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DECRETO NO 013/2018

Artigo 50 - Ficam i

atravds de software
mediante novo ato
informag6es:

o PREFEITO DO MUNICiPIO DE VERTENTESIPL no uso das atribuig6es que lhe s5o
conferidas por lei; e

Considerando que o Municipio de VERTENTES /PE, atrav6s de sua fiscalizaeSo tribut6ria
vem buscando mecanismos eficientes para otimizagSo do langamento e arrecadagSo do
Imposto Sobre ServiEos de Qualquer Natureza - ISSQN;

Considerando, a necessidade imperiosa de dar celeridade aos procedimentos que objetivam
o lanEamento e a arrecadagSo do tributo, bem como proporcionar seguranga para
cumprimento de suas obrigag6es;

Considerando o disposto no artigo 192, da Lei No 734/09 de 0B de maio de 2009 - C6digo
Tributdrio Municipal;

RESOLVE:

Artigo 10 - Aprovar a DECLARA9Ao ELETR6NICA DE SERvrgOs - DES, de adogSo
obrigat6ria pelos bancos, caixas econ6micas, sociedades de cr6dito e de financiamento,
sujeitos ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, estabelecido no artigo 192, da Lei
No 734/09 de 0B de maio de 2009 - C6digo Tributiirio Municipal;

. S 10 - Ficam dispensados da adogSo da DeclaraESo os postos de servigos sem
escrituragSo pr6pria, cujas receitas forem englobadas A contabilidade da ag6ncia a que

. 
estejam subordinados no municipio.

Artigo 20 - A declaragSo deverd ser emitida mensalmente at6 o dia 10 (dez) do m6s
subsequente ir prestagSo dos servigos, mantendo exata correspondOncia com o Livro Di6rio
ou Livro Balancete Di6rio conforme definido na Circular no 1.273, de 29 de dezembro de
L987, do Banco Central do Brasil.

. S 1(, - O prazo ser6 estendido para o pr6ximo dia Util quando recair em sdbados,
domingos ou feriados.

o $ 2o - Para casos de entrega de DES retificadora, a mesma poderii ser feita at6 o
dia 3O (trinta) do m6s subsequente d ocorrOncia do fato gerador do tributo.

Artigo 30 - A declaraESo semestral deverd ser enviada at6 o dia 30 (trinta) dos meses de
janeiro e julho, respectivamente para o primeiro e segundo semestre de cada exercicio.

Artigo 40 - A declaragSo deverd ser enviada ao Municipio em forma de relat6rio por sistema
de processamento eletrOnico de dados.

DispSe sobre a forma, o prazo e as demais condig6es
para g preenchimento e o envio da DECLARACAO
ELETRoNTCA DE SERVTCOS - DES.

instituidos os modelos de declarag6es que estarii sendo apresentada
especifico, cuja modificaESo e adaptagSo 6 facultada ao Municipio

do Executivo, ressalvada a obrigatoriedade de conter as seguintes

1, a)DECLARAcAO MENSAL

Dados Gerais:

denominagSo: DECLARACAO rrcrnONICA DE SERVIQOS;a)
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RazSo social;
Nome e c6digo de
n0mero da Inscrigao MuniciPal;
nimero do CNPJ;
Enderego comPleto e telefone;
mes e ano da competengia;
coluna - TITULo CONTABIL:
coluna - c6digo coSIF: c6digo das contas de Resultado credoras (Grupo 7) com

os respectivos saldos no mes de competencia;
coluna - conta ContAbili n(mero de conta utilizada pela instituigSo, de acordo

com o seu Plano de Contas, se houver;
Coluna - MOVIMENTO ECONOMICO:
coluna . Movimento (cr6dito) do Mcs Anterior: dever6 estar declarada a receita

OL o.'g". tribut6ria de cada'titulo contSbil, referente ao tltimo dia itil do mes

anterior da competencia, que se referir o Demonstrativo;
ioluna - Movimento (ci6dito) do MCs Atual: dever5 ser informada a receita de

oiig", t.iUuta.iu de iada titulo contdbil, referente o lltimo dia itil do mes da

competancia, que se referir a Declarag6o;
ioiui" - n"i"lrEoes na fonte: deverd ser informada a despesa de cada tit-ulo

iont5bil que se ieferir a servigos prestados por terceiros que sofrerem reteng6es

e que dever6 ser rePassados ao Municipio de acordo com a Lei, referente ao

6ltimo dia 0til do mes da compet6ncia.
coluna - cAtcuto Do IMPosro:
coluna - sa/do atual: o demonstrativo apresentar6 o saldo contSbil acumulado,

ou seja, a soma da Receita do MCs Atuat e a Receita do MCs Anterior, de cada

titulo contiibil;
.oirn" - Aliquota', indice percentual da aliquota vigente, referente ao servigo

prestado;
lolunu - ISSQN Devido: valor do imposto apurado a ser recolhido, obtido

,"Jiunt" a muitiplicagSo da aliquota pelo valor da receita do mCs;

Linha - TOTAL: soma dos valores informados em cada coluna;
Nome por extenso, cargo/fun95o do responsdvel pelas informag6es;
Local e data do Preenchimento;
nome do respons6vel pelas informag6es'

10 . o c6digo das contas de que trata o inciso II, .alinea 
..a,., corresponde aos

"t"*"ntoa 
iaracterizadores da conta padronizada de acordo com as normas

io-nsu-bslanciaOas no plano Cont6bil das Instituig6es do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF.

A) DECLARAEAO SEMESTRAL

Dados Gerais:

denominagSo: DEcLARAEAo ELETRoNICA DE sERVIeos;
RazSo social;
Nome e c6digo de identificaqeo da agencia;
n0mero da Inscrig6o MuniciPal;
nimero do CNPI;
Enderego comPleto e telefone;
Semestre de comPetCncia;
Co]una . TiTULO CONTABIL:
iiliina _ c6diso cosrF: c6Oigo das contas d€ Resultado credoras (Grupo 7) que

apresentarem saldo no semestre de competencla;
I[i*u - 

-Crrtu 
cont6Oit]. iiiero de conta utilizada pela instituigeo' de acordo

c。 luiaSi‖11,1%::お竃握3お‖llirilli ser informada a reCeita
coluna ― Receita dO Sernestre:

cont6b‖ ′referente ao semestre de competencia em que se referir

. 5 2., - A declaragao semestral n5o conterd o valor do iss'

a



Artigo 60 - A autoridade fiscal,
imediata do livro diSrio ou do livro

necessdrio, exigird a apresentagSo
ao fltimo dia de cada m6s.

o $ 10 - Juntamente com os documentos solicitados no caput deste artigo, as
instituig6es mencionadas no artigo 1o deverSo apresentar o plano de contas descritivo
e atualizado, no qual estejam discriminados a codificagSo contiibil, o c6digo COSIF, o
titulo da conta, a denominagSo da conta e a sua funESo especifica.

. S 20 - Em caso de atraso ou n6o apresentagSo dos documentos, as instituig5es
mencionadas no artigo 1o ficarSo sujeitas irs penalidades previstas na legislagSo

. 
municiPal.

Artigo 70 - O imposto declarado deverd ser recolhido at6 a data-limite das declaragdes e o
imposto declarado ap6s esta data dever6 ser recolhido na mesma data de sua declaragSo em

atraso, sendo que os eventuais acr6scimos obedecerSo a legislagSo vigente no municipio.

Artigo 80 - A FiscalizagSo Tributdria do Municipio poderS, mediante intimagSo escrita,
requisitar livros contSbeis, balangos, balancetes e outras informag6es que entender
relevantes para apuragSo do imposto, cuja apresentagSo dever6 se dar em 20 (vinte) dias da

intimag6o, prorrogdveis por mais 10 (dez) dias se, a crit6rio do fisco municipal, o acrdscimo
de prazo se justificar.

Artigo 90 - O n5o cumprimento de quaisquer dispositivos deste Decreto sujeitarii as

insti[uiedes previstas no artigo 10 irs penalidades previstas na legislagSo tribut6ria.

entrar6 em da sua publicagSo, produzindo seusArti9o ■0- Este
efeitos a partir do

revogadas as
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