
    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

DECRETO Nº 5.176, DE 31 DE OUTUBRO DE 2.019.

Regulamenta o procedimento cadastral obrigatório para ingres-
so das sociedades uniprofissionais na tributação fixa do ISSQN
e dá outras providências.

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Matão; 

Considerando a expressa obrigatoriedade de requerimento das socie-
dades uniprofissionais sujeitas à tributação fixa do ISSQN nos termos do §5º do
Art. 95 da Lei 4.147, de 25 de Março de 2.010; e

Considerando a necessidade de aprimoramento do controle do ingresso
no regime de tributação fixa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN.

D E C R E T A:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Este Decreto regulamenta o §5º do art. 95, da Lei 4.147, de 25 de Março
de 2.010, que trata do ingresso no regime das sociedades uniprofissionais que te-
nham o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN calculado por
meio de importâncias fixas.

CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS 

Art. 2º O ISS será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em relação a
cada profissional  habilitado,  sócio,  empregado ou  não,  que preste serviços em
nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, não considera-
da a importância recebida a título de remuneração do próprio trabalho, para os
contribuintes que preencham os seguintes requisitos:

I - sejam sociedades simples, não empresárias;

II - prestem todos os serviços em caráter personalíssimo, em nome dos sócios,
sob total e exclusiva responsabilidade pessoal destes e sem estrutura ou intuito
empresarial;

III - todos os seus profissionais, sócios ou não, devem estar:

a) legalmente habilitados no órgão fiscalizador do exercício da profissão de uma
mesma área de conhecimento ou de áreas afins; 



    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

b) aptos a prestar todos os serviços que compreendam o objeto social do contribu-
inte.

IV - os sócios sejam pessoas físicas e prestem serviços em nome da sociedade,
não podendo haver aquele que seja investidor ou apenas participe da distribuição
de lucros ou administração;

V - o exercício da profissão não constitua elemento de empresa, nos termos do art.
966 da Lei Federal 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002, bem como o desempenho
de suas atividades não possua caráter empresarial;

VI - o objeto social seja apenas o exercício de uma das profissões previstas nos in-
cisos I e II do § 4º do art. 95 da Lei 4.147, de 25 de Março de 2.010, quais sejam: 

a) Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrasso-
nografia, radiologia, tomografia e congêneres;

b) Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos;

c) Médicos veterinários;

d) Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres;

e) Agentes da propriedade industrial;

f) Advogados, engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos, dentistas, econo-
mistas e psicólogos.

Parágrafo único. Os contribuintes que não cumprirem os requisitos deste artigo fi-
carão sujeitos ao pagamento do ISS sobre o preço do serviço, mediante a aplica-
ção das alíquotas previstas na tabela anexa a Lei 4.147, de 25 de Março de 2.010. 

CAPÍTULO II – DO REQUERIMENTO

Art. 3º O contribuinte que cumprir os requisitos para enquadramento, previstos no
artigo anterior deverá apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, no ato de sua
inscrição municipal, os seguintes documentos: 

I - requerimento padrão, com firma reconhecida de todos os sócios da sociedade,
ou de seus mandatários, atestando o cumprimento dos requisitos previstos no art.
2º, informando o número de sócios e profissionais que prestam serviços em nome
da sociedade e solicitando o enquadramento da sociedade no regime de paga-
mento do ISS em valor fixo, conforme modelo instituído pelo anexo I; 

II – documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos, conforme ane-
xo II. 

§ 1º A análise do requerimento caberá a Autoridade Fiscal que poderá solicitar ou-
tros documentos que se façam necessários à apreciação do pedido.
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§ 2º O indeferimento do requerimento, quando for o caso, deverá ser feito median-
te parecer fundamentado.

§ 3º O deferimento do requerimento será concedido a título precário, podendo ser
cancelado ou revisto posteriormente caso constatado erro, omissão ou inveracida-
de nas declarações prestadas pelo contribuinte, se verificado que o requerente não
satisfazia ou deixou de satisfazer integralmente os requisitos necessários ao seu
enquadramento no regime, ficando sujeito ao pagamento retroativo do ISS com
base no preço do serviço e demais penalidades previstas em Lei.

§ 4º O resultado da análise do requerimento deverá ser consultado pelo interessa-
do junto à Secretaria Municipal da Fazenda no ato de expedição do Alvará de Fun-
cionamento.

§ 5º O contribuinte deverá comunicar à Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo
de 15 (quinze) dias, qualquer alteração que importe no descumprimento de quais-
quer dos requisitos previstos no art. 2º, fato que determinará seu desenquadra-
mento, a contar da data em que se verificar tal alteração.

§ 6º A não apresentação dos documentos previstos neste artigo, ou solicitados a
qualquer tempo pela Autoridade Fiscal, ensejará o automático enquadramento do
contribuinte no regime de pagamento do ISS sobre o preço do serviço.

§ 7º Da decisão que indeferir o requerimento apresentado na forma do inciso I ou
realizar o desenquadramento do regime caberá impugnação ao Secretário da Fa-
zenda do Município no prazo de trinta dias consonante disposto no  §2º do art. 296
da Lei 4.147, de 25 de Março de 2.010.

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 4º As sociedades uniprofissionais que se encontram enquadradas no regime
de tributação fixa na data da publicação deste Decreto serão notificadas a apre-
sentar à Secretaria Municipal da Fazenda, na forma do art. 2º, requerimento acom-
panhado dos documentos comprobatórios.

Art. 5º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Palácio da Independência, aos 31 de outubro de 2019.

JOSE EDINARDO ESQUETINI

Prefeito Municipal
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ANEXO I

Requerimento de enquadramento do Contribuinte no Regime de Pagamento de ISS Fixo
(anexar documentos solicitados em lista própria)

Iden�ficação do Contribuinte

Nome:

CNPJ: Inscrição Municipal: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail:

Sócios (ou �tular)

Nome CPF

Empregados e/ou contratados que, em nome da sociedade assumindo

responsabilidade pessoal, prestem serviços na sua a�vidade fim
(caso o espaço abaixo não seja suficiente, anexar relação com os nomes e CPFs)

Nome CPF

O contribuinte  acima  iden'ficado,  através  de  seus  sócios  ou  'tular,  abaixo  assinados,  requer  seu  enquadramento  no  regime  de

pagamento do ISS em valor fixo, nos termos do ar'go 95, §5º da  Lei nº 4147, de  25 de março de 2010. Para tanto declara que cumpre

integralmente os requisitos dispostos no §4º, do mencionado diploma legal, indispensáveis para seu enquadramento.

§ 4° Quando se tratar de sociedades uniprofissionais, nos termos da legislação civil, em que a prestação de serviços se dê sob a forma de

trabalho pessoal, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em relação a cada profissional habilitado, sócio,

empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal.

I – Os valores constantes dos itens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01,17.14, 17.16, 17.19 e 17.20 da lista anexa, serão

cobrados mul/plicando-se o valor constante da lista de serviço pelo número de sócios da empresa;

II - Os valores u/lizados para as pessoas jurídicas, constantes dos itens 4.22 e 4.23 da lista de serviço, serão acrescidos de igual valor para

cada associado, sócio, cooperado, credenciado e/ou prestador de serviço, quer seja pessoa 7sica ou jurídica;

III - A tributação pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza cuja alíquota /ver como parâmetro valor fixo anual será efetuada, no

caso de início de a/vidade, na proporção de 1/12 (um dozeavos) por mês;

IV – Não se aplica o disposto no caput deste ar/go, sujeitando-se à tributação sobre o preço do serviço, a sociedade que: 

a) tenha sócio não habilitado na área dos serviços prestados;

b) exerça a/vidade não prevista nos itens enumerados no inciso I; 

c) exerça a/vidade estranha aos serviços relacionados no objeto social da sociedade;

d) tenha como sócia pessoa jurídica;

e) seja sócia de outra sociedade;

f) tenha sócio que dela par/cipe somente para aportar capital ou administrar;

g) terceirize ou repasse a terceiros os serviços relacionados à a/vidade da sociedade; 

h) seja filial, sucursal, agência, escritório de representação ou contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado

a sociedade sediada no exterior; 

i) seja cons/tuída sob forma de sociedade anônima, ou de outras sociedades empresariais ou a elas equiparadas.

V - A forma de cálculo do ISS prevista no caput do §4º não será aplicada às sociedades simples cons/tuídas sob o /po de sociedade

limitada, previstas no art. 1.052 da Lei Federal 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 e às empresas individuais de responsabilidade limitada,

previstas no art. 980-A da Lei Federal 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002, uma vez que a responsabilidade dos sócios ou /tular é restrita ao

valor do capital social, prejudicando assim a responsabilidade pessoal da pessoa 7sica que tenha prestado o serviço.

Declara ainda estar ciente de que a prestação de informações falsas às autoridades fazendárias é considerada crime

(previsto no ar'go 1º, inciso I da Lei Federal 8.137/1990) e sujeita o contribuinte, além das sansões criminais previstas

em lei, ao pagamento do ISS sobre o preço do serviço e às multas previstas na legislação tributária pela prá'ca atos

enquadrados como crime contra a ordem tributária.

Matão/SP,                 de                                    de                                 .

Assinatura reconhecida em cartório de todos os sócios (ou do 'tular, se empresa individual)



    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

ANEXO II

ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
TRIBUTAÇÃO FIXA 

(documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos)

– Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

– Cópia do Contrato Social consolidado vigente ou documento equivalente;

– Ficha Cadastral Completa da Junta Comercial do estado de São Paulo (JUCESP);

– Certidão de Regularidade do Conselho de Classe da sociedade e de cada um dos profissionais que

prestam serviço  em seu  nome (CRC,  OAB,  CRF,  CRBM, CREMESP, CREFITO,  CRO,  entre

outros);

– Comprovante de Inscrição Cadastral no Simples Nacional, caso possua;

– Procuração, acompanhada dos documentos pessoais do procurador (cópia do RG e do CPF) e

demais elementos necessários que comprovem a legitimidade de representação, se for o caso.


