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DECRETO Nº 20/2017, DE 23 DE AGOSTO DE 2017 

DISPÕE SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DA NFS-E 
(NOTA FISCAL DE SERVIÇO 
ELETRÔNICA), DANFS 
(DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA 
FISCAL DE SERVIÇO) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito do Município de Itabaiana, Estado da Paraíba, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, e tendo em vista o disposto no artigo 47 do “Código 
Tributário Municipal, instituído pela municipal 276/93, e artigo 6 
da lei 560/08, dispõe sobre o ISSQN, e alterações no referido. 
CONSIDERANDO a necessidade de incorporar nas práticas da 
Administração Pública o uso das novas tecnologias que 
possibilitam o cumprimento do princípio constitucional da 
eficiência, voltado, neste caso para a otimização dos serviços 
operacionais de lançamento e cobrança do ISSQN para 
incremento da receita tributária arrecadada neste município; 
CONSIDERANDO a implementação de sistema de 
documentação fiscal e a necessidade das Administrações 
Tributárias Municipais atuarem de forma integrada com o 
compartilhamento de informações que viabilizarão maior 
controle fiscal e de arrecadação do ISSQN;  
CONSIDERANDO finalmente, que o no artigo 47 do “Código 
Tributário Municipal, instituído pela municipal 276/93, e artigo 6 
da lei 560/08, dispõe sobre o ISSQN, e alterações no referido 
código, permite ao Executivo, por meio de regulamento, editar 
em documentos fiscais próprios, bem como normas relativas à 
impressão, emissão e escrituração de documentos fiscais, 
podendo fixar os prazos de validade dos mesmos. 
DECRETA: 

CAPÍTULO I  
DA INSCRIÇÃO, DO FATO GERADOR, DA BASE DE 

CÁLCULO E 
ALIQUOTAS, DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO 

Art. 1º. A inscrição do contribuinte do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISSQN será feita na forma do no artigo 
47 do “Código Tributário Municipal, instituído pela municipal 
276/93,  e artigo 6 da lei 560/08, dispõe sobre o ISSQN, e 
alterações no referido código, e em conformidade com os 
formulários de Cadastro de Contribuintes adotado pelo 
Município de Itabaiana.   
Art. 2º. O fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN é a prestação de serviços enumerados na 
lista anexa da lei municipal 560/08, dispõe sobre o ISSQN. 
Art. 3º. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN é o preço do serviço, nos termos do 
art. 06 da lei municipal 560/08, dispõe sobre o ISSQN 
Art. 4º. As alíquotas utilizadas para o cálculo de apuração 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN são as 
fixadas pela lei municipal 560/08, dispõe sobre o ISSQN, 
consoante dispõe o art. 06 da aludida Lei, bem como pelo 
Código Tributário Municipal, instituído pela lei municipal 276/93, 
e lei federal complementar 139/11 , Lei do Simples Nacional .  
Art. 5º. O lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN será feito com base nos dados à disposição 
do Município ou fornecidos pelo sujeito passivo, bem como nas 
informações constantes do cadastro de contribuintes municipais, 
consoante art. 47 do Código Tributário Municipal, instituído pela 
lei municipal 276/93. 

Art. 6º. A declaração do contribuinte ou de responsável 
tributário é obrigatória, mesmo que não tenha ocorrido o fato 
gerador do imposto, com a devida anotação no documento 
fiscal, designada pela expressão “ISSQN – SEM MOVIMENTO” 
e deverá ser feita por meio eletrônico na forma deste Decreto.  
Art. 7º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN será pago até o dia 10 (dez) mês subsequente da 
ocorrência do fato gerador, consoante Código Tributário 
Municipal, através da emissão de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM, fornecido no site oficial da Município de 
Itabaiana, no domínio “http:// www.itabaiana.pb.gov.br” ou no  
portal “http://siam2.portalimap.org.br/”.  
Parágrafo único: Os tributos não recolhidos no prazo 
determinado serão acrescidos de juros de mora, ao mês, 
atualização monetária, bem como multas calculadas sobre o 
valor atualizado, consoante art. 47 da Código Tributário 
Municipal, instituído pela lei municipal 276/93. 

CAPITULO II 
DOS LIVROS FISCAIS 

Art. 8º. O Livro de Prestação de Serviços de que trata o Código 
Tributário Municipal, instituído pela lei municipal 276/93, deverá 
ser encadernado com as Notas Fiscais emitidas pelo sistema 
eletrônico a partir do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 
cada exercício, contendo Termo de Abertura e de 
Encerramento.  
Art. 9º. O Livro de que trata o artigo anterior poderá ser 
substituído pela Declaração Eletrônica Mensal de Serviço 
emitida pelo sistema eletrônico de NF-e do Município de 
Itabaiana, devendo a mesma ser encadernada com Termo de 
Abertura e de Encerramento, do mês de janeiro ao mês de 
dezembro de cada exercício, devidamente autenticado pela 
Secretaria Municipal de Finanças, para fins de controle.  
Art. 10. Quando da autenticação do Livro de Prestação de 
Serviços ou do Livro da Declaração Eletrônica Mensal de 
Serviço, poderá o Fiscal ou autoridade competente proceder à 
verificação, confrontando as notas canceladas no sistema de 
emissão da NF-e e as informações constantes no Livro de 
Registro com o Livro Razão e Diário, objetivando apurar fraude 
ou omissão na declaração e pagamento de ISSQN. 
Art. 11. Poderá a Secretaria Municipal de Finanças, no 
interesse da arrecadação e do controle sobre a efetiva cobrança 
de tributos de competência do Município, requisitar informações 
sobre movimentação financeira dos contribuintes municipais, 
sujeitos a fiscalização às Administradoras de Cartão de Crédito, 
Instituições Financeiras, a Receita Federal e BACEN, vedada a 
divulgação por parte da Fazenda Pública Municipal ou de seus 
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a 
situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de 
terceiros, bem como sobre a natureza e o estado de seus 
negócios ou atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Art. 12. Ficam desobrigados de compor o Livro de Prestação de 
Serviços ou o Livro de Registro de Declaração Eletrônica 
Mensal de Serviços os contribuintes avulsos, transitórios, 
informais, feirantes, profissionais autônomos e sociedades uni 
profissionais, sem prejuízo do direito a fiscalização para 
apuração de fatos que interessem a Secretaria Municipal de 
Finanças, e os que tenham faturamento de até R$ 36.000,00 
(trinta e seis mil reais) por ano fiscal. 
 
 
 

http://www.itabaiana.pb.gov.br/
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 CAPITULO IV 
DA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

DE QUALQUER NATUREZA  
Art. 13. Os substitutos tributários de que trata o o Código 
Tributário Municipal, instituído pela lei municipal 276/93,, são 
responsáveis pela retenção na fonte e pelo pagamento do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
através da emissão de DAM – Documento de Arrecadação 
Municipal disponibilizado no site do município no domínio “http:// 
www.itabaiana.pb.gov.br” ou no  portal  
“http://siam2.portalimap.org.br/ ”.  
§ 1º Para fins de retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISSQN e seu pagamento, os 
responsáveis/substitutos tributários ficam obrigados ao devido 
credenciamento no sistema de emissão de NF-e disponível no 
site do município no domínio “http:// www.itabaiana.pb.gov.br” 
ou no  portal  “http://siam2.portalimap.org.br/ ”. 
§ 2º A obrigação de retenção do ISS deixa de existir quando o 
tomador de serviços comprovar que o prestador de serviços 
enquadrar-se em na categoria de contribuinte imune ou isento.  

CAPÍTULO V 
DO ARBITRAMENTO E DA ESTIMATIVA 

Art. 14. Poderá a Autoridade Fiscal, nas hipóteses previstas no 
Código Tributário Municipal, instituído pela lei municipal 276/93, 
arbitrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISSQN.   
Art. 15. A Autoridade Fiscal poderá fixar o valor do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN por estimativa, 
na forma e hipóteses previstas Código Tributário Municipal, 
instituído pela lei municipal 276/93. 
§ 1º. O pagamento do ISSQN pelos contribuintes sobre o 
Regime de Estimativa poderá ser feito em 12 (doze) cotas, 
mensais e sucessivas, mediante expedição de DAM - 
Documento de Arrecadação Mensal pela Secretaria Municipal 
de Finanças. 
§ 2º. As Pessoas Físicas e Jurídicas sujeitas ao Regime de 
Estimativa, para fins de pagamento do Imposto e de 
conhecimento dos valores contra elas fixados, serão 
identificadas por Instrução Normativa, expedidas pela Secretaria 
Municipal de Finanças. 

CAPÍTULO VI 
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e) 

Seção I - Da Criação e Definição da NFS-e 
Art. 16. Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – 
NFS-e como documento fiscal eletrônico de prestação de 
Serviços, conforme modelo constante no Anexo I, nos termos 
deste Decreto.    
Parágrafo único. Considera-se Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços - NFS-e, criada nos termos do caput deste artigo, o 
documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema 
disponibilizado pelo Município de Itabaiana, com o objetivo de 
registrar as operações relativas à prestação de serviços. 

Seção II - Das Informações Necessárias à NF-e 
Art. 17. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e, conforme 
modelo constante do Anexo I deste Decreto, conterá as 
seguintes informações: 
I – número sequencial; 
II – código de verificação de autenticidade; 
III – data e hora da emissão; 
IV – identificação do prestador de serviços, com: 

a) nome ou razão social; 
b) endereço; 
c) “e-mail”; 
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
e) inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município- 
CCM; 

V – identificação do tomador de serviços, com: 
a) nome ou razão social; 
b) endereço; 

c) “e-mail”; 
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

VI – discriminação do serviço; 
VII – valor total da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e; 
VIII – valor da dedução, se houver; 
IX – valor da base de cálculo; 
X – código do serviço; 
XI – alíquota e valor do ISS; 
XII – valor do crédito gerado para abatimento do IPTU, quando 
for o caso; 
XIII – indicação de isenção ou imunidade relativas ao ISS, 
quando for o caso; 
XIV – indicação de serviço não tributável pelo Município de 
Itabaiana, quando for o caso; 
XV – indicação de retenção de ISS na fonte, quando for o caso; 
XVI – número e data do documento emitido, nos casos de 
substituição. 
§ 1º. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e conterá, no 
cabeçalho, as expressões “Município de Itabaiana” e “Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e”. 
§ 2º. O número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e 
será gerado pelo sistema, em ordem crescente sequencial, 
sendo específico para cada estabelecimento do prestador de 
serviços. 
Seção III - Da Emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 

– NF-e  
Art. 18.  Sem prejuízo da Secretaria Municipal de Finanças  
definir ou excluir os prestadores de serviços obrigados à 
emissão de NFS-e, por meio de Instrução Normativa, ficam 
obrigados a sua emissão, inclusive, de avulsas quando for a 
hipótese, todos os prestadores de serviços inscritos no Cadastro 
de Contribuintes do Município, assim como todos  aqueles que 
por situação de transitoriedade, por não ter estabelecimento no 
Município, exerçam ou pratiquem atividades de prestação de 
serviços sujeitos a tributação municipal elencadas na lista de 
serviços contidas no art. 06 da lei municipal 560/08. 
Parágrafo único: A emissão de Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços – NFS-e será obrigatória a partir de 30 (trinta) dias 
contados da publicação deste Decreto. 
Art. 19. São desobrigados de emitir NFS-e:  
I – as sociedades uni profissionais com habilitação específica 
para o exercício da profissão, nos termos da legislação tributária 
e civil aplicável a espécie, em razão de se enquadrarem no 
regime por cota fixa; 
Art. 20. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e deve ser 
emitida “on-line”, através da Internet, no endereço eletrônico 
“http://siam2.portalimap.org.br/" pelos prestadores de serviços 
estabelecidos no Município de Itabaiana, mediante a utilização 
de Login, Senha e Chave de Segurança, a serem fornecidos 
pela município, nos termos deste Decreto.  
§ 1º. O contribuinte deverá comparecer na Secretaria Municipal 
de Finanças, e requerer seu cadastramento no sistema de 
emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e, ou por 
meio eletrônico, através da Internet, no endereço disponibilizado 
no site do município no domínio “http:// 
www.itabaiana.pb.gov.br” ou no  portal  
“http://siam2.portalimap.org.br/ ”,  no prazo de 30 (trinta) dias da 
publicação do presente Decreto, sob pena de incorrer em 
infração de obrigações acessórias, constante Código Tributário 
Municipal, instituído pela lei municipal 276/93. 
§ 2º. Para efeitos de enquadramento de alíquota do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, o contribuinte 
pessoa jurídica deverá, no ato do cadastramento no sistema de 
emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e, 
apresentar cópia do balanço anual do último ano-calendário.  
§ 3º. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário 
serão considerados o número de meses proporcionalmente.  
 

http://www.itabaiana.pb.gov.br/
http://siam2.portalimap.org.br/loginnovo/
http://www.itabaiana.pb.gov.br/
http://siam2.portalimap.org.br/loginnovo/
http://siam2.portalimap.org.br/loginnovo/
http://www.itabaiana.pb.gov.br/
http://siam2.portalimap.org.br/loginnovo/
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 § 4º. O contribuinte que emitir Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 
– NFS-e deverá fazê-lo para todos os serviços prestados. 
§ 5º. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e emitida 
deverá ser impressa em via única, a ser entregue ao tomador de 
serviços, salvo se enviada por “e-mail” a pedido do tomador de 
serviços. 
§ 6º. A Chave de Segurança será disponibilizada ao contribuinte 
na forma de cartão, contendo 40 (quarenta) combinações 
numéricas, sendo solicitada apenas uma em cada acesso do 
sistema.  
§ 7º. A Chave de Segurança será de uso pessoal e 
intransferível.   
§ 8º. A Chave de Segurança poderá ser substituída por outro 
sistema de segurança adotado pelo Município de Itabaiana.  
Art. 21. No caso de eventual impedimento da emissão “on-line” 
da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e, o prestador de 
serviços emitirá a Nota Fiscal Impressa - NFI que tenha sido 
objeto de Autorização de Impressão de Documento Fiscal – 
AIDF, devendo substituí-la por Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços – NFS-e na forma deste Decreto.  
Art. 22. A Nota Fiscal Impressa - NFI deverá ser substituída por 
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e até o 5º (quinto) dia 
útil subsequente ao de sua emissão, desde que não ultrapasse 
o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da prestação de serviços. 
§ 1º. O prazo previsto no “caput” deste artigo inicia-se no dia 
seguinte ao da emissão, e quando seu vencimento se der em 
dia não-útil, será postergado para o dia útil seguinte.  
§ 2º. A Nota Fiscal Impressa - NFI emitida, para todos os fins de 
direito, perderá sua validade depois de transcorrido o prazo 
previsto no “caput” deste artigo. 
§ 3º. A não-substituição da NFI pela Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços – NFS-e equipara-se à não emissão de nota fiscal 
convencional. 
§ 4º. A não-substituição da NFI pela Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços – NFS-e, ou a substituição fora do prazo, sujeitará o 
prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em 
vigor. 
§ 5º. Aplica-se o disposto neste artigo às notas fiscais 
convencionais já confeccionadas que venham a ser utilizadas. 

Seção IV - Do Documento de Arrecadação Municipal 
Art. 23. O recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN lançado na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 
– NFS-e, deverá ser realizado exclusivamente por meio de 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM emitido pelo 
Sistema do Município. 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no “caput”: 
I – Ao tomador responsável/substituto tributário em relação as 
microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no 
Município de Itabaiana sujeitas à tributação do ISSQN no 
SIMPLES NACIONAL por valores fixos mensais, desde que 
exiba ao tomador/substituto tributário a Declaração Única e 
Simplificada de Informações Socioeconômicas e fiscais emitida 
pela Secretaria  da Receita Federal (art. 21, §4º, IV, da LC 
123/2006). 
II – Ao tomador/substituto tributário em relação aos contribuintes 
enquadrados no regime de estimativa, desde que haja 
comprovação do enquadramento mediante apresentação de 
documento emitido pela Secretaria  Municipal de Finanças.   
III – Ao tomador/substituto tributário em relação as sociedade 
uni profissionais, desde que haja comprovação do 
enquadramento mediante apresentação de documento emitido 
pela Secretaria  Municipal de Finanças.  
IV – Ao tomador/substituto tributário em relação aos 
contribuintes isentos ou imunes, desde que haja comprovação 
do enquadramento mediante apresentação de documento 
emitido pela Secretaria  Municipal de Finanças.  
V – aos órgãos da administração pública direta da União, dos 
Estados e do Município de Itabaiana, bem como suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo Município, que 
recolherem o ISSQN retido na fonte por meio dos sistemas 
orçamentário e financeiro dos governos federal, estadual e 
municipal; 
VI – às microempresas e empresas de pequeno porte 
estabelecidas no Município de Itabaiana sujeitas à tributação do 
ISSQN no SIMPLES NACIONAL por valores fixos mensais, 
desde que exiba ao Município a Declaração Única e 
Simplificada de Informações Socioeconômicas e fiscais emitida 
pela Secretaria  da Receita Federal (art.21, §4º, IV, da LC 
123/2006), comprovando esta condição e sua movimentação 
para efeito de apuração de eventuais diferenças de que tratam a 
LC 123/2006. 
Art. 24. Em qualquer hipótese, exceto do parágrafo único do 
artigo 23 deste Decreto, os substitutos/responsáveis tributários 
de que trata o art. 121, inciso II do CTN e disposições 
correspondentes do Código Tributário Municipal, estão 
obrigados a emitir a Declaração Eletrônica Mensal de Serviços – 
DEMS-e tomados ou intermediados de terceiros, quando 
ocorrer, expedindo-se o correspondente Documento de 
Arrecadação Municipal disponibilizado no Sistema do Município 
para fins de pagamento do imposto retido.  
 Art. 25. O substituto/responsável tributário deverá exigir do 
prestador de serviço a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços – NFS-e, para fins de sua vinculação na Declaração 
Eletrônica Mensal de Serviços – DEMS-e feita ao Município.  

Seção V - Do Cancelamento da NFS-e 
Art. 26. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e poderá 
ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema, antes do 
pagamento do Imposto. 
Parágrafo único. Após o pagamento do Imposto, a Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços – NFS-e somente poderá ser cancelada 
por meio de processo administrativo, mediante requerimento 
dirigido a Secretaria Municipal de Finanças. com a exposição do 
fato que enseja o cancelamento e o correspondente pedido de 
providência, com a demonstração documental de que o 
pagamento foi indevido. 

CAPÍTULO VIII  
DO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO 
Art. 35. Fica instituído o documento fiscal municipal denominado 
de Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – DANFS, 
conforme modelo Anexo II, que deverá ser exigido pelas 
pessoas jurídicas de direito público ou privado estabelecidas 
neste Município sempre que contratarem serviços de 
prestadores sediados fora deste Município e cuja Nota Fiscal 
não seja autorizada por este. 
§ 1º. Somente prestadores de serviços sediados fora do 
Município podem emitir o Documento Auxiliar de Nota Fiscal de 
Serviço – DANFS, devendo fazê-lo a cada serviço prestado a 
tomador sediado neste município, através de prévio cadastro na 
página eletrônica do Município. 
§ 2º.  O Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – DANFS 
é um documento emitido pelo portal 
http://siam2.portalimap.org.br e constará de todas as 
informações relativas a uma nota fiscal.  
Art. 36. Os contribuintes sediados fora do Município de 
Itabaiana deverão preencher o cadastro eletrônico registrando 
os dados de sua empresa pelo representante legal no endereço 
eletrônico http://siam2.portalimap.org.br/ .  
§ 1º. Para a efetivação da solicitação de cadastramento o 
contribuinte deverá encaminhar à Secretaria Municipal de 
Finanças, por meio eletrônico os seguintes documentos: 
I - ficha de cadastro devidamente assinada; 
II - Contrato social e suas alterações ou requerimento 
empresarial registrado na Junta Comercial do Estado; 
III - Cartão atualizado do CNPJ; 
IV - CPF e RG dos sócios e do procurador (se for o caso); 
V - Comprovante de residência atualizado dos sócios, do 
procurador (se for o caso) e de localização da empresa;  

http://siam2.portalimap.org.br/loginnovo/
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VI - Cartão de Autógrafos com firma reconhecida de todos os 
sócios; 
VII - Certidão de casamento e CPF e RG do cônjuge (caso um 
dos sócios seja casado) 
VIII - Procuração Pública (se for o caso). 
§ 2º. Caso o contribuinte faça a solicitação do cadastramento e 
não envie os documentos mencionados no parágrafo primeiro, 
terá seu pedido de cadastramento automaticamente cancelado. 
§ 3º. As informações prestadas pelo contribuinte na solicitação 
de referido cadastro são de sua exclusiva responsabilidade, 
cabendo à autoridade fazendária municipal autorizar ou não o 
cadastro, através do sistema de ISSQN no sitio eletrônico do 
Município. 
§ 4º. Aprovado o cadastro pela Autoridade Fazendária, o 
sistema de ISSQN enviará e-mail automaticamente ao 
contribuinte que conterá informações de identificação e senha 
para acesso via Internet. 
§ 5º. Caso o cadastro não tenha sido aprovado pela Autoridade 
Fazendária, o e-mail conterá o motivo apontado para que sejam 
sanadas as irregularidades, devendo o contribuinte realizar nova 
solicitação na forma do caput. 
Art. 3º. Quando a nota fiscal de serviços for autorizada por outro 
ente federativo, o tomador dos serviços deverá anexar o 
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – DANFS emitido 
diretamente da página do Município na Internet à nota fiscal 
relativa aos serviços tomados, emitida pelo prestador 
estabelecido fora do Município. 
Parágrafo único. Caso o prestador de serviço estabelecido fora 
deste Município não faça a emissão do DANFS, o tomador 
deverá comparecer à Secretaria Municipal de Finanças. dentro 
do prazo estabelecido para vencimento do imposto, para realizar 
o recolhimento do imposto devido, através de denúncia 
espontânea, sob pena de acréscimos legais. 
Art. 37. Os tomadores de serviços deverão acessar o portal 
eletrônico http://siam2.portalimap.org.br, após prévio cadastro, 
através de Login e Senha, conferir todos os dados registrados 
pelo prestador de fora do município com os dados da nota fiscal 
de origem e deverão aceitar ou rejeitar o DANFS. 
Parágrafo único. A aceitação ou rejeição do DANFS deverá ser 
feita até o dia 10 do mês seguinte à sua emissão. 
Art. 38.  Caberá ao prestador de serviço sediado fora deste 
município realizar as devidas correções quando o DANFS for 
rejeitado pelo tomador, submetendo a versão corrigida para 
nova aprovação do tomador. 
Art. 39.  Em caso de cancelamento do serviço prestado, o 
prestador de serviços poderá excluir o DANFS, devendo o 
tomador comprovar o cancelamento através de documentos 
idôneos, em caso de solicitação de esclarecimentos pelo Fisco 
Municipal. 
Art. 40. São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN as empresas sediadas 
no Município de Itabaiana quando tomarem serviços de 
empresas sediadas em outros municípios, observado o disposto 
no Código Tributário Municipal e alterações. 
§ 1º. Os substitutos tributários assim nomeados neste ato do 
Chefe do Poder Executivo são responsáveis pelo pagamento do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza quando tomarem 
serviços de empresas sediadas ou não no município. 
§ 2º. Os contribuintes já nomeados substitutos tributários 
continuam nesta condição sem alteração de suas obrigações, 
independentemente de novo ato da Secretaria Municipal de 
Finanças.   
Art. 41. A falta de recolhimento do ISSQN retido pelo tomador 
no prazo estabelecido neste Decreto constitui apropriação 
indébita, sujeitando-se o infrator à competente ação penal, sem 
prejuízo das penalidades previstas na legislação tributária. 
§ 1º. Os prestadores e tomadores dos serviços sujeitos ao 
regime de Substituição Tributária de que trata esse Decreto, são 
responsáveis solidários pelo recolhimento do ISSQN. 
§ 2º. A solidariedade não comporta benefício de ordem. 

§ 3º. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita 
aos demais. 
§ 4º. A responsabilidade solidária é inerente a todas as pessoas 
físicas ou jurídicas, ainda que alcançadas por imunidade ou 
isenção tributária. 
Art. 42. A opção do prestador do serviço pelo regime do 
Simples Nacional não dispensa o tomador do serviço de 
proceder à retenção e o recolhimento do ISSQN e a emissão 
pelo contribuinte prestador da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
– NFS-e, exceto os contribuintes sujeitos à tributação do ISSQN 
do Simples Nacional por valores Fixos Mensais. 
§ 1º. A retenção e recolhimento do ISSQN dos contribuintes 
optantes pelo Simples Nacional deve observar a alíquota 
indicada na Lei Complementar n. 123/2006 e alterações 
posteriores. 
§ 2º. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional, quando prestarem serviços e não 
tiverem seu imposto retido, devem recolher o ISSQN com base 
na receita bruta, conforme determina a Lei Complementar nº 
123/2006 e Resolução específica do Comitê Gestor do Simples 
Nacional – CGSN, através de Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional – DAS. 
§ 3º. O Microempreendedor Individual – MEI, que optar pelo 
Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos 
Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), deve 
efetuar o recolhimento mensalmente, conforme determina a Lei 
Complementar nº 128/2008 e Resoluções específicas do Comitê 
Gestor do Simples Nacional – CGSN, através de Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional – DAS. 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 43. Todos os contribuintes emissores de Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços – NFS-e passam a recolher o ISSQN 
com base no movimento econômico e nas alíquotas prevista na 
legislação tributária municipal. 
 § 1º A Administração Tributária efetuará, de ofício, o 
desenquadramento dos contribuintes sujeitos ao regime de 
estimativa. 
§ 2º Os regimes especiais de recolhimento do ISSQN existentes 
deixam de ser aplicados aos contribuintes que optarem ou forem 
obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – 
NFS-e. 
Art. 44. As Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NF-es 
emitidas poderão ser consultadas no site oficial da Município de 
Itabaiana, ou no portal http://siam2.portalimap.org.br, até que 
tenha transcorrido o prazo decadencial, na forma da lei. 
Parágrafo único. Depois de transcorrido o prazo previsto no 
“caput”, a consulta às Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – 
NFS-es emitidas somente poderá ser realizada mediante a 
solicitação de envio de arquivo em meio magnético. 
Art. 45. Os prestadores e contribuintes obrigados a emitirem a 
nota fiscal eletrônica devem conservar os recibos de entrega da 
Declaração Eletrônica Mensal de Serviços – DEMS-e até que 
tenham transcorrido os prazos decadenciais ou prescricionais, 
na forma da lei. 
Art. 46. A Administração Tributária poderá suspender a 
autorização de uso do sistema de emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica em caso de constatação do inadimplemento de 
obrigação tributária principal ou acessória por contribuinte 
devidamente notificado nos termos da legislação tributária 
municipal até seu integral adimplemento. 
Art. 47. Os contribuintes obrigados a emitirem a nota fiscal 
eletrônica deverão afixar nos respectivos estabelecimentos, em 
local de fácil visualização, papel adesivo contendo a seguinte 
frase: “SEJA PARCEIRO DA PREFEITURA, EXIJA SUA NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA, QUEM GANHA É VOCÊ”.  
Art. 43. A Secretaria Municipal de Finanças, poderá enviar aos 
contribuintes notificações, intimações, bem como, outros atos de 
comunicação por sistema eletrônico de dados. 
 

http://siam2.portalimap.org.br/
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 Art. 44. O Secretário Municipal de Finanças poderá emitir 
normas complementares a este Decreto. 
Art. 45. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir desta data. 
Art. 46. Ficam revogadas as disposições em contrário  

Itabaiana, em 23 de Agosto de 2017. 

 
 

ANEXO I 
MODELO DE NFS-e 

 
ANEXO II  

MODELO DE DANFS 

  
 
 
 

 

DECRETO Nº 21, DE 23 DE AGOSTO DE 2017. 
INSTITUI A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA 
DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS (DES-IF) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O Prefeito do Município de Itabaiana, Estado da Paraíba, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município. 
DECRETA:  
Art. 1º. Fica instituída no âmbito do Município de Itabaiana, 
Estado da Paraíba, a Declaração Eletrônica de Serviços de 
Instituições Financeiras (DES-IF), documento fiscal digital 
destinado a registrar as operações e a apuração do ISS devido 
pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e obrigadas a 
utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF).  
§1º. Os prestadores de serviços de que trata este artigo ficam 
obrigados ao cumprimento das obrigações acessórias previstas 
neste Decreto, que consiste na validação e processamento da 
Declaração Eletrônica de Serviços das Instituições Financeiras - 
DES-IF para entrega ao Fisco Municipal, na forma, prazo e 
demais condições estabelecidas neste regulamento. 
Art. 2º. A DES-IF é estabelecida em conformidade com o 
Modelo Conceitual definido pela Associação Brasileira das 
Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), Versão 3.1, 
ficando resguardado ao Fisco Municipal promover as 
adequações que entender necessárias para atendimento das 
normas e preceitos da legislação municipal.  
Art. 3º. A DES-IF é um documento fiscal, exclusivamente, digital, 
constituída dos seguintes módulos:  
I - Módulo 1 - Demonstrativo Contábil, entregue 
semestralmente ao Fisco Municipal até o dia 20 (vinte) do mês 
de julho, em relação às competências dos dados declarados 
no 1º semestre do ano corrente e até o dia 20 (vinte) do mês 
de janeiro, em relação às competências dos dados declarados 
no 2º semestre do ano anterior, contendo:  

a) os Balancetes Analíticos Mensais das contas de cada 
dependência localizada no Município que compõem a 
contabilidade oficial levada a registro nas Juntas Comerciais;  

  

b) o Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis;  
 
II – Módulo 2 - Apuração Mensal do ISS, gerado mensalmente e 
entregue a Secretaria Municipal de Finanças até o dia 10 (dez) 
do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores 
declarados, contendo:  
  

a) o Demonstrativo da Apuração da Receita Tributável e do ISS 
mensal devido por Subtítulo - conjunto de informações que 
demonstram a apuração da receita tributável por subtítulo 
contábil;  

b) o Demonstrativo do ISS mensal a recolher - conjunto de 
informações que demonstram a apuração do ISSQN mensal 
devido;  

III – Módulo 3 - Informações Comuns aos Municípios, entregue 
anualmente ao fisco até o dia 20 (vinte) do mês de fevereiro do 
ano seguinte ao ano da ocorrência dos fatos geradores 
declarados, contendo:  
a) o Plano Geral de Contas Comentado (PGCC), de todas as 

contas adotadas pela instituição com vinculação das Contas 
Internas à codificação do COSIF, o respectivo 
enquadramento na Lista de Serviços da Lei Complementar 
nº 116/03, quando se tratar de contas que incidem ISSQN e 
a descrição detalhada da natureza das operações 
registradas nos subtítulos;  

b) a Tabela de Tarifas Bancárias, com vinculação aos 
respectivos subtítulos de lançamento contábil, obrigatório 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
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somente para as Instituições que têm o dever de possuir 
tabela de tarifas, conforme disciplina do BACEN;  

c) a Tabela de Identificação de Outros Produtos e Serviços de 
remuneração variável prestadas pela instituição, tabela na 
qual são identificados os subtítulos onde são escrituradas as 
receitas dos serviços constantes na Tabela de Serviços de 
Remuneração Variável prestados pela instituição potencial 
ou efetivamente, ainda que não sejam prestados no 
Município de Itabaiana, Estado da Paraíba;  

IV – Módulo 4 - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos 
Contábeis, gerado e entregue ao Fisco, mediante solicitação, 
em até 15 (quinze) dias, contendo as informações das partidas 
dos lançamentos contábeis.   
§1º. Todas as contas devem constar do balancete, o qual deve 
ser elaborado por CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas) com base nos registros das operações das unidades 
a ele vinculadas.  
§2º. Todos os contribuintes definidos no art. 1º deste Decreto, 
portadores de CNPJ próprio, são obrigados a prestar, 
isoladamente, as informações descritas no Módulo 1 - 
Demonstrativo Contábil, salvo se estiver com atividade 
paralisada de acordo com as normas do Banco Central do 
Brasil. 
§3º. A informação de ausência de movimento, se for o caso, 
deve ser prestada por dependência ou por instituição. 
§4º. Para declarar os serviços prestados por subtítulo contábil, é 
obrigatório o cadastro das contas, no detalhamento dos 
subgrupos, seu desdobramento (título e subtítulo) no nível mais 
analítico independentemente da incidência do imposto. 
§5º. Para declarar os serviços prestados, deve ser informado 
um registro para cada subtítulo de cada dependência com 
contabilidade própria, movimentado no período e cuja receita 
refere-se à prestação de serviços. No caso de um subtítulo 
conter receitas sujeitas a alíquotas diferentes, informar tantos 
registros para o subtítulo quantas forem as alíquotas incidentes. 
§6º. O PGCC deve conter todos os Grupos do COSIF 
independentemente da incidência do imposto. 
§7º. O detalhamento da natureza das operações registradas nos 
subtítulos só deve ser informado para os subtítulos de nível 
mais analítico, devendo ser completo e claro o suficiente para 
identificar todos os tipos de operações vinculadas as receitas ali 
contabilizadas. 
§8º. Excepcionalmente, na primeira transmissão do Módulo de 
Apuração Mensal do ISS, de que trata o inc. II, do art.3º, os 
contribuintes devem entregar o Módulo 3 - Informações Comuns 
aos Municípios, sob pena de incorrerem na penalidade prevista 
na legislação tributária.  
§9º. O Fisco Municipal se reserva no direito de solicitar outros 
dados e informações com periodicidade diversa das previstas 
neste Decreto e nos prazos estabelecidos na legislação 
tributária, sempre que entender ser necessário para verificação 
de conformidade na homologação do ISS.  
§10. Para cumprimento dos prazos previstos neste artigo, 
apenas se consideram entregues as declarações que sejam 
processadas com sucesso.  
Art. 4º. As pessoas jurídicas definidas no art. 1º deste Decreto 
ficam obrigadas ao cumprimento das obrigações acessórias que 
consistem em:  

I - geração da DES-IF na periodicidade prevista neste Decreto;  
  

II - entrega da DES-IF ao Fisco Municipal na forma e prazo 
estabelecido neste Decreto;  

  
III - guarda da DES-IF com o recibo de processamento em meio 
digital pelo prazo estabelecido na legislação tributária.  
  
§1º. As pessoas jurídicas que não cumprirem ou cumprirem em 
atraso as obrigações previstas nesse artigo ficarão sujeitas às 
penalidades previstas na legislação tributária municipal.  
  

§2º. As pessoas jurídicas previstas neste Decreto ficam 
obrigadas a entregar declaração retificadora de informações 
escrituradas sempre que:  
  

I - houver erro ou omissão na declaração original;  
  
II - ocorrer substituição de declaração encaminhada ao Banco 
Central, cujos dados tenha sido objeto de encaminhamento 
anterior ao Fisco Municipal.  
 §3º. Ressalvada a obrigação de declarar os serviços tomados, 
as instituições financeiras e equiparadas, bem como as 
empresas de consórcio, ficam desobrigadas de registrar na DES 
os dados individualizados relativos aos serviços por elas 
prestados, cuja informação deverá ser prestada através de 
importação de arquivo, por meio da DES-IF.   
Parágrafo único. Os serviços tomados deverão ser declarados, 
por meio de aplicativo eletrônico, disponibilizado no link 
http://siam2.portalimap.org.br/, na forma, prazo e demais 
condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças.  
Art. 5º. As instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e as demais 
pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), ficam 
obrigadas:  
I – a manter à disposição do Fisco Municipal:  

a) os seus balancetes analíticos em nível de subtítulo interno;  
  

b) todos os documentos relacionados aos fatos geradores do 
ISS.  

  
II – a apresentar à Declaração Eletrônica de Serviços de 
Instituições Financeiras (DES-IF).  
  
Art. 6º. A transmissão, validação e processamento da DES-IF 
serão realizados por meio de sistema eletrônico, disponível aos 
contribuintes, através da rede mundial de computadores, no sítio 
eletrônico da Secretaria Municipal de Finanças ou diretamente 
no endereço eletrônico http://siam2.portalimap.org.br/,. 
 §1º. No momento da transmissão da declaração, o sistema 
realizará uma validação inicial, disponibilizando ao contribuinte o 
protocolo de entrega provisório caso o arquivo seja validado 
com sucesso.  
 §2º. O processamento definitivo da declaração será realizado 
de forma assíncrona e periódica, sendo de responsabilidade do 
contribuinte o acompanhamento do resultado do mesmo, 
fornecendo-lhe recibo de processamento em caso de sucesso.  
 §3º. A validade jurídica da DES-IF é assegurada pela 
certificação e assinatura digital no padrão da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil, garantindo segurança, 
não repúdio e integridade das informações declaradas ao fisco.  
§4º. A primeira DES-IF deverá ser entregue, excepcionalmente, 
pelas instituições financeiras e equiparadas, em arquivo 
eletrônico gravado em CD-ROM, encaminhada a Secretaria 
Municipal de Finanças, localizada na Avenida Presidente João 
Pessoa, 422/430, Centro – Itabaiana – PB – Brasil – CEP: 
58360-000, até o 10º dia do mês subsequente ao fato gerador. 
Art. 7º. O sistema estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por 
dia aos contribuintes e usuários da DES-IF, ressalvados os 
períodos de manutenção ou indisponibilidade do sistema por 
problemas técnicos da Secretaria Municipal da Finanças.  
Parágrafo único. Em caso de indisponibilidade do sistema, por 
problemas técnicos, da Secretaria Municipal da Finanças de 
forma a ocasionar prejuízos aos contribuintes pela perda do 
prazo final para envio de quaisquer módulos da DES-IF, o 
Secretário Municipal de Finanças expedirá ato normativo 
prorrogando o prazo de entrega.  
Art. 8º. O ISS devido em cada competência deverá ser recolhido 
dentro dos prazos estabelecidos na legislação tributária 
municipal, independentemente da entrega da DES-IF.  
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Art. 9º. A confissão de dívida feita à Administração Tributária 
pelo contribuinte, através da DES-IF referente ao valor de ISS a 
pagar, equivale à constituição do respectivo crédito tributário.  
§1º. Os valores declarados pelo contribuinte, a título de ISS, na 
forma do caput deste artigo, e não pagos ou não parcelados 
serão objeto de inscrição em Dívida Ativa do Município, para fins 
de cobrança administrativa e/ou judicial.  
§2º. Para os efeitos do disposto no §1º deste artigo, o crédito 
considera-se constituído na data da efetivação da declaração ou 
na data do vencimento do crédito confessado, quando esta for 
posterior.  
Art. 10. As Instituições Financeiras e equiparadas ficam 
obrigados a entregar declaração retificadora de informações 
escrituradas relativa a declaração já transmitida, no caso de erro 
ou omissões, sempre que substituída a declaração 
encaminhada ao Banco Central, cujos dados tenham sido objeto 
de encaminhamento anterior ao Fisco Municipal, devendo o 
declarante gerar e enviar, em substituição a anterior. 
Parágrafo Único. A retificação de dados ou informações 
constantes da DES-IF feita fora do prazo previsto não ilide o 
declarante da aplicação da penalidade prevista na legislação. 
Art. 11. A retificação de dados ou informações constantes na 
DES-IF já transmitida ou apresentada é permitida somente 
dentro do exercício e antes do início de qualquer medida de 
fiscalização relacionada à verificação ou apuração do imposto 
devido, salvo quando autorizada pelo Fisco Municipal.  
Art. 12. Fica a Secretaria Municipal da Finanças autorizada a 
praticar todos os atos necessários à perfeita aplicação deste 
decreto, inclusive quanto à definição dos parâmetros previstos 
na estrutura de dados da Declaração, conforme item 6.6.2 do 
Modelo Conceitual da DES-IF na sua versão 3.1.  
Art. 13. Constituem documentos fiscais obrigatórios das 
instituições financeiras e equiparadas estabelecidas e/ou em 
funcionamento neste Município: 
I - Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras 
(DES-IF)  
II- Recibo de processamento da Declaração Eletrônica de 
Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF).  
§1º. As instituições financeiras e equiparadas, obrigadas a 
entregar a DES-IF, devem obedecer às configurações técnicas 
definidas no sistema eletrônico da Secretaria Municipal de 
Finanças e manter a guarda das declarações enviadas, 
acompanhada do respectivo recibo de processamento em meio 
digital, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sob pena de aplicação 
das multas dispostas na legislação tributária.  
Art. 14. O descumprimento das obrigações acessórias 
estabelecidas neste Decreto relativas à Declaração Eletrônica 
de Serviços das Instituições Financeiras - DES-IF sujeitará o 
contribuinte a multas, na forma descrita a seguir:   
a) Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: 
1) por deixar de transmitir o Módulo de Apuração Mensal da 
DES-IF, na forma e no prazo previstos na legislação tributária 
municipal: R$8.000,00 (oito mil reais) por declaração não 
transmitida para cada filial, agência, posto de atendimento, 
sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou 
contato situados no Município; 
2) por informar incorretamente, indevidamente ou de forma 
incompleta quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo 
de Apuração Mensal da DES-IF: R$300,00 (trezentos reais) por 
informação incorreta, indevida ou incompleta transmitida para 
cada filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade 
administrativa, escritório de representação ou contato, limitada a 
R$6.000,00 (seis mil reais) por declaração de cada um dos 
referidos estabelecimentos da pessoa jurídica situados no 
Município; 
3) por deixar de informar quaisquer dados ou informações 
exigidos no Módulo de Apuração Mensal da DES-IF: R$400,00 
(quatrocentos reais) por dado ou informação omitida para cada 
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade 
administrativa, escritório de representação ou contato, limitada a 

R$8.000,00 (oito mil reais) por declaração de cada um dos 
referidos estabelecimentos da pessoa jurídica situados neste 
Município; 
b) Módulo Demonstrativo Contábil: 
1) por deixar de transmitir o Módulo Demonstrativo Contábil da 
DES-IF, na forma e no prazo previstos na legislação tributária 
municipal: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração 
não transmitida para cada filial, agência, posto de atendimento, 
sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou 
contato situados no Município; 
2) por informar incorretamente, indevidamente ou de forma 
incompleta quaisquer dados ou informações exigidos no Módulo 
Demonstrativo Contábil da DES-IF: R$300,00 (trezentos reais) 
por dado ou informação incorreta, indevida ou incompleta 
transmitida para cada filial, agência, posto de atendimento, 
sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou 
contato, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) por declaração 
de cada um dos referidos estabelecimentos da pessoa jurídica 
situados no Município; 
3) por deixar de informar quaisquer dados ou informações 
exigidas no Módulo Demonstrativo Contábil da DES-IF: 
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dado ou informação 
omitida para cada filial, agência, posto de atendimento, 
sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou 
contato, limitada a R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por 
declaração de cada um dos referidos estabelecimentos da 
pessoa jurídica situados no Município; 
c) Módulo de Informações Comuns aos Municípios: 
1) por deixar de transmitir o Módulo de Informações Comuns 
aos Municípios da DES-IF, na forma e no prazo previstos na 
legislação tributária municipal: R$35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais) por declaração não transmitida para cada filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, 
escritório de representação ou contato situados no Município; 
2) por informar incorretamente, indevidamente ou de forma 
incompleta quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo 
de Informações Comuns aos Municípios da DES-IF: R$300,00 
(trezentos reais) por informação incorreta, indevida ou 
incompleta transmitida para cada filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de 
representação ou contato, limitada a R$30.000,00 (trinta mil 
reais) por declaração de cada um dos referidos 
estabelecimentos da pessoa jurídica situados no Município; 
3) por deixar de informar quaisquer dados ou informações 
exigidas no Módulo de Informações Comuns aos Municípios da 
DES-IF: R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dado ou 
informação omitida para cada filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de 
representação ou contato, limitada a R$35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais) por declaração de cada um dos referidos 
estabelecimentos da pessoa jurídica situados no Município; 
d) Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos 
Contábeis: 
1) por deixar de apresentar, quando solicitado, na forma e no 
prazo estabelecidos pela autoridade fiscal, o Módulo 
Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis da 
DES-IF: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração 
não apresentada para cada filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de 
representação ou contato situados no Município; 
2) por informar incorretamente, indevidamente ou de forma 
incompleta quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo 
Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis da 
DES-IF: R$300,00 (trezentos reais) por informação incorreta, 
indevida ou incompleta apresentada para cada filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, 
escritório de representação ou contato, limitada a R$30.000,00 
(trinta mil reais) por declaração de cada um dos referidos 
estabelecimentos da pessoa jurídica situados neste Município; 
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3) por deixar de informar quaisquer dados ou informações 
exigidas no Módulo Demonstrativo das Partidas dos 
Lançamentos Contábeis da DES-IF: R$350,00 (trezentos e 
cinquenta reais) por dado ou informação omitida, para cada filial, 
agência, posto de atendimento, sucursal, unidade 
administrativa, escritório de representação ou contato, limitada a 
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração de cada um 
dos referidos estabelecimentos da pessoa jurídica situados 
neste Município. 
Art. 10. Este Decreto entra em vigência na data de sua 
publicação.   
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.  
  

Itabaiana, em 23 de Agosto de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia civil, para 
acompanhamento e fiscalização, como também medir serviços 
executados e apresentar planilhas de medições de todas as 
obras em andamento no Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00026/2017. 
VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itabaiana e: 
CT Nº 00130/2017 - 18.08.17 - CONSTRUIR CONSULTORIA E 
INCORPORACAO LTDA - ME - R$ 15.000,00. 
Itabaiana, 23 de agosto de 2017 
 

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA 
Prefeito 

 


