivamente aplicados através de documentação cabível, na forma prevista em
regulamento;” (NR)
“III - a opção de que trata o inciso anterior será válida, obrigatoriamente, para todo o período de execução de
uma mesma obra, independentemente do montante dos materiais aplicados, na forma regulamentar.” (NR)
“§ 9º Nos casos em que o contribuinte estiver sujeito à pauta de preço mínimo do serviço de construção civil,
fixada pela Secretaria da Fazenda, nos termos do artigo 12 desta Lei, não se aplicam o abatimento de que trata
o inciso I do parágrafo anterior.” (NR)
Art. 6º O inciso II do artigo 11 da Lei nº 5.986, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“II - as mercadorias utilizadas na prestação de serviços, ressalvados os casos previstos nos subitens 1.09,
7.02, 7.05, 13.04, 14.01, 14.03 e 17.10.” (NR)
Art. 7º O caput do artigo 12 da Lei nº 5.986, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. O preço mínimo de determinados serviços poderá ser fixado em pauta expedida pela Secretaria da
Fazenda, sujeita a modificação a qualquer tempo, para inclusão ou exclusão de serviços, inclusive atualização
de valores.” (NR)
Art. 8º Os incisos VIII e XI do artigo 23 da Lei nº 5.986, de 2003, passam a vigorar com as seguintes disposições:
“VIII - 7.14 - 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;” (NR)
“XI - 11.02 - vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes;” (NR)
Art. 9º O inciso XXI do artigo 24 da Lei nº 5.986, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“XXI - 16 - serviços de transporte, nos casos descritos pelo item;” (NR)
Art. 10. O caput do artigo 26 da Lei nº 5.986, de 2003, com a redação dada pela Lei nº 7.393, de 7 de julho de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. A responsabilidade de que trata os artigos 22, 23, 24 e 25 desta Lei será satisfeita mediante o
pagamento do imposto retido, calculado sobre o preço do serviço prestado e aplicada à alíquota correspondente
à atividade exercida, na forma e prazo estabelecidos em regulamento.” (NR)
Art. 11. O § 3º do artigo 26 da Lei nº 5.986, de 2003, passa a vigorar acrescido do inciso V, com a seguinte redação:
“V - estar enquadrado em regime especial de tributação em face de ajustes necessários decorrentes de
decisão judicial.” (NR)
Art. 12. O artigo 41 da Lei nº 5.986, de 2003, com a redação dada pela Lei nº 7.344, de 22 de dezembro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 41. As infrações serão punidas com multa:
I - de valor igual a 100% (cem por cento) do imposto devido no período, atualizado monetariamente, aos que,
sujeitos ao pagamento do imposto, deixarem de efetuar o recolhimento ou recolhê-los a menor, observada a
imposição mínima por infração cometida de 200 UFG (duzentas Unidades Fiscais de Guarulhos), quando:
a) a base de cálculo do imposto tenha sido apurada por arbitramento, em se tratando de pessoa jurídica;
b) a base de cálculo do imposto tenha sido apurada em documentos fiscais ou contábeis obtidos junto a terceiros;
c) o sujeito passivo prestar serviços por estabelecimento localizado no Município de Guarulhos, que tenham
sido acobertados por nota fiscal ou outros documentos emitidos por matriz ou filial constituída em outro
Município;
d) o sujeito passivo prestar serviços sem a devida inscrição no Cadastro Mobiliário, quando obrigado a fazê-la;
II - de valor igual a 50% (cinquenta por cento) do imposto devido no período, constatado por procedimento

fiscal ou após o seu início, atualizado monetariamente observada a imposição mínima, por infração cometida,
de 200 UFG (duzentas Unidades Fiscais de Guarulhos), quando:
a) o sujeito passivo emitir nota fiscal de serviço ou declaração periódica com operações tributáveis declaradas
indevidamente como isentas, imunes ou não tributáveis;
b) o sujeito passivo emitir nota fiscal de serviço ou declaração periódica com deduções não amparadas na
legislação tributária ou não comprovadas por documentos hábeis;
c) o sujeito passivo emitir nota fiscal de serviço ou declaração periódica com classificação do serviço que não
corresponda ao serviço efetivamente prestado;
d) não tendo emitido nota fiscal e/ou não efetuada escrituração fiscal, a base de cálculo do imposto tenha sido
apurada, exclusivamente, a partir de livros e documentos contábeis, inclusive livro caixa, diretamente
apresentados à Administração Tributária, no curso da ação fiscal, pelo sujeito passivo regularmente inscrito no
Cadastro Municipal;
III - de valor igual a 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido no período, atualizado monetariamente,
desde que não enquadradas nos incisos I e II deste artigo, constatado em procedimento de fiscalização ou após
o seu início, aos que, sujeitos ao pagamento do imposto, deixarem de efetuar o recolhimento ou recolhê-los a
menor, observada a imposição mínima, por infração cometida, de 100 UFG (cem Unidades Fiscais de Guarulhos);
IV - de valor igual a 1% (um por cento) do valor da operação, atualizado monetariamente, observada a
imposição mínima de 200 UFG (duzentas Unidades Fiscais de Guarulhos), por infração cometida, aos que, não
obrigados ao pagamento do imposto, deixarem de emitir nota fiscal ou outros documentos de controle exigidos
pela legislação tributária ou deixarem de apresentar a declaração periódica, quando exigível;
V - de valor igual a 10 UFG (dez Unidades Fiscais de Guarulhos) por documento fiscal não emitido,
observada a imposição mínima de 200 UFG (duzentas Unidades Fiscais de Guarulhos) por exercício, referente
à falta de emissão de qualquer documento fiscal previsto na legislação tributária, excetuando-se o contido na
alínea “d”, do inciso II, deste artigo;
VI - de valor igual a 50% (cinquenta por cento) do imposto devido, atualizado monetariamente, quando a falta
e/ou diferença forem lançadas pela autoridade fiscal, aos que, quando obrigados, não efetuarem a retenção e
o recolhimento do imposto devido ou recolherem a menor, apurado por procedimento fiscal ou após o seu início
observada a imposição mínima, por infração cometida, de 100 UFG (cem Unidades Fiscais de Guarulhos);
VII - de valor igual ao imposto devido, atualizado monetariamente, quando a falta e/ou diferença forem
lançadas pela autoridade fiscal, aos que não recolherem o imposto integralmente retido do prestador de
serviços ou recolherem a menor, apurado por procedimento fiscal ou após o seu início, observada a imposição
mínima, por infração cometida, de 200 UFG (duzentas Unidades Fiscais de Guarulhos);
VIII - de valor igual a 50 UFG (cinquenta Unidades Fiscais de Guarulhos) por mês não escriturado, aos que,
obrigados à escrituração fiscal exigível na legislação tributária, deixarem de fazê-lo;
IX - de valor igual a 15 UFG (quinze Unidades Fiscais de Guarulhos) por mês escriturado e não encerrado ou
encerrado fora do prazo, apurado por qualquer procedimento fiscal ou após o seu início;
X - de valor igual a 300 UFG (trezentas Unidades Fiscais de Guarulhos) aos que, quando obrigados,
deixarem de se inscrever no Cadastro Fiscal Mobiliário deste Município;
XI - de valor igual a 300 UFG (trezentas Unidades Fiscais de Guarulhos) aos que não comunicarem, no prazo
de trinta dias, contados da data da ocorrência, qualquer alteração ou encerramento de atividades junto ao
Cadastro Fiscal Mobiliário deste Município;
XII - de valor igual a 600 UFG (seiscentas Unidades Fiscais de Guarulhos) aos que se recusarem e/ou
deixarem de apresentar quaisquer documentos ou informações, quando solicitados, ou quando não apresentarem
no prazo previsto, embaraçando a ação fiscal;
XIII - de valor igual a 300 UFG (trezentas Unidades Fiscais de Guarulhos) aos que deixarem de comunicar o
extravio de quaisquer documentos necessários ao registro, controle e fiscalização dos serviços ou atividades,
quando constatado por procedimento fiscal ou após o seu início;
XIV - de valor igual a 200 UFG (duzentas Unidades Fiscais de Guarulhos) aos que cometerem infração para a
qual não haja penalidade específica neste capítulo.” (NR)
Art. 13. O artigo 46 da Lei nº 5.986, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46. As atividades da Secretaria da Fazenda e de seus servidores fiscais, dentro de sua área de
competência e atuação, terão precedência sobre os demais setores da Administração Pública.” (NR)
Art. 14. A Lista de Serviços anexa à Lei nº 5.986, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 15. O § 3º do artigo 2º da Lei nº 4.823, de 1996, com a redação dada pela Lei nº 6.106, de 5 de dezembro
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 3º Aos titulares dos cargos de Inspetor Fiscal de Rendas nomeados para cargos em comissão no âmbito da
Secretaria da Fazenda fica assegurado o direito de optar pelo percebimento dos vencimentos de seu próprio
cargo de Inspetor Fiscal de Rendas acrescido da gratificação de produtividade fiscal graduada pela pontuação
máxima prevista no artigo 10 desta Lei, com prejuízo dos vencimentos e da gratificação própria do cargo em
comissão.” (NR)
Art. 16. A alínea “e” do inciso I do artigo 6º da Lei nº 4.823, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“e) assessorar e dar assistência técnica nos Gabinetes de Chefias de Divisão, das Diretorias dos Departamentos
de Receita Mobiliária e Receita Imobiliária e do Secretário da Fazenda;” (NR)
Art. 17. O § 1º do artigo 10 da Lei nº 4.823, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º Não serão remunerados os pontos a que se refere o caput que excedam a 6.000 (seis mil).” (NR)
Art. 18. O § 3º do artigo 10 da Lei nº 4.823, de 1996, passa a vigorar acrescido da alínea “c”, com a seguinte
redação:
“c) o Inspetor Fiscal de Rendas convocado em conformidade com o disposto no decreto regulamentador fará
jus a até 3.000 (três mil) pontos pela execução das atividades específicas da convocação e a diferença até o
limite máximo previsto no § 1º deste artigo será apurada por meio das demais atividades executadas no mês.”
(NR)
Art. 19. Ao Agente de Fiscalização lotado no Departamento de Receita Imobiliária, da Secretaria da Fazenda,
competirá:
I - informar os débitos vencidos e não pagos para inscrição em dívida ativa;
II - realizar diligências no âmbito dos processos administrativos em trâmite perante o Departamento de
Receita Imobiliária;
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III - promover exclusões e inclusões no sistema tributário, desde que devidamente autorizados e/ou deferidos
pela autoridade competente;
IV - atos preparatórios e serviços de apoio às atribuições elencadas no inciso I do artigo 6º da Lei nº 4.823,
de 1996.
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 21. Revogam-se disposições em contrário, em especial:
I - a Lei nº 6.023, de 03/06/2004;
II - a Lei nº 6.106, de 05/12/2005;
III - a Lei nº 6.558, de 17/09/2009;
IV - a Lei nº 6.973, de 19/12/2011;
V - a Lei nº 7.339, de 22/12/2014;
VI - a Lei nº 7.342, de 22/12/2014;

VII - a Lei nº 7.393, de 07/07/2015;
VIII - o artigo 34 da Lei nº 2.210, de 27/12/1977;
IX - o artigo 3º da Lei nº 6.052, de 21/12/2004;
X - os artigos 3º e 4º da Lei nº 7.067, de 13/07/2012;
XI - o artigo 2º da Lei nº 7.344, de 22/12/2014;
XII - os §§ 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do artigo 10 e o artigo 25-A da Lei nº 5.986, de 29/12/2003;
XIII - o § 3º, inciso II, do artigo 26 e os artigos 38 e 38-A da Lei nº 5.986, de 29/12/2003, estes com eficácia
a partir de 01/01/2018.

Guarulhos, 22 de novembro de 2017.
GUTI

Prefeito
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