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                                DECRETO N.º 046/2015 

                                DE 10 DE JULHO DE 2015.  

 
          Institui obrigações acessórias relativas ao ISSQN para 
          Instituições Financeiras estabelecidas neste Município. 

 
MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, Prefeita Municipal de 
Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais; 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º. Este Decreto estabelece regras de fiscalização e controle do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, relativas aos Bancos Comerciais e Bancos Múltiplos 
estabelecidos no território deste Município. 
 
§ 1º - Para efeitos deste Decreto a Caixa Econômica Federal integra o conceito de 
Banco Comercial ou Múltiplo, sendo obrigada ao cumprimento das regras aqui 
definidas. 
 
§ 2º - Considera-se estabelecido neste Município o Banco, Comercial ou Múltiplo, que 
possua no seu território: 
 
I – Agência Bancária; 
 
II – Posto de Atendimento Bancário – PAB; 
 
III – Posto Avançado de Atendimento – PAA; 
 
IV – Posto de Atendimento Bancário Eletrônico – PAE. 
 
§ 3º - Em relação aos postos de atendimento bancário, qualquer que seja a sua 
espécie, a responsabilidade de cumprir as regras estabelecidas neste Decreto cabe à 
Agência que centraliza em sua contabilidade os negócios efetuados pelo posto, mesmo 
se for localizada em outro Município.  
 
Art. 2º. Os Bancos e a Caixa Econômica Federal são obrigados: 
 
I – A enviar mensalmente à repartição fiscal da Secretaria Municipal de Finanças (ou 
de Fazenda) o Relatório Mensal das Receitas de Serviços Prestados, por detalhamento 
contábil, conforme especificações determinadas no plano de contas COSIF do Banco 
Central, incluindo os respectivos valores auferidos; 
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II – A enviar o detalhamento de todos os serviços tomados mensalmente, e as 
retenções do Imposto sobre Serviços na fonte pagadora, com os valores pagos e data 
dos respectivos recolhimentos aos cofres públicos do Município.  
 
 
§ 1º - As obrigações previstas nos incisos deste artigo deverão ser enviadas à 
repartição fiscal até o dia 20 do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos relatados. 
 
§ 2º - Os relatórios de que tratam os incisos deste artigo poderão ser fornecidos por 
meio eletrônico, desde que em sistema compatível ao utilizado pela repartição fiscal.  
 
Art. 3º. O relatório de que trata o inciso I do art. 2º deste Decreto deverá registrar os 
valores auferidos em todas as contas COSIF, inclusive os seus desdobramentos em 
Grupo, Títulos e Subtítulos Contábeis, da forma exemplificativa demonstrada no Anexo 
deste Decreto. 
 
 
§ 1º - O Anexo deste Decreto identifica apenas algumas contas, devendo o sujeito 
passivo registrar todas as receitas de serviços, por conta, título, subtítulo, grupo e 
subgrupo, não se limitando ao apresentado na descrição contida no referido Anexo. 
 
§ 2º - O sujeito passivo é obrigado, também, a incluir no relatório de que trata o inciso I 
do art. 2º deste Decreto, as retenções, cobranças e repasses de tarifas ou taxas, 
debitadas das contas dos correntistas, decorrentes de serviços prestados por outras 
empresas conveniadas ou instituições coligadas. 
 
Art. 4º. Os Bancos são obrigados, também, a enviar os relatórios de que trata o art. 2º 
deste Decreto relativos aos Balancetes do 1º e 2º Semestre de cada exercício.  
 
Parágrafo único. Os relatórios semestrais deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Finanças (ou de Fazenda) até 60 (sessenta) dias do encerramento do 
semestre correspondente.  
 
Art. 5º. O descumprimento das obrigações acessórias estabelecidas neste Decreto 
dará ensejo a autuar o infrator nas penalidades previstas em lei, conforme prevê o art. 
32 da Lei Municipal nº 267, de 27 de Dezembro de 2001. 
 
Art. 6º. As ações fiscais dirigidas aos Bancos e Caixa Econômica Federal serão 
consideradas de efeito permanente, dispensando-se as Ordens de Fiscalização para 
cada ação. 
 
Parágrafo único. O Secretário Municipal de Finanças indicará em portaria os servidores 
fiscais que ficarão responsáveis pelo recebimento e análise dos relatórios 
encaminhados pelos Bancos. 
 
Art. 7º. Os agentes fiscais poderão, quando considerarem necessário obter mais 
informações, requerer ao sujeito passivo o envio dos balancetes mensais completos e 
demais documentos considerados indispensáveis à apuração real da receita tributável. 
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Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o procedimento fiscal 
deverá obedecer aos requisitos normais de fiscalização, não prevalecendo o disposto 
no art. 6º deste Decreto.  
 
Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
 

                     GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT 
                           AOS DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2015. 
 

 

 

             MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI 
           PREFEITA  

 
 
Registrada nesta Secretaria e 
publicada no Diário Oficial. 
 
 
 
   HERNANE CARNEIRO GOMES 
Sec. Geral de Coord. Administrativa 
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ANEXO  

RELATÓRIO MENSAL DAS RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 

 

MÊS DE REFERÊNCIA:______________________ 

 

Código da Conta COSIF Título da Conta Valor – R$ 

7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações de 
Crédito 

-x- 

 Taxa de abertura de crédito  

 Comissões do agente  

 Elaboração de Contrato  

 Elaboração de Cadastro  

 Prorrogação de Contrato  

 Alteração de Garantia  

 Comissão sobre fiança  

 Comissão sobre repasse  

 (...)  

7.1.2.00.00-4 Rendas de Arrendamento 
Mercantil 

-x- 

 Comissões do agente  

 Taxa de Interveniência  

 Elaboração de Contrato  

 Elaboração de Cadastro  

 Alteração de garantia  

 (...)  

7.1.3.00.00-7 Rendas de Câmbio -x- 

 Taxa de cobrança   

 Bonificações  

 Comissões sobre transferências  

 Elaboração de Contrato  

 Prorrogação de Contrato  

 Levantamento cadastral  

 Rendas de Corretagens  

 (...)  

7.1.7.00.00-9 Rendas de Prestação de 
Serviços 

-x- 

 Administração de Fundos  

 Administração de Programas  

 Administração de Loterias  

 Administração de Investimentos  

 Assessoria Técnica  

 Administração de consórcios  

 Rendas de Cobrança  

 Comissões sobre títulos  

 Rendas - Serviços de Custódia  

 Transferência de Fundos  
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 Tarifas bancárias - PF  

 Tarifas bancárias - PJ  

 (...)  

7.1.8.00.00-2 Rendas de Participações -x- 

 Taxa de Interveniência – Cartão 
de Crédito 

 

 Comissões sobre coligadas  

 (...)  

7.1.9.00.00-5 Outras Receitas Operacionais -x- 

 Rendas de garantias prestadas  

 Rendas de Avais e Fianças 
prestadas 

 

 (...)  

 

 

 

 
 
 
 


