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AUTÓGRAFO Nº 9839/03 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº    174 
 

De 17 de Dezembro de 2003 

 
Dispõe sobre o regime tributário simplificado da microempresa no Município de São José do Rio Preto. 

 

                                       Prefeito EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

     FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO DE MICROEMPRESA 

 

                                       Art. 1º - Para os fins disposto nesta Lei Complementar, considera-se 

microempresa, o contribuinte que auferir, durante o ano, receita bruta igual ou inferior a 

R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

 

                                       § 1º - Considera-se receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela 

empresa, assim entendido as de vendas de bens e serviços e outras operacionais, não incluídas as 

vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

 

                                       § 2º - A receita bruta anual referida neste artigo será: 

I – a auferida no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro; 

II – calculada à razão de um duodécimo do valor, por mês ou fração, caso o contribuinte não 

tenha exercido atividade no período completo do ano. 

 

                                       Art. 2º - Não se enquadra no conceito de microempresa previsto no 

artigo anterior: 

I – a empresa: 

a) constituída sob a forma de sociedade por ações; 

b) em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica ou, ainda, pessoa natural domiciliada no 

exterior; 

c) em que o titular ou sócio participe do capital de outra empresa, ou que já tenha participado de 

microempresa desenquadrada de ofício do regime pela prática de infração fiscal, exceto após 

decorrido o prazo de 2 (dois) anos contado da data do desenquadramento, observado o 

disposto no § 2º do artigo 6º. 

d) que possua mais de um estabelecimento, ressalvado o disposto no § 1º. 

 

II – o contribuinte que exerça as atividades: 

a) de importação de serviços do exterior; 

b) constantes da Lista de Serviços instituída pela Lei Complementar Federal n.º 116/2003, na 

totalidade dos subitens integrantes dos seguintes itens: 2 ao 5; 8; 9; 11; 12; 15; 17; 19 ao 23; 

25 ao 30; 33 ao 40, e nos seguintes subitens: 1.01; 1.02; 1.04 ao 1.08; 6.04; 6.05; 7.01 ao 

7.05; 7.10; 7.12; 7.16 ao 7.22 e 10.01 ao 10.08, mesmo que não se constituam em atividade 

preponderante do estabelecimento; 

c)  de caráter eventual ou provisório. 
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III – o contribuinte  que tenha auferido, no ano imediatamente anterior, receita bruta superior a 

R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) ou, caso não tenha exercido atividade no período completo 

do ano, superior a um duodécimo desse valor multiplicado pela quantidade de meses ou fração de 

mês de atividade. 

IV – o contribuinte que presta serviços sob a forma de trabalho pessoal, nos termos da legislação 

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 

 

                                       § 1º - Para os efeitos da alínea “d” do inciso I, não se considera 

estabelecimento diverso: 

I – o depósito fechado que o contribuinte mantenha exclusivamente para armazenamento de suas 

mercadorias; 

II – o estabelecimento que o contribuinte mantenha exclusivamente para fins administrativos ou 

para exposição de seus produtos. 

 

                                       § 2º - O disposto na alínea “c” do inciso I não se aplica: 

I – à participação da microempresa em centrais de compra ou em consórcio de exportação ou de 

venda no mercado interno; 

II – a simples detenção de ações de capital de sociedade anônima, negociadas em Bolsa de 

Valores. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMISSIBILIDADE E DA PERMANÊNCIA NO REGIME 

Seção I 

Do Enquadramento 

 

                                       Art. 3º - O enquadramento do contribuinte no regime de que trata esta 

Lei Complementar será efetuado, conforme disposto em Regulamento, mediante declaração de 

sua opção pelo regime, contendo no mínimo: 

I – nome e identificação da pessoa jurídica e seus sócios; 

II – número da inscrição no Cadastro Municipal Mobiliário; 

III – declaração de que preenche o requisito mencionado no “caput” do artigo 1º, de que não se 

enquadra nas vedações indicadas no artigo 2º e de que está ciente de que sua permanência no 

regime está condicionada à observância das disposições legais estabelecidas pela legislação. 

 

                                       § 1º - O enquadramento como microempresa far-se-á segundo a receita 

bruta anual prevista, cujo valor não poderá ser inferior à receita bruta auferida no exercício 

imediatamente anterior, observado o disposto no § 1º do artigo 1º. 

 

                                       § 2º - O enquadramento condiciona-se à aceitação, pelo Fisco, dos 

elementos contidos na declaração, inclusive quanto aos valores econômico-fiscais indiciários da 

capacidade econômica do contribuinte. 

 

                                       § 3º - O contribuinte que, a critério do Fisco, não preencher as condições 

previstas, inclusive quanto à incompatibilidade com o limite fixado para a microempresa, terá seu 

enquadramento recusado de pronto; se necessárias diligências ou análise adicional de seu pedido, 

será notificado da decisão do Fisco, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da entrega da 

declaração. 
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                                       § 4º - O indeferimento comunicado após o prazo previsto no parágrafo 

anterior produzirá efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente à data da 

notificação. 

 

                                       § 5º - Será admitida a interposição de recurso, sem efeito suspensivo, 

uma única vez, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da notificação do despacho de 

indeferimento. 

 

Seção II 

Da Perda da Condição de Microempresa 

 

                                       Art. 4º - Perderá a condição de microempresa, a partir de qualquer dos 

eventos adiante indicados, o contribuinte que: 

I – deixar de preencher o requisito previsto no artigo 1º; 

II – deixar de renovar, no prazo a que se refere o inciso I do artigo 7º, a declaração prevista no 

artigo 3º; 

III – optar pela sua exclusão do regime. 

IV – vier a exercer qualquer atividade prevista na alínea “b”, inciso II do artigo 2º. 

 

                                       Art. 5º - Nas hipóteses previstas nos incisos I e III do artigo anterior, o 

contribuinte deverá comunicar a perda de sua condição de microempresa à Administração 

Tributária Municipal, no prazo fixado em regulamento. 

 

                                       Parágrafo Único – Equipara-se à declaração falsa o descumprimento da 

obrigação referida neste artigo. 

 

Seção III 

Do Desenquadramento de Ofício 

 

                                       Art. 6º - O contribuinte será desenquadrado de ofício nos casos em que 

deixar de cumprir o disposto no artigo anterior ou quando: 

I – à vista de elementos econômico-fiscais colhidos pelo Fisco ficar evidenciada a 

incompatibilidade desses elementos com a receita bruta declarada ou auferida; 

II – promover prestação de serviços desacompanhada de documento fiscal; 

III – tomar serviços sem o correspondente documento fiscal; 

IV – não escriturar regularmente os documentos fiscais pertinentes, na forma que o exigir a 

legislação. 

 

                                       § 1º - Os efeitos do desenquadramento retroagirão à data da ocorrência 

de um dos eventos referidos no “caput”. 

 

                                       § 2º - Na hipótese de desenquadramento de ofício previsto neste artigo, o 

contribuinte poderá ser reenquadrado no regime simplificado de que trata esta Lei Complementar, 

por uma única vez, após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da data do 

desenquadramento, desde que tenha cumprido todas as obrigações principais e acessórias 

relativas às prestações realizadas durante o período do desenquadramento, bem como tenha 

efetuado o recolhimento de eventual crédito tributário exigido por meio de Auto de Infração. 
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Seção IV 

Da Regulamentação 

 

                                       Art. 7º - O Poder Executivo disporá sobre: 

I – a periodicidade para renovação da declaração referida no inciso III do artigo 3º; 

II – o desenquadramento de ofício do contribuinte como microempresa; 

III – a simplificação das obrigações acessórias a serem cumpridas pelo contribuinte enquadrado 

como microempresa. 

 

CAPÍTULO III 

Do Regime Fiscal 

 

                                       Art. 8º - O contribuinte que verificar que sua receita bruta ultrapassou, 

durante o ano de fruição do benefício, o limite fixado no “caput” do artigo 1º, será desenquadrado 

do regime tributário simplificado previsto nesta Lei Complementar, a partir da data da 

constatação do fato, ficando sujeito à legislação geral do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN. 

 

                                       § 1º - Sobre o excesso verificado no mês de desenquadramento, o 

pagamento do imposto far-se-á na seguinte forma: 

I – se a receita bruta auferida no mês envolver apenas a prestação de serviços, a base de cálculo 

do imposto será a diferença entre o limite fixado no “caput” do artigo 1º e a receita bruta 

acumulada até o mesmo mês. 

II – se a receita bruta contiver receitas provenientes da venda de mercadorias e outras operações, 

a base de cálculo do imposto será correspondente a totalidade da receita de prestação de serviços 

auferida no mês. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Penalidades 

 

                                       Art. 9º - O contribuinte que permanecer usufruindo do tratamento fiscal 

estabelecido para a microempresa, sem observância do disposto nesta Lei Complementar e das 

demais obrigações tributárias, estará sujeito: 

I – ao desenquadramento de ofício do regime, com efeito retroativo, nos termos do artigo 6º; 

II – ao pagamento dos tributos devidos, acrescidos de multa e demais acréscimos legais, contados 

desde a data em que deveriam ter sido pagos, segundo a legislação do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN; 

III – às multas previstas na legislação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. 

 

                                       Parágrafo Único – O sócio da microempresa responderá solidariamente 

pelas conseqüências da aplicação deste artigo. 

 

                                       Art. 10 – O contribuinte que não efetuar a comunicação de que trata o 

artigo 5º ficará sujeito, sem prejuízo das demais penalidades, à multa no valor de R$2.000,00 

(dois mil reais). 
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CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais e Transitórias 

 

                                       Art. 11 – Aos contribuintes de que trata esta Lei Complementar aplicam-

se as demais disposições da legislação municipal referente ao Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN. 

 

                                       Art. 12 – A microempresa, assim definida nos termos da Lei nº 7.806, de 

21 de dezembro de 1999, inscrita no Cadastro Municipal Mobiliário, que não atenda ao disposto 

nesta Lei Complementar, fica excluída do regime simplificado de microempresa, a partir de 1º de 

janeiro de 2004. 

 

                                       Parágrafo Único – O contribuinte a que se refere o “caput” deverá 

comunicar o fato à Administração Tributária Municipal, até 27 de fevereiro de 2004. 

 

                                       Art. 13 – Ressalvado o disposto no artigo anterior, ficam 

automaticamente renovados os enquadramentos no regime simplificado de microempresa, as 

atuais microempresas até que o Poder Executivo estabeleça disciplina sobre o reenquadramento, 

nos termos do artigo 3º. 

 

                                       Art. 14 – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004, revogadas as disposições 

em contrário e, em especial, a Lei nº 7.806, de 21 de dezembro de 1999, a qual produzirá seus 

efeitos até 31 de dezembro de 2003. 

                                       Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

       10 de dezembro de  2003. 

 

 

 

 

Dr. GERSON FURQUIM 

Presidente da Câmara 

 

 

Projeto de  Lei Complementar nº 027/03 
Aprovado em 10/12/2003, na 9ª Sessão Extraordinária  

Registrado e publicado na Diretoria Legislativa da Câmara em 11/12/2003 

 

 

Devanir Alves da Silva 

     Diretor Geral 
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