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ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DECRETO Nº 8.260, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Regulamenta o regime especial de recolhimento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN devido pelas Sociedades Uniprofissionais,
previsto no § 1º do art. 135, combinado com o § 3º do
art. 138, da Lei Complementar nº 3.195, de 27 de
dezembro de 2005 – Código Tributário do Município
de Muriaé – CTM.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MURIAÉ, no uso de suas
atribuições legais, especialmente as que lhe confere o art. 94, incisos
VIII e XVIII, da Lei Orgânica do Município de Muriaé, e:
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei Complementar nº 3.195, de 27
de dezembro de 2005 – Código Tributário do Município de Muriaé –
CTM, permite a regulamentação da aplicação da lei tributária por
Decreto;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o procedimento
para enquadramento e desenquadramento no regime tributário previsto
no art. 135, caput, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar nº 3.195, de 27
de dezembro de 2005 – Código Tributário do Município de Muriaé –
CTM;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o cálculo,
lançamento, a notificação do lançamento e os prazos para
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN incidente sobre determinados serviços prestados por
Sociedades Uniprofissionais, devido nos termos do art. 138, § 3o, da
Lei Complementar nº 3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código
Tributário do Município de Muriaé – CTM;
CONSIDERANDO que o art. 69, caput, da Lei Complementar nº
3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código Tributário do Município
de Muriaé – CTM, estabelece que o pagamento de tributos é efetuado
dentro dos prazos e regras estabelecidos em regulamento;
CONSIDERANDO que o art. 59, § 3o, da Lei Complementar nº
3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código Tributário do Município
de Muriaé – CTM, permite a concessão de parcelamento, sem juros e
multa, de tributos, desde que dentro do mesmo exercício financeiro;
DECRETA:
Art. 1o Este decreto regulamenta o regime especial de recolhimento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido
pelas Sociedades Uniprofissionais, previsto no § 1o do art. 135,
combinado com o § 3o do art. 138, da Lei Complementar nº 3.195, de
27 de dezembro de 2005 – Código Tributário do Município de Muriaé
– CTM.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Das Sociedades Uniprofissionais
Art. 2o Consideram-se Sociedades Uniprofissionais aquelas
constituídas sob a forma de sociedade simples nos termos da lei civil,
cujos profissionais, sócios, empregados ou não, sejam habilitados ao
exercício da mesma atividade e prestem serviço sob a forma de
trabalho pessoal em nome da sociedade, assumindo, cada um dos
profissionais habilitados, responsabilidade pessoal nos termos da
legislação específica, salvo se o exercício da profissão constituir
elemento de empresa.
Parágrafo único. Configura-se prestação de serviços sob a forma de
trabalho pessoal aquela em que todas as etapas de elaboração e
execução de seu objeto sejam efetuadas diretamente pelos
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profissionais habilitados, sócios, empregados ou não da Sociedade
Uniprofissional.
Art. 3o Não se consideram Uniprofissionais as sociedades:
I – constituídas sob a forma de sociedades empresárias nos termos da
lei civil;
II – que tenha pessoa jurídica como sócia;
III – que seja sócia de outra pessoa jurídica;
IV – que tenha participação no capital de outra pessoa jurídica;
V – que tenha sócio não habilitado para o exercício da atividade
correspondente ao serviço prestado pela sociedade;
VI – que desenvolva atividade diversa daquela a que estejam
habilitados profissionalmente os sócios;
VII – que utilize do trabalho de auxiliares ou terceiros – desde que
exerçam a mesma atividade profissional do sócio contribuinte
autônomo – em qualquer etapa da execução da atividade precípua da
sociedade quando, excluindo-se a participação desses auxiliares ou
terceiros, torne-se inviável a prestação do serviço;
VIII – que possuírem mais de 02 (dois) empregados, a qualquer título,
para cada profissional habilitado, na execução direta ou indireta dos
serviços por ele prestados; e
IX – que seja ou possua filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou qualquer outro
descentralizado.
X – que optem pelo regime de tributação do Simples Nacional, salvo
quando autorizado em Lei a acumulação de regimes.
Seção II
Do Enquadramento
Subseção I
Do Requerimento
Art. 4o A opção pelo regime especial de recolhimento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto no § 1o do
art. 135, combinado com o § 3o do art. 138, da Lei Complementar nº
3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código Tributário do Município
de Muriaé – CTM, das pessoas jurídicas enquadradas como
Sociedades Uniprofissionais deverá ser realizada mediante
requerimento, conforme modelo do Anexo Único deste decreto.
Parágrafo único. Ao requerimento deverão ser anexados os seguintes
documentos:
I – cópia de documento oficial de identificação do signatário, para
verificação da autenticidade da assinatura, quando não houver
reconhecimento de firma;
II – cópia do ato constitutivo e, caso não esteja consolidado, suas
eventuais alterações;
III – instrumento de mandato, quando a sociedade estiver
representada por procurador, inclusive contador, acompanhado de
cópia de documento oficial de identificação do representante da
sociedade;
IV – comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
V – comprovante de habilitação de todos os profissionais, sócios,
empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedade;
VI – cópia do Livro Registro de Empregados;
VII – cópia da última declaração da Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS;
VIII – declaração de todos os profissionais habilitados, sócios,
empregados ou não, assumindo responsabilidade pessoal pelos
serviços prestados em nome da sociedade;
IX – declaração de que a sociedade:
a) não tem pessoa jurídica como sócia;
b) não é sócia de outra pessoa jurídica;
c) não tem participação no capital de outra pessoa jurídica;
d) não desenvolve atividade diversa daquela a que estejam habilitados
seus profissionais;
e) não utiliza do trabalho de auxiliares ou terceiros, desde que
exerçam a mesma atividade profissional do sócio contribuinte
autônomo, em qualquer etapa da execução da atividade precípua da
sociedade quando, excluindo-se a participação desses auxiliares ou
terceiros, torne-se inviável a prestação do serviço;
f) não possui filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório
de representação ou qualquer outro descentralizado; e
h) não contrata pessoa jurídica para o desempenho dos serviços
prestados.
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Subseção II
Do Prazo
Art. 5o Os requerimentos de enquadramento, desenquadramento e
reenquadramento como Sociedade Uniprofissional deverão ser
protocolizados junto à Secretaria Municipal de Fazenda até o dia 28
de dezembro de cada ano, produzindo efeitos a partir do primeiro dia
do exercício seguinte ao da opção, ressalvado o disposto no § 1o deste
artigo, sendo irretratável, em qualquer caso, para todo o exercício
correspondente.
§ 1o No caso de ter iniciado suas atividades no ano da opção, a
Sociedade Uniprofissional, após efetuar a inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e no Cadastro de Atividades
Econômico-Sociais do Município, terá o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do último deferimento de inscrição, para efetuar o
requerimento de enquadramento, produzindo efeitos desde a
respectiva data de abertura constante do CNPJ.
§ 2º O requerimento de enquadramento ou reenquadramento deverá
ser renovado anualmente, no prazo previsto no caput, a fim de que a
sociedade comprove que mantém as condições para continuar gozando
do regime tributário diferenciado, cessando automaticamente seus
efeitos a partir do exercício seguinte ao qual a sociedade deixar de
requerer o enquadramento ou reenquadramento.
Art. 6o O prazo para que a sociedade atenda a regularização do
pedido ou a juntada de documentos é de 30 (trinta) dias, contados da
intimação, permitida a prorrogação por até igual período, a critério da
Autoridade Fiscal.
Subseção III
Do Requerimento Pendente de Deliberação
Art. 7o Enquanto não houver deliberação sobre o requerimento de
enquadramento ou reenquadramento, o lançamento do imposto será
realizado mediante homologação, devendo a Sociedade efetuar o
recolhimento do imposto sobre o preço dos serviços prestados, nos
termos do arts. 127 a 132, com a aplicação das alíquotas previstas no
art. 138, caput, todos da Lei Complementar nº 3.195, de 27 de
dezembro de 2005 – Código Tributário do Município de Muriaé –
CTM.
Subseção IV
Do Indeferimento
Art. 8o Não satisfeitas as condições ou atendidos os requisitos
necessários o pedido de enquadramento será indeferido.
Art. 9o Intimada da decisão de indeferimento do enquadramento
como Uniprofissional, a sociedade poderá no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da intimação, apresentar impugnação administrativa nos
termos do art. 457 e seguintes da Lei Complementar nº 3.195, de 27
de dezembro de 2005 – Código Tributário do Município de Muriaé –
CTM.
Subseção V
Da Revogação
Art. 10 O enquadramento como Sociedade Uniprofissional será
revogado de ofício sempre que se apure que a sociedade não satisfazia
ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de
cumprir os requisitos necessários, cobrando-se o tributo sobre o preço
dos serviços prestados, nos termos do arts. 127 a 132, com a aplicação
das alíquotas previstas no art. 138, caput, todos da Lei Complementar
nº 3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código Tributário do
Município de Muriaé – CTM, inclusive retroativamente, acrescido de
todos os encargos legais, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis nos casos de dolo ou simulação.
CAPÍTULO II
DO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DO ISSQN
Art. 11 O regime especial de recolhimento do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto no § 1o do art. 135,
combinado com o § 3o do art. 138, da Lei Complementar nº 3.195, de
27 de dezembro de 2005 – Código Tributário do Município de Muriaé
– CTM, caracteriza-se pelo pagamento do tributo, pelas Sociedades
Uniprofissionais, por meio de valores fixos, em função da natureza do
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serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a
importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.
Art. 12 Poderão optar pelo regime especial de recolhimento as
Sociedades Uniprofissionais que prestem os seguintes serviços:
I – Medicina e biomedicina
II – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultra– sonografia, ressonância magnética, radiologia,
tomografia e congêneres.
III – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
IV – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
V – Obstetrícia.
VI – Odontologia.
VII – Ortóptica.
VIII – Próteses sob encomenda.
IX – Psicologia.
X – Medicina veterinária e zootecnia.
XI – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,
urbanismo, paisagismo e congêneres.
XII – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de
propriedade industrial, artística ou literária.
XIII – Advocacia.
XIV – Auditoria.
XV – Análise de Organização e Métodos.
XVI – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
XVII – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
XVIII – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
XIX – Estatística.
Parágrafo único. Os serviços previstos nos incisos I a XIX do caput
deste artigo correspondem aos itens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12,
4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01, 10.03, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18,
17.19 e 17.20 da lista de serviços constante do art. 120, da Lei
Complementar nº 3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código
Tributário do Município de Muriaé – CTM.
Seção I
Do Cálculo do Tributo
Art. 13. O imposto será calculado, com periodicidade trimestral,
mediante a multiplicação do valor disposto no quadro constante no §
2o do art. 138, da Lei Complementar nº 3.195, de 27 de dezembro de
2005 – Código Tributário do Município de Muriaé – CTM,
devidamente atualizado, pelo número de profissionais habilitados,
sócios, empregados ou não, que prestem os serviços em nome da
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da
lei aplicável.
Seção II
Do Lançamento
Art. 14. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
devido pelas Sociedades Uniprofissionais por meio do regime especial
de recolhimento será lançado de forma unificada para os quatro
trimestres do respectivos exercícios com base na declaração da
sociedade, prestada por meio do requerimento de enquadramento ou
reenquadramento.
Seção III
Da Notificação do Lançamento
Art. 15. O lançamento considera-se regularmente notificado à
Sociedade, e constituído o crédito tributário, pela notificação direta,
com o respectivo ciente, ou pela remessa da guia de recolhimento por
via postal, com o comprovante de efetiva entrega.
§ 1o Na impossibilidade de se localizar pessoalmente o sujeito
passivo, quer através da entrega pessoal da notificação, quer através
de sua remessa por via postal, reputar-se-á efetivado o lançamento
mediante a publicação de edital.
§ 2o A recusa do sujeito passivo em receber a notificação do
lançamento, ou a impossibilidade de localizá-lo pessoalmente ou por
meio da via postal, não implica dilatação do prazo concedido para
pagamento ou para a apresentação de reclamação, nem o exime dos
encargos devidos pelo seu atraso.
CAPÍTULO III
DO PAGAMENTO
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Seção I
Da Forma e do Local de Pagamento
Art. 16. O pagamento da guia de recolhimento (Documento de
Arrecadação Municipal – DAM) deverá será efetuado em moeda
nacional por meio da rede de atendimento da Caixa Econômica
Federal, inclusive Lotéricas e correspondentes “Caixa Aqui”, podendo
ser em espécie, cheque, débito automático em conta, cartão de débito
ou cartão de crédito, se houve disponibilidade técnica nestes últimos
casos.
Parágrafo único. Nos pagamentos realizados através de cartão de
crédito ou débito, a taxa de administração da operadora poderá ser
acrescida ao valor da cobrança.
Seção II
Do Vencimento
Art. 17. As datas para pagamento do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN devido pelas Sociedades
Uniprofissionais por meio do regime especial de recolhimento dos
respectivos trimestres são as seguintes:
I – 1o Trimestre, 15 de abril;
II – 2o Trimestre, 15 de julho;
III – 3o Trimestre, 15 de outubro; e
IV – 4o Trimestre, 15 de janeiro.
Seção III
Do Pagamento com Desconto
Art. 18. O tributo relativo aos quatro trimestres do respectivo
exercício, se pago em cota única até 15 de abril, terá um desconto de
10% (dez por cento).
Seção IV
Do Pagamento Parcelado
Art. 19. As sociedades que não optarem pelo pagamento em cota
única, nos termos dos artigos anteriores, poderão efetuar o pagamento
em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, sem desconto e
sem juros e multa, nos seguintes vencimentos:
I - 1o Trimestre:
a) 1a parcela, vencimento em 15 de abril;
b) 2a parcela, vencimento em 15 de maio; e
c) 3a parcela, vencimento em 15 de junho.
II - 2o Trimestre:
a) 1a parcela, vencimento em 15 de julho;
b) 2a parcela, vencimento em 15 de agosto; e
c) 3a parcela, vencimento em 15 de setembro.
III – 3o Trimestre:
a) 1a parcela, vencimento em 15 de outubro;
b) 2a parcela, vencimento em 15 de novembro; e
c) 3a parcela, vencimento em 15 de dezembro.
IV - 4o Trimestre:
a) 1a parcela, vencimento em 15 de janeiro;
b) 2a parcela, vencimento em 15 de fevereiro; e
c) 3a parcela, vencimento em 15 de março.
Parágrafo único. Para os pagamentos efetuados na forma deste artigo
o valor mínimo da parcela mensal será aquele previsto no art. 59, da
Lei Complementar nº 3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código
Tributário do Município de Muriaé – CTM
Seção V
Do Pagamento em Atraso
Art. 20. Sobre as parcelas que não forem pagas nos prazos previstos
nos artigos 17 e 19 incidirão, desde o vencimento até a data do efetivo
pagamento, os seguintes acréscimos legais:
I - atualização monetária;
II - multa de mora;
III - juros de mora;
§ 1o A atualização monetária será calculada em função da variação do
poder aquisitivo da moeda, de acordo com os índices econômicos do
INPC/IBGE.
§ 2o As multas moratórias serão na proporção de 0,3% ao dia sobre o
valor do imposto atualizado monetariamente, não podendo ultrapassar
o limite de 10% (dez por cento).
§ 3o Os juros de mora serão contados à razão de 1% (um por cento) ao
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mês ou fração, calculados do dia seguinte ao do vencimento sobre o
valor do principal atualizado monetariamente.
CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E DA COBRANÇA
Art. 21. Vencido e não pago o imposto nos prazos previstos nos
artigos 17 e 19, o crédito tributário será inscrito em Dívida Ativa,
sendo a cobrança do mesmo procedida:
I – por via extrajudicial, inclusive com a indicação a protesto no
Tabelionato de Protesto de Títulos, nos termos do Decreto no 6.251 de
19 de novembro 2014; ou
II – por via judicial, com o ajuizamento de Execução Fiscal, na forma
da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
§ 1º As duas vias de cobrança são independentes uma da outra,
podendo o Município, quando o interesse da Fazenda assim exigir,
providenciar imediatamente a cobrança judicial da dívida, mesmo que
não tenha dado início ao procedimento extrajudicial ou, ainda,
proceder simultaneamente ambos tipos de cobrança.
§ 2o É de responsabilidade do devedor o pagamento das custas,
despesas processuais, emolumentos, taxas de fiscalização judiciária e
honorários advocatícios devidos em razão do procedimento de
cobrança judicial e extrajudicial da Dívida Ativa, nos termos das
normas pertinentes, sem prejuízo dos acréscimos legais expostos no
art. 20.
CAPÍTULO V
DA REVISÃO DO LANÇAMENTO
Art. 22. O lançamento, regularmente efetuado, e após notificado o
contribuinte, só será alterado por:
I – iniciativa de ofício da autoridade lançadora quando:
a) se comprove que no lançamento ocorreu erro na apreciação dos
fatos, omissão ou falta da autoridade que o efetuou ou quando deva
ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento;
b) se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
c) quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
II – deferimento da reclamação do sujeito passivo, em processo
regular, obedecidas às normas processuais aplicáveis.
Seção Única
Da Reclamação Contra o Lançamento
Art. 23. Poderá ser apresentada reclamação contra o lançamento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido pelas
Sociedades Uniprofissionais pelo regime especial de recolhimento
mediante requerimento por escrito devidamente protocolizado junto à
Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos do art. 422-A e seguintes
da Lei Complementar nº 3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código
Tributário do Município de Muriaé – CTM
Art. 24. Julgada procedente a reclamação será reaberto o prazo de 10
(dez) dias ao contribuinte, para efeito de pagamento do tributo ou da
diferença deste, sem acréscimo de qualquer penalidade.
Parágrafo único. Sendo a reclamação indeferida, responderá o
contribuinte pelo pagamento de juros, multas, atualização monetária e
de outras penalidades e encargos já incidentes sobre o imposto.
CAPÍTULO VI
DA OBRIGAÇÃO
CADASTRAL

DE

INSCRIÇÃO

E

ATUALIZAÇÃO

Art. 25. As Sociedade Uniprofissionais, antes de iniciar quaisquer
atividades, deverão promover a inscrição no Cadastro de Atividades
Econômico-Sociais, mesmo que isenta ou imune de tributos, bem
como as alterações dos dados cadastrais, inclusive mudança de
endereço, transferência ou venda do estabelecimento, paralisação ou
encerramento de atividade, deverão ser obrigatoriamente comunicada
ao Setor de Cadastro Econômico, sob pena das multas previstas no art.
art. 184 da Lei Complementar nº 3.195, de 27 de dezembro de 2005 –
Código Tributário do Município de Muriaé – CTM.
CAPÍTULO VII
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DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. Nas hipóteses dos artigos 8o, 10 e 22 deste decreto, eventuais
pagamentos efetuados em valores fixo na forma no § 3o do art. 138,
da Lei Complementar nº 3.195, de 27 de dezembro de 2005 – Código
Tributário do Município de Muriaé – CTM serão considerados como
pagamento parcial dos créditos tributários resultante dos lançamentos
efetuados sob a forma variável.
Art. 27. Fica revogado o Decreto nº 3.223, de 15 de junho de 2007.
Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Muriaé, 24 de outubro de 2017.
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