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DECRETO Nº 6.059, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2.014. 

Disciplina o recolhimento do ISSQN das 

empresas prestadoras de serviços 

contábeis, optantes pelo Simples Nacional, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

O Prefeito do Município de Iturama, Estado de minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do artigo 69, da Lei Orgânica do 
Município; 

DECRETA: 

Art. 1º Quando se tratar de empresas prestadoras de serviços contábeis que 
aderirem ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), na 
forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, terão o ISSQN 
(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) calculado de forma FIXO/MENSAL, 
conforme Anexo Único deste Decreto. 

§1º Para determinação do valor do ISSQN FIXO/MENSAL de que trata o caput  
deste Decreto, serão observados os valores da receita bruta acumulada constantes da 
respectiva faixa de enquadramento.  

§2º Para determinar o enquadramento das empresas de serviços contábeis nos 
valores do ISS/FIXO MENSAL, na respectiva faixa de enquadramento, a empresa 
deverá informar no PGDAS-D (Programa Gerador da Arrecadação do Simples Nacional 
– Declaratório), ou em qualquer outra Declaração instituída pelo Comitê Gestor do 
Simples Nacional, sua receita bruta acumulada, relativa ao período dos 12 (doze) 
últimos meses. 

 §3º Nos casos em que as empresas prestadoras de serviços contábeis, optantes 
pelo Simples Nacional não contarem com 12 (doze) meses de atividade, o 
enquadramento na faixa de faturamento será proporcional ao número de meses de 
efetivo exercício no período. 

§4º No caso de a empresa prestadora de serviços contábeis iniciar sua atividade 
no próprio ano-calendário, para fins de determinação do valor do ISS FIXO/MENSAL, 
levar-se-á em consideração a primeira faixa para recolhimento. 

§5º Na hipótese de a empresa de serviços contábeis, optante pelo Simples 
Nacional, não informar seu faturamento na forma do parágrafo 2º deste Decreto ou, não 
apresentar a declaração anual obrigatória, nos termos da Resolução do Comitê gestor do 
Simples Nacional, para o cálculo do ISSQN/FIXO/MENSAL, adotar-se-á o valor 
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constante da última faixa de faturamento, reduzindo-se a 40% (quarenta por cento) do 
valor fixado. 

 §6º O recolhimento do ISSQN FIXO/MENSAL, será efetuado através de guia 
própria do Município – DAM (Documento de Arrecadação Municipal), até o dia 25 
(vinte e cinco) do mês seguinte. 

§7º Os valores do ISS/Fixo mensal constantes no anexo único do decreto 
6.059/2014, serão reajustados anualmente com base no índice acumulado do INPC de 
12 meses. (Incluído pelo DECRETO Nº 7.477, de 06 de Dezembro de 2019). 

Art. 2º As empresas a que se refere o caput do artigo 1º deste Decreto, estão 
obrigadas à emissão da nota fiscal de prestação de serviços eletrônica, conforme dispõe 
o artigo 3º, do Decreto municipal nº 5.322, de 11 de abril de 2011, a cada prestação 
realizada. 

Art. 3º Aplicam-se às empresas de prestação de serviços contábeis optantes pelo 
Simples Nacional, as demais disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006 e 
suas alterações, bem como nas resoluções expedidas pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional e disposições do Código Tributário Municipal. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO ÚNICO 

 

VALORES DO ISSQN/FIXO MENSAL DAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, 

ATUALIZADO PARA O ANO DE 2.020, CONFORME ART. 

7º DO DECRETO 6059 (2014) 

 

Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 
(doze) meses. 

Valor do ISSQN/Fixo mensal 
R$ 

Até 60.000,00 129,85 
De 60.000,01 até 80.000,00 155,82 
De 80.000,01 até 120.000,00 194,79 
De 120.000,01 até 240.000,00 253,21 
De 240.000,01 até 360.000,00 389,56 
De 360.000,01 até 540.000,00 649,26 
De 540.000,01 até 800.000,00 844,06 
Acima de 800.000,00 908,97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


