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Institui e regulamenta o uso de
doeumentos fiscais relatívos ao
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D E C R E T A:

CAP ÍTULO

DAS NOTAS FISCAIS

§EçÃ9 I

Pê§ N9IA§ EI§9êI§ EM GERAL

ArL. 19 - Os contribuintes inscritos no MunicÍpio de Vol-ta Re

donda, prestadores de serviços de qualquer nature

com base no movímento economieo ti'ráo obrigatoem1

riamente, conforme as operaçõe-! que realízatew, os

seguintes documentos tíseaís:/

I - Nola Fiscal de Serviços Sárie
.04/Dr ;

II - Nota Fiscal de Serviços Sárie
O5IDF ;

III - Nota FiscaL de Entrada Sárie
06/DF - ;

ItArr - modelo NF

rrBrr - modelo NF

'tCrr - modelo NF

DECRETO N9 782174



DE VOLTA REDONDÀ

PREFEITO
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!

,,
i

Único - Os documentos referidos nest'e ar

tigo obedecerão aos modelos anexos que fazem

parte integrante deste Decreto.

Art. 2q - Contribuinte ã toda pessoa fÍsica ou jurÍdica, de I

+--------

direito púttico ou privado, inscrita ou sujeita
inscrição no Cadastro de Contribuintes de Volta
donda.

ESTÂOO DO R]O DE JÀlfEIftO

PREFEITUR,A MUNICIPÂL

GABINETE DO
DECRETO N9 782174

Art. 39

Art. 49Ê---

Art. 59

IeráereIg

d

Re

A inscriEão no Cadastro de Contribuintes de VoIta
Redonda 6 obrígat6ria para todos aqueles que exer

çam qualquer atividade econômica no MunicÍpio ou

que nele se est.abeleçam, com ou sem f im de 1ucro.

Incluem-se entre os obrigados no artigo 19 -os comer

ciantes, industriais e os produEores que eventual
mente prestem serviços de qualquer natureza e AS

sociedades uniprofissionais sujeiEas ao pagamento

do imposEo fixo anua1. \

Os documenEos Íiscais referidos no artigo 19 deve

rão ser extraÍdos por decalque a carbono ou papel

earbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou ma

nuscritos a tinta ou 1ápis-Éinta, devendo ainda os

seus dizeres estar bem 1egíveis em todas as vias.

§ 19 - É considerado inidôneo para todos os efeitos
fiscaís, fazendo prova apenas em favor do fisco
o doeumento que:

1-
2-

3-

Omitir indicaEões;
Não seja o l"galmente exigido para a respec
tiva operagao;
Não guarde as exigências e os requisitos '
previs tos nes Le Decreto;
Contenha declarações inexatas, estej a preen
chido de Íorma ilegíve1 ou apresente emen
das ou rasuras que the prejl.ràiqrr"* a clarã

2q - Relativamente aos documentos referidos
mitido:

e per

1 - O acrãscimo de indicações necessárias ao t
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controle de
duais, desde
gis 1ação de

2 - o acrlscimo
emitente que

outros tributos federais e

que atendidas as normas da
cada tributo;

de indícações de interesse

esta
1ã

do
não thes prejudiquem a cLareza,

Art. 69 As diversas vias dos documentos fiscais não se subs

tituirão em suas respectivas funçoes.

Art. 7S Quando a operação estej a beneficiada por isenção '
ou amparada por imunidade, não incidânci-a, diferi
men.o ou suspensão do recorffios to sobre

ServiEos de Qualquer NaEur eza, "=- r.=gns tância r

será mencionada no documento fiscal, indicando-se o__,..,.--_
d i s p r t fAy-o--!gge l_-Í e s P e c t iv o .

Art. 89 - Os documentos fiscais, quando for o caso, serao nu

merados por esp6cie, em ordem crescente de I a

ggg.ggg e enfeixados em blocos uniformes de 20 (vin

te), no mínimo e 50 (cinquenta), no máximo. Em subs

tituição aos blocos, as notas fiscais ou notas fis
cais-fAturas poderão ser confeccionadas em formulã
rios contínuos, observados os requisítos estabeleci
dos para os documentos correspondentes.

§ 19 - Atingido o nP ggg.ggg, a numeração deverá '

ser recomeçada com a mesma designação de s6rie.

§ 29 - A emissão dos documentos físcais, em cada

b1oco, serã feita pela ordem de numeraçã9 refe
rida neste artigo.

§ 39 - 0s blocos serão usados pela ordem de numera

çáo dos documentos.. Nenhum bloco será utitíza
do sem que esÉeja simultâneamente em uso, ou iâ
tenham sido usados, os de numeração inferior.

§ 49 - Cada estabelecimento, seja ríLaLTí2, filialrsu
cursal, agôncia, dep6sito ou qualquer out,ro, Ee

r'a es cri turação pr6pria.

§ 59 - Os estabelecimentos que emitam documentos
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6q-F,
do,
os r

da,
ESSE

ni ca

por

tt

fiscais por processo mecani zado, Poderao
indepeÍrdentemente de auto rízaçáo f i s ca1 ,

solEos de documentos, incluÍdas as ÍloEas

cais-faturas, Ítumeradas tipograficamente
que uma das vias sej a copíada em ordem

gica, êfl copiador especial, previamente

cador ou reproduzída em microfilmer !luê

à dispos ição do fi s co .

,t 4.

usar ,

j ogos

tr-s

, a""af
cronol6
autent i

fícaxâ

ArE 99

dispensada a côpia, em copiador regi s tra
quando as notas forem emitidas em formulári
contÍnuos, com numeração tipo grâfíca segui
impressa apenas em uma das vias, desde que

número seja repetido em outro 1oca1, meca

ou dacilograficamente, em todas as vias ,

c6pia a earbono.

que aludem os incisos I, IIOs documentos fiseais a

e III do artigo 19 serão
dos com observância das

confeccionados e

segulntes serles:
utiliza

I - tÍArr Nota Fiscal de Serviços modelo NF.04lDT

na prestaqão de serviços que caracterízem ope

ração tributãve1;

II - rrBrr - Nota Fiscal de Serviços modelo NF.05/DI'

na prestação de serviços que carâcterízem ope

ração isenta ou -não tributáve1;

III - rrcrr - Nota Fiscal de Entrada modelo NF.06/DT-
na entrada, em estabelecimenEo prestador de

serviços ou em 1oca1 de prestação de serviÇos,
de qualquer bem, mercadoria, veíeu1os, apare

thos ou qualquer outra utilidade, objeto ou

não de prestação de serviços.

§ 19 - Serâ permitido o uso de subsáries, desde que

obedecidos os dados das respectivas s6ries, de

vendo as subs6ries conter o algarismo designati
vo: em ordem crescente a partir de 1, que serã
aposto a letra indicativa da sárie.

§ 29 - Será, ainda, permitido o uso de documento
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Art.

ATE

Art.

Art.

5.

fiscal emitido por processamento de dados rdesde
que aEendidas as exigências de registro, conLro

1e, arrecadação e fiscal Lzaçáo.

§ 39 - O uso de outros modelos de documentos fis
cais, Nota Fiscal, Livros, Ingressos ou Bilhe
tes padronizados, que por necessídade ou parti
cularidade dos serviços sejam mais adequados ,

serã permitido desde que assegurado o interes
se do fisco, e mediante autoxízação pr6via.

10 Quando o documento fiscal for cancelado, conservar-
se-ão no talonário ou formulário contÍnuo todas as

suas vias, com declaração dos motivos que determina

ram o cancelamento e Íeferência, se for o caso, do

novo documento emitido.

11 - Os documentos fiscais somente poderão ser impressos
rirediante pr6via autorízaçáo da Fazenda Municipal ,

inclusive quanto aos impressos em tipografía do pr6
prio usuário.

L2 - Sempre que for obrigatíría a emissão de documentos

fis cais , aqueles a quem se destinarem os serviços
são obrigados a exigir tais documentos dos que de

vam emitÍ-1os, contendo todos os requisitos legais.

13 - Para cumprimento do disposto no arEigo 11, será pre

enchida a "Autorizaçáo de Impressão de Documentos

Fiscais", modelo AIDf'.03/DF anexo, !luê conterá as

seguintes indicações mÍnimas:

I - Denominação - "Autorizaçáo de Impressão de Do
cumentos Fiscaist';

II - Nímero de ordeml

III - Nome, endereçore número de inscrição
pa1, estadual e CGC, do usuãrio dos
tos fiseais a serem impressos;

muna ea
d o cumeã

IV Nome, endereço e nímero de inscrição munici
pa1, estadual e CGC, do estabelecimento grâfT
CO;
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VI

VII

VIII

DE VOLTÂ ITEDONDA

PREFEITO

Identidade pessoal do responsável peLo estabe
Lecimento que Íízer o pedido;

Assinaturas do responsáve1 pelo estabelecimen
to encomendante, pá1o estabàlecimenÊo grátf
co e do funcionãrio que autoxLzou a inpreã
são, alám do carimbo da repartição;

Data da entrega dos documentos impressos, nú
mero, s6rie e subsãrie do document.o f iscal do
estabelecimento gráfico correspondente a oP9
ração, bem como a identidade e assinatura da
pessoa a guem tenha sido feita a ent.rega.

autor i

6.

V - Espácie do documento fiscal, sárie e subs6rie
quando for o caso, números inicial e final
dos documentos a serem impressos, quantidade
e tipo;

§ 19 As indicações constantes dos incisos II
III serao feitas:

I - Tipograficamenter sê a iniciativa da
zaçáo for do estabelecimento gráfico;

§ 29 0 Formulário será preenchido no mÍnimo em 3

(três) vias Ç[ue r apõs a concessão da autoríza

ção pela repartição compeÊente da Fazenda Muni

II Por 1ançamento posterior,
ber ao que vier a usar os
impressos.

cipal, terão o seguin

- 1a.(primeira) vía
- 2a. (segunda) via
- 3a. (terceira) via

se a iniciativa cou
documentos a sereã

te des Êino :

repartição f azendâr:-a;
esÉabelecimento usuário;

es tabelecimento gr.áf ico.

1

2

3

§ 39 No caso de o usuário possuir grâÍrca prõ
pria, e quando não estiver sujeito a emissão de

documentos fiscais obrigat6rios pelo estado ou

pe.la União, deverá emitir "Nota Fiscal de Servi
ços" S6rie IrBÍr - para documentos que impririt
para o seu pr6prío uso.

empresas, entidades ou profissionais individuais
autônomos são, soli daríamenLe, responsãveis pelo

Art. L4 As
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pagamento do Imposto Sobre Servíços de Qualquer Na

t:ureza relaLivo aos serviços a eles prestados por

terceirosr sê não exigirem ao prestador de serviços
a eomprovaçao da respecLiva inserição no cadastro
de conLribuintes do municÍpior ou a devida lieença.

Egfígfe§e lgfge Quando o pres
aÍnda que individual-, não f
ção f iscal- no municÍpío, o

o imposto devido e recolher
sob sua pr6pria inscrição,
tares.

tador de serviços ,

ízer prova da inscri
pagador deverá reter
a fazenda municipal,

nos prazos regulamen

,,À

p4 NOTA FISCAL DE

§Eç49 I]

§EBYIE9q sÉRrE rrAtr

Art 15 Os coÍrtribuintes emitirão nota fiscal de serviços -
Sárie trArr:

I _- Sempre que efetuarem operações sujeitas ao

posto SObre Servíços de Qualquer Natureza.

Art. L6 A Nota Fiscal de Serv!ços Sãrie trAtr conterá as

seguintes indicações:

I - A denominação "Nota FiseaL de Serviços";
II - A inscrição 'lServiços Tributados";

III O n,Ímero de ordem, a sãrie, a subsãrie se f or
o caso, o número da vía e o número de vias.

IV - A natvreza dos serviços (constrgção civilrmon
tagem r Íêparo , conserto, diversáo etc. ) ;

V - a data da emissão;

Im

VI

VII ]

O nome, o endereço e
municipal, esLadual
to emitente.

0 nome, o endereço e
nicipaL, estadual e
o usuãrio do serviço

os números de inseriçao
e no CGC do estabelecimen

o número de inscriqão ng
CGC do estabelecimento se
for pessoa jurÍdica;

VIII .- 0 nome, o endereço e o número do CPF se o usu
ârío for pessoa fÍsica;

se aIX - A eondiçào, vista ou a prazoi
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XII

XIII

B.

x - A discriminação dos serviços;

xI O valor unitárLo se for o caso, e o valor Éo

ta1 da operação

A alÍquota e o val-or do imposto sobre servi
ços i

O nome, o endereço e os números da inscrição
municipal, estadual e no CGC, do impressor da
nota; i data e a quantidade da ímpressão, o

nimero e respectiva sárie, a subsárie se for
o caso, e o número da autorízaçáo paÍa impres
são de documentos fiscais.

§ 19 - As indicações dos incisos I,II,III,VI e VIII
serão impressas.

§ 29 - Na Nota Fiscal de Serviços - S6rie ".4" r. emi

tida relativamente a serviços para a presLaçao
dos quais ã obrig aE1rLa a emissão da Nota Fis
cai de Entrada - S6rie rrcrr deverá ser mencio

nado no quadro de discriminação o número da Ng

ta Fiseal de Entrada respectiva.

§ 39 -.A Nota tr'iscal de Serviços
de Eamanho não inferior a 7 4

quer sentido.

S6rie rrArr - será
105 mm. em qual

pode

dos

denomina
pas sa a

§49-ANota
râ servir
elementos

çao Prevr
ser t'Nota

Fiscal de Serviços - Sãrie írArr

como fatura, feita a inclusão
necessar].os, caso em que a

st.a no inciso I, deste artigo,
Fis ca1-Fatura de Serviços " .

Art. L7 - A Nota Fiscal de Serviços - Sãrie rrAt' - será emiti
da:

I - No ato da prestação de serviços;

II - No reajusLamento de preços em virtude de con
trato escrito de que deãorra acrãscimo do ..ã
1or dos serviços1

III - Na regulari zação em
preços do serviço,
quer procedimento f
rência à luota Fis ca
orl-gl-narl-a;

virtude de diferença de
desde que antes de qual
isca1, devendo fazet refe
l de Serviços S6rie rrArt :
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N
,o

do inciso II, deste
serviços - s6rie i'4"

(três) dias da data em

IV Para lançamento do imposto não Plgo rla ãpoca
própria, em virtude de erro de cã1eu1o, quan
do a regulari zação ocorrer anEes de qualguer
procediãento fiãcal, devendo Íazex referência
à Nota Fiscal de Serviços - Sãrie rrArt - origi
nária.

?er--eeryle Eelge - Na hiP6tese
artigo, a Nota Fiscal de

será emitida denEro de 3

que se efetivou o reajustamento do preço

Art. 1B - A Nota Fiscal de Serviços - Sãrie lrArr sera

b6m emitída, quando o prestador de serviços
durante a prestação de serviÇos, dinheiro ou

como princípio de Pagamento.

I - Cupom de máquinas regisEradoras

a) o-nome, o endereço e os números de

çao municiPal, estadual e no CGC,

tente;

Art Lg - A Nota Fiscal de serviços - s6rie rtArr - serã extraí

da no mÍnimo em 2 (duas) vias, que terão o seguinte

destino:

I - A la. (prineira) via - serã entregue ao desti-
natár ío;

II - A 2a. (segunda) via Í.ícaxã presa ao bloco ,

para exibição ao fisco.

EgféefgIe lgfge Na hip6tese de o contribuinte uti
1ízar Nota Fiscal-Fatura de Serviços e de ser

obrigat6rio o uso de livro copiador a ú1tima

via será substituída pela folha do referido 1i
vro.

Arr. 2A - Em substituição a Nota Fiscal de Serviços - .Sárie 
t

rrAr' - poderá ser autoÍ ízada a emissão de cupom de

máquinas registradoras ou de notas fiseais de servi

ços simPlificada.

§ 19 Na hip6tese deste artigo, os documentos

cais deverão conter, no mÍnimo, as seguintes
dicações:

tam

receber,
bens

lns cr L-:do emI

fis
in
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b) a data da emissão

c) o número de ordem

d) o valor total da

, dia, mâs e ano;

da operação;

operação.

II - Nota Fiscal de Serviços Simplificada

a) a denominação "Nota Fiscal de Servíços S

plificada", os números de ordem, de vias
da via.

LM
e

a ÍLatureza dos serviços (serviços da lista)

a data da emissão; dia, mês e ano;

o nome, o endereço e os números de ins
ção munieipal, estadual e no CGC, do
tente;

o valor total da operação; -.

o nome, o endereço e os nímeros de inscri
ção municipal, eitadual e no CGC, do im
pt."sor_da nota, a data e a quantidade dã
r.mpressao, o número de ordem da primeira e
últina nota impressa e respectiva s6riê êr
se for o caso, subsárie, e o número da au
torizaçáo de impressão, de documentos fi;
cais, quando exigida.

§ 29 - As indieagões da a1ínea rrArr do ítem I, trDrr e

rrFtr do ítem II do p arâgraf o anÉerior serão im
pressos.

§ 39 - A Nota Fiscal de Serviços Simplificada terã
dimensão de 74 x 105 ortrr em qualquer sentido.

b)

c)

d)

e)

f)

crl
=em]-

§ 49 A Nota Fiscal de Servíços Simpli
extraída no mínimo em 2 (duas) vias
seguinte destino:

ficada será
que terão o

DA

I - A Ia.(primeira)via - serã entregue ao usuârio;

II -'A Za.(segunda) via fiearã presa ao blocorpa
ra exibieão ao fisco

§EÇAq III

NOTA FISCAL DE §sEyrçq§ SÉRIE TtB IT
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Art 2L

Art.22

v

VI

VII

VI II

IX

x

XI

lÇ
11.

Os eontríbuintes emitirão Nota Fiscal de Servíços
Sãri" rtgtt - :

I - Sempre que efeLuarem operações isentas ou não
tributãveis pe1-o imposto sobre serviços;

II Sempre que fornecerem ou t,ransferirem mate
rial deáutÍve1 ãs obras de coÍtstrução civil ã
obras hidráulicas que exeeutarem, e quando I

não sujeitos a emissão de documentos obrigató
ríos pelo Estado ou União

A Nota Físcal de Serviços - Sárie rtBtt - conterá as

seguintes indicações:

I - A denominação "Nota Fiscal de Serviços";

II - A inscrição "Serviços Isentos ou Não Tribu
veistt;

III - O número de ordem, a sãrie, a
o caso, o número da via e o d

IV - A natureza dos serviços (cons
obra hidráu1ica, fornecimento
etc);

A data da emissão;

O nome, o endereço e os números de inscrição
munieípaL, estadual- e no CGC, .do estabeleci -
mento emiÊente;

o nome, o enderego e os números de inscriçãot
municípa1, estadual e rro CGC, do estabeleci
mento se o usuãrio dos serviços for pessoa jg
rídica;

ta

O nome, o endereço e o número do CPF se o
ário do serviço for pessoa fÍsiea;

A condição: se ã vista ou a prazo;

A discriminação dos serviços;

O val-or unitário se f or o caso, e o valor
ta1 da operação;

\
-)subserie se for

e vias;

trução civil ,
de mat.erial ,.

usg

to

XII - O nome, o endereço e os números de inserição-municipal, estadual e no CGC, do impressor da
nota, a data e a quantidade da impressão, o I

numero e respectiva sãrie, a subs6rie se for
o caso, e o nümero da autotízaçáo para impres
são de documentos fiscais.

19 - As indicações dos incisos I,II, III, VI
VII serão impressos.
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S6rie rrBtr será
105 mm em qual
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Art. 23 - A Nota Fiscal de

da:

I-Noatoda

utilízar Nota Fis
ser obrigat6rio;

§ 29 - A Nota Fiscal de Serviços
de tamanho não inferior a 74

quer sentido.
x

39 - A Nota Fiscal- de Servigos Sãrie 'rB!' - pode

rá, servir como Fatura, feita a inclusão dos e1e

mentos necessários, caso em que a denominação I

prevista Íro inciso I, deste artigo, passa a ser:
t'Nota FiseaL-Fatura de Serviçost'.

'i.. - ,/
Y

Serviços - S6rie trB'r - será emiti

prestação de serviços;

hip6t,ese de o contribuinte Í

ca1-Fatura de Serviços e de

uso de livro copiador, a ítti

II No reajustamenLo de preços em virtude de cog
trato escrito de que decorra acrescl-üo no va
1or dos serviços;

III Na remessa a terceiros, pelo prestador de ser
viços, de mercadorias á ãujetàs para operaçãã
complementar, gue devam retornar ao prestador
de serviços acompanhados da nota fiscal coI

-- respondente a oPeraçao;

Ma devolução ã industrial ou comerciante pelo
prestador de servigos das mercadorias ou obje
tos d"estinados a comercialLzaçáo, para pres
tação de serviços (beneficiamentos)r quando

"ão sujeito a ãmissão de documento obrLgat6
rio pelo Estado ou União.

Egfégfglg Úgfgg no ca§o do item IV, a faLxa da

emissão da Nota Fiscal de Serviqos Sãrie "8",
implicarâ ta tribut açã'o dos serviços prest'ados '

Art. 24 - A Nota FiscaL de serviços - s6rie rrBrt será extraí
da no mÍnimo em 2 (duas) vias que terão o seguinte
destino:

I - A ta. (primeira) via - será ent,regue ao desti
natário;

Ir I [ 2a. (segunda) via f icará presa ao bi-oco pa
ra exibição ao fiseo.
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pela folha do referído

Art. 25 - Em substituição a Nota Fiscal de Serviços - Sárie I

ItBrr - poderá ser autor ízada a emissão de cupom de

máquinas registradoras ou de nota fiseal de servi
ços simplificada.

EgfégfgIe llfSg - Nas hipóteses deste artigo, os do

cumentos fiscais deverão conter, no mínimo as

indicações descritas respectivamenLe nos itens
I e II do par-agr aÍo 19 do artígo 20, des te De

creto, obedecidas as disposições dos seus parã
grafos 2Q,39 e 49.

ESTADO DO RIO DE JÂNEIRO

PREFEITURA MUNICIPÂL

GABINETE DO
DECRETO N9 782174

DE VOLTA REDONDA

PREFEITO

t-ma v1a sera substttu].da
1ivro.

§EçÃ9 IY

NOTA FISCAL DE ENTRADA

I-

II

!ê SÉRIE IIC ÍT

Quando receberem qualquer bem, mercadorias ,
veícu1os, aparelho ou qualquer outra utilida
de, objeto ou não de prestação de serviços; -

Quando receberem em locação ou em consignação
qualquer bem, mercadorias, veÍcu1os, máquinas,
aparelhos ou qualquer outra uEilidade ínc1usí
ve quando para prestação de serviços para tu?
ceiros.

Art. 26 - Os contribuintes emitirão Nota Fiscal de Ent.rada
S6rie rrCrr-:

Art. 27 - A Nota Fiscal de Entrada - S6rie rrCrr - conte'ra:

I - A denominação Nota Fiscal de Entrada;

a subsãrie, se
e o número de

II-Onúmerode
for o caso,
vias;

III - Natureza dos

ordem, a s6rie,
o número da via

IV - À data da emissão;

V - O nome, o endereço e
municípa1, estadual
mento emitente;

serviços (constante da lista);

os números de inscrição
e no CGC, do estabeleei
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Art. 28 - A Nota Fiscal de Entrada - S6rie trCrt

da:

VI 0 nome, o endereço e os números de r-nscrr-çao
municipal, estadual e no CGC, do estabelecimen
to se o usuário do serviço ou proprietário d;
bem, mercadoría, veÍculo máquina, aparelho ou
qualquer outrâ utilidade for pessoa jurÍdica;

VII - 0 nome, o endereço e o número do CPF se o usuá
rio dos serviços for pessoa fÍsica;

VIII - A condição: se ã vista ou a prazoi

IX - A discriminação dos serviÇos, materiais, etc
de modo a facilitar a identificação do bem
mercadorias , veículo, aparelho ou qualquer
tra util-idade recebida ou material fornecido

X - O valor unitãrio, se for o caso, e o valor to
ta1 da operação;

XI O nome, o endereço e os números de ínscrição
municipal, estadual e no CGC, do impressor da
not.a, a data e a quantidade da impress-ão, o nú
mero e respgctiva sárie, a sub.s6rie se. for ;
caso, e o número da autorízação para impressão
de doeumentos fiscais.

t4.

serao

,
ou
t

19 - As indicações dos Ítens I,II, V e XI
impressas.

§ 29 - A Nota Fiscal de Entrada Sãrie rrcrr - será
de Êamanho não inferior a 7 4 x 105 mm em qual -
quer s ent ido .

§ 39 - A Nota Fiscal de Entrada - Sárie trCrr - será
emitida, no mÍnimo em 2 (duas) vias, que terão
o seguinte destino:

I - A 1a. (primeira) via será entregue ao-usuá
rio ou proprietâri.o;

II - A 2a.(segunda) via - frcara presa ao bloco pa
Ía exibição ao fisco

I - No ato da entrada
veÍcu1o, máquina,
utilidade, obj eto
viços;

será emíti

de qualquer bem, mercadoria,
aparelho ou qualgger outra
ou nao da prestaçao de ser

II - No ato de recebi,mento de qualquer bem ou valo
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15.

com ou sem contrato
eveÍ]do ser colocado no
o período da duração

res de qualquer especle,
de locação de esPaços, d

quadro de discriminaçao
da guarda.

gAEIIULg

L IVRO S FISCAIS

II

pq§

§EÇÃ9

DOS LIVROS FISCAIS EM GERAL

0s contribuintes inscritos Íro Município de Volta Re

donda, prestadores de serviços de qualquer' natur9

zzs ainda que de maneira eventual, mesmo que imunes'

isentos ou não sujeitos ao pagamento do imposto so

bre serviços de qualquer natureza, calculado com ba

se no movimento econômico, deverão manter e escritu

Tar obrigat.oriamente, em cada um dos estabelecimen-

tos:

I

Art. 29

III

IV

I - Registro do Imposto Sobre Serviços de Qual
guer Natureza - RISS modelo - 0B/DF;

II - Registro de Contratos de Obras e Serviços
RCOS modelo - 09/DF;

RegisEro de Notas Fiscais e Faturas de 0bras
. ã"rviços - RFOS modelo - 10/DF;

Registro de

11/DF .

Entrada de Material REM modelo

§ 19 - Igualmente obrigadas a manutençao e escri

ração dos livros são as sociedades uniprofiss

nais, sujeitas ao pagamento do ímposto fixado

anua1.

§ 2g - os livros fiscais obedeceráo aos modelos que

Íazem parte integrante des te DecreEo '

tu
10

I

§ 39 - O Livro RegisÊro do Imposto Sobre Serviços I
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!

de Qualquer Natureza - RISS modelo 0B/DF - será

utilízado pelos contribuintes sujeitos ou não I

ao pagamênto do imposto sobre servigos de qual
quer natureza devidor ou eomo se devido fosse ,

sobre o movimento econômieo e pelas soc'iedades

uníprofissionais suj eitas ao pagamento do impos

to f ixo anual-.

§ 49 O Livro Registro de Contrato de Obras e Ser

viços - modelo 09/DF serã util-ízado pelos I

prestadores de serviços mediante contrato.

§ 59 0 Livro Regisüro de Notas Fiscais e Faturas
de Obras e Serviços RFOS modelo 1-0/DF será
util Lzado pelos prestadores de serviç.os' median

te contrato, sujeitos ou não ao pagamento do im

posto sobre servigos de qualquer natureza.

§ 69 O Livro Registro de Entrada de Material -REM

àode1o 11/DF será util ízad,o pelos prestadores
de serviçcís de obras hidráu1ica s e/ou de cons

trução civi1.

§ 79 - O livro referido no parâgrafo 39 deste arti
go poderá, a critário do fisco, ser dispensado
se o prestador de servigos trecolher o imposÉo r

sobre serviços de qualquer natureza com base em

regime de esÉimativa.

§ 89 - RelaÊivamente aos livros fiscais de que tra
ta esEe artigo, o prestador de serviços poderá

acrescentar outras indicações de seu interesse
desde que não prejudiquem a c1.areza dos modelos
oficiais

Art.30 - Os l-ivros fiscais, que serão impressos e de folhas

. numeradas, tipograficamente em ordem crescente, s6

serãq usados depois de vísados pela Divisão de Ce

dastro e Arrecadação do Departamento de Fazenda.
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§ 19 os livros fiscais terão suas fol-has cos

das e encadernadas, de forma a impedir a

substituição.

Eur a

sua

§ 29 - o visto será aposto em seguida ao termo de

abertura lavrado e assinado pelo contribuinte ,

não se t,ratando de início de atividade serã exi
gida a apresentação do livro anÊerior a ser eÍl

cerrado.

§ 39 - Para os ef eitos do par'agraf.o anterior, os

vros a serem encerrados serão exibidos ã D

são de Cadastro e Arrecadação dentre de

(dez) dias ap6s se esgotarem. i

§ 49 A Divisão de Cadastro e Arrecadação atribui-
râ ao conÊribuinte, contador ou responsáve1 Pg

_ 1os doc,umentos de escrituraEão fiscal a respon

sabilidade peLa sua guarda depois de esgotadosr
e devidamente encerrados na forma do parâgtafo
anterior.

§ 59 - Para os fins do parágrafo anterior a Divisão
de Cadastro e Arreeadação instituirá modelo de

Termo de Guarda e Responsabilidade para ser as

sinado pelo responsãve1 no ato da apresentação
dos livros eneerrados.

Art. 31 Os lançameÍrtos nos livros fiseais serão a üintarcom
cLareza, não podendo a escrituração atrasar-'se por

mais de 5 (cinco) dias, ressalvados os l-ivros a que

forem atribuídos p:razos especiais.

§ 19 Os 1ívros fiscais não poderão conter emendas

ou rasuras e seus 1ançanenEos serão somados nos

prazos estipul-ados.

§ 29 Quando não houver perÍodo expressamente pre
visto, os 1ívros fiscais serão somados ÍIo úfti
rtro dia de cada mês.

1i
ivi

10
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Art 34 Os coÍrtribuintes ficam obrigados
visão de Cadastro e Arrecadaçao,
ta) dias, contados da data da ces

os Livros fiscais, a fim de serem

mos de encerramenLo.

Nos casos de fusão, incorporação,
aquisição, o Ílovo titular ou Dire
estabeleciment.o deverá transferir
social, por intermádi'o da Divisão

' 18.

proces so

do De

pa1, os 1i
do es tabele-
serem leva
de contabili
dias-19 (pri

a apresentar ã Di
dentro de 30 (trin
sação da atívidade,
Lavrados os ter

transformaçao ou

t,or responsáve1 do

para a nova tazáo
de Cadastro e Ar

§ 39 Será permitida a escriLuraçáo por

mecanizado, medianLe pr6via autorízaçáo
partamento de Fazenda.

Art. 32 Os contribuintes que mantiverem mais de um estabele

cimento, seja fil-ialr sucursaL, agêneia, dep6sito,
f âbxLca ou outro qual-quer , manterão em cada es tabe

lecimento escriLuração em livros fiscais distintos,
vedada a sua centrali zaçáo.

Art. 33 - Sem prãvia autor i-zaçáo do f isco munici
vros fiscais não poderão ser ret'irados
cimento sob preLexto algum, sal-vo para

dos à repartição fiscal ou para efeito
zaçáo no perÍodo compreendido entre os

meiro) e 10 (d'ez) de cada mês.

s 1g Será considerado como retirado do estabeleci
-. mento o livro que não for exibido ao fiscorquan

do solicitado, salvo se a solicitação ocorrer
entre os dias 19 (primeiro) e 10 (dez) de cada

mês, quand"o o contribuinte terá um prazo de 72

(setenta e duas) horas para atendê-1a.

§ 29 - Os agentes do fisco arrecadarão mediante ter
fror todos os livros fiscais encontrados fora do

estabelecimento e os devolverão aos contribuin-
Les, adotando-sê r r1o ato da devolução, as provi
dâncias fiscais cabÍveis.

Art. 35
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Art. 36 As merc

papáis
triais,
de exib

ft
L9

reeadação, no prazo de 30 (trinta) dias' contados I

da data da ocorrência, os l-ivros fiscais em uso' as

sumíndo a responsabilídade pela sua guarda' conser

vação e exibição ao fisco'

parâs.rafo Único - A Divisão de Fiscalízaçáo Eazendâ
-:------

ria poderá autor Lzar a adoção de livros novos

em substituição aos anteriormente usados'

adorias, os f-ivros, os arquivos, documentos t

e efeitos fiscais dos comercianLes, indus -

produEores e ou prestadores de serviços são

ição obrigat6ria ao fisco'

Art. 37

ArE 3B

Art 39

Os documeÍltos

te o Ptazo de

encerr amento .

DO

fiscais deverão

S (cinco) anos,
ser coÍlservados duran

contados da data do

Para os efeítos da Legislação tributária' não tem

aplícaçao quaisquer disposições excludenLes ou 1im!

tativas do díreito de examinar mercadorias ' f ivros '
arquivos, documentos, pap6is e efeitos fiscais ' dos

comerciantes, industriais, produLores, presÊadores

de serviços ou da obrigação deste de exibÍ-1os'

SECAO II

LIVRO REGISTRO

§EEYIçq§ PE qgêLgqE-B §AISEEZA

O Livro Registro do Imposto Sobre Serviços de Qual

quer Natureza, destína-se ã escrituração das opera

ções realLzadas pelos prestadores de serviços orga

nizados eomo pessoas jurídicas, ainda que isentos '
ou imúnes ao pagamento do imposto devido ou como se

devido fosse, sobre o movimento econômico'

§ 19 Inctui-se dentle os obrigados deste artigo t

as sociedades uníprofissionais, cujo imposto se

la ealculado em valor f ixo anual- '

DO TMPOSTO SoBBE
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§ 29 Os lançamentos serão feitos operação a opera

ção, em ordem croÍro16giea da Prestação efetiva
dos serviços ou do recebimento do adiantamento.

§ 39 Os 1ançamentos serão feiLos, documen!o por

documento, desdobrados em tantas Linhas quantas

forem as alíquoüas das operagões, nas colunas

pr6prias, da seguinte forma:

1 - Colunas sob o tÍtu1o "DocumenLo Fiscalt':

a) coluna espácie: nota fisea1, nota fís
ca1-faLuta;

b) sárie e subs6rie: relativas ao documento
fiscal emitido;

c) números: primeiro e úttimo documento fis
cal- emitido; \ '

d) data: relativa ao documento fiscal
emi tido.

2 - Coluna ttvalor Contábilr' valor total consLan

te do documento fiscal.

3 - Colunas sob os títu1os "ISS-Valores
e "operação com D6tito do rss" :

a) coluna t'Base de Cã1cu1ott: Val-or
quaL incide 0
Sobre Serviços
quer Natureza;

!'rscar-s"

sobre o
Imposto
de Qual

Lm

b) Coluna "41íquota":a1íquota do Imposto So
bre Serviços de QuaT
quer Natureza a ser a
pticaaa sobre a basã
de cá1cu1o indi'cada na
coluna anterior;

c) eoluna t'I*pos to Devidott : montante do
posto a recolher.

4 - Colunas sob os tÍtu1os "ISS-Valores Fiscaistt
. e "Operações sem oátito do ISS" :

a) coluna "Isent,a ou não Tributável-":
valor da operação benefieiada com isen
ção do Imposto Sobre Serviços de Q"ul
quer Natureza. o! que esteja amparada por
imunidade ou não incidância;



E§ÍIEEM EJEIT'

P&Er,EITI'RA MUNÍCIPÂL DE VOLTÂ R,EDOITDA

GABINETE DO PREFEITO
!EqEErq-v?-z9zl-z!,

!rt

5 - Coluna "Obselvações":
anotações diversas.

2L.

na col-una an

ser encerrada

b) coluna "0utrast':
operaçoes Írao eLassificadas
teri or .

§4e
no

A

úr
es eri turaçao do

timo dia de cada

livro deverá
mes.

99

§Eçê9 ]II
LIVRO REGISTRO DE CONTRATO DE OBRAS OU §sEvrç9§

Art. 40 O Livro Registro de ConLrato de Obras ou S"rrriço. ,

destina-se ao registro obrigat6rio de contratos ini
ciais e aditados de obras e serviços feitos ent.re o

prestador e o usuãrio dos serviÇos, ainda que tais
serviços não estejam sujeitos ao Imposto Sobre Ser

viços de Qualquer Natureza.

§ 19 - Os 1ançamentos serão feitos operação a opera

Ção, f ol-ha a f olhar êü ordem cronolõgica, dia
riamente, pelos serviços efetivamente contÍata
dos com todos os elementos do contrato de obras
e serviços clarameÍlte expostos, tais como:

1- - Contratante:
- nome do usuário dos serviços;

2 - 0bra ou Serviço:
tipo de obra, ponLe, cana1, edifÍcio, mon
tagem, etc. . .

3 - Natureza da Obra ou Serviços:
construção civi1, obra hidráu1ica, asses
soramento, adminis tração, etc. . .

4 - Local ízaçã"o:
localização da obra ou presEação de servi
ço;

5 - Modo de execução:
eupreitada, administração, etc.. .

6 - Cartõrio do RegisLro do Contrato:
- Ír.ome do cart6ri o;

7 - Valor do Contrato:
vator total contratado;
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B - Condigõ.? de Pagamento:
se a vista ou a Ptazoi

9 - Datas:
Indicar as solicitadas;

10 - Deserição sumária da Obra ou Serviços:
a) no caso de contraLo de obras:

as áreas edificadas ou desenvolvidas, ex
tensão e largura de pontes, canais ' via
dutos, volume de terra e demais dados de
forma a permirir uma perfeita avaliaEão'

b) no caso de contrato de serviços:
a r:atvteza destes, forma e ptazo de page
mento, duragão, renovação e outros el-e
menLoá q,.r" írpottam paia a verificação T

da espãcie.

2q No caso de conLratos aditivos serão estes t

1-ançados na mesma folha de contrat,o inicial ou

principal, obedecend'o as informações solicita
das e coü a indicação de que Erata de acr6sci
mos, serviços exLraordinários ou reajustamentos.

§Eç4q IV

DO REGISTRO DE NOTAS FISCAIS E FATU

Eâ§ Pg OBRAS E §EBYIç9§

Art. 4L O Lívro Regístro de Notas Fiscais e Faturas de Obras

e Serviços, destina-se a escrituração obrigat6tLa r

das operações realízadas pelos prestadores de servi

Ços, cuja prestação se Íaça mediante contrato de

obras ou serviços ou se classifique como obra de

construção civí1 ou hidráu1ica.

§ 19 - os 1ançamentos serão feitos operação a operâ-

Ção, documento por documento, em ordem eronof6gl
ca da prestagão efetiva dos serviços ou parte de

1es e pelas notas fiseais ou faturas emitidas.

§ 29 - Os 1ançamentos demons t.rarão em colunas pr6
prias, no caso de coÍIstrução eivil ou obras hi
dráulicas, o valoL ao material fornecido pelo '
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PREFEITO

prestador de serviços e

das iã tributadas Pelo

lrl

o valor das

impos to nes te

í ôôLJ.

subempreita
Município.

39 - 0s 1ançamentos deverao

a se permitir, proceder a

gamentos aEinentes a cada

ço.

ser feitos de forma

identificação dos pa-

obra ou a cada servi

49 - os 1ançamentos serão feitos em colunas

prias, como se segue:

pro

1 - co luna rrArr número do l ivro Regi s tro de C on
trato de Obras e Serviços em q.ue estiver re
gistrado o respectivo contrato, quando hou
ver;

2 - coluna rrBrt número da folha do livro Regis
tro de Contrato de Obras e Serviçod' em que
estiver registrado o respectivo con.traEo ,
quando houver;

3 - coluna rrC rr - nome do contraÊante da obra ou
usuário dos serviços;

4 - coluna rrD rr - 1oca1i zaçáo da obra ou serviço;

5 - coluna rrErr número da noEa fiscal ou fatu
ra emitida;

6 - coluna rrFtt - data da emissão da nota fiscal
ou fatura emitida;

7 - coluna rrGrr valor total consÊanEe da nota
f is ea1 ou fatura emi tida;

B - coluna trllrr - valor da obra ou serviços cons
tante da nota fiscal ou f.alura, quando refe
rente a obras ou serviços isentos ou nãã
tríbutados. Os valores desEa coluna deduzi
dos dos valores da coluna ttL", serão colocã
dos na coluna rrMtt entre parânteses;

g - coluna rrlrr - valor transf erido da coluna t'P";

10 - coluna ÍrJr' - valor do material fornecido e

efetivamente aplicado pelo prestador do ser
viço, quando se tratar de coÍlstrução civil

" 
ábrr" hidráu1ícas devidamente comprovado;

11 coluna rtKrt - valor das subempreitadas iâ
tributadas neste municÍpio, no caso de cons
trução civil 'ou obras hidráulicas '
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L4

DE VOLTA R,EDONDA

PREFEITO

coluna trLrr - soma dos val-ores
ttItr, rrJtt 

" 
ttlllli

coluna rrMrr diferença entre
colunas trGrt e rrLrr '

24.

das colunas

os valores das

l_5

L6

coluna tr11rt ' aLÍquota a que es tiver su j eita
a operaçao, a ser aplicada sobre o valor
tributado da coluna anterior;

coluna rrOr' - montante do imposto a recolher;

coLuna rrPr! excepcionalmen!e, nos casos em

que num determinado perÍodo o valor da apli
cação de material superar o valor dos servi
ços (rtl,rr ttctt) .

§ sq A escrituração do livro deverá ser encetxada
último dia de cada mês.

Art. 42 0s construtores ou empreiteiros de obras oü servi

ços que movimentem materiais entre o dep6sito e as

obrasr ou de uma Para ouÊra obra, são obrigados a

emítirem a nota fiscal de serviços isentos ou não

tríbutáveis, mencionando na indieação da natureza
da operação, Ératar-se de remessa de material. Nes

te caso o destinat,ário serã o pr6prio emitente se a

remessa se fLzer da obra para o dep6sito do presta
dor dos serviçosr. e o da obra nos demais easos.

§Eç49 V

DO LIVRO REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAL

Art. 43 O Livro B,egistÍo de Entrada de Material, destina-se
a escrituração obrigat6ria de todo o material dedu

tÍve1, fornecido pelo prestador de serviços aplicá
ve1 na execuEão de obras de construção eivil ou hi
drãulicas , mesmo que as oPerações sejam isentas ou

não tributadas.

no

§ 19 0s 1-ançamentos serão feitos operaçao

ção, documento por documento, em ordem

gica de ent.rada efetiva do material íLa

p6sito ou serviço, em colunas pr6prias
gue:

a oPera

crono 1 6

obra, de

como se
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coluna ttData de Entradât' - dat a da entrada
efetiva do material na obra, dep6sito ou
serviço;

colunas sob o tÍtu1o'tDocumento Fiseal rt -
esp6cie, sãrie e subsãrie, número e data do
dotumento fiscal correspondente a operação,
bem como o nome do emitente e seus números
de inscrição no CGC, estadual e municipal;

coluna "Va1or Contãbi1" - valor total cons
tante de documento fiscal;

illl I
ltú{

i

coluna sob os tÍtu1os
Serviços" - endereço
o material.

"obra, Depósito ou
do 1oca1 que se destina

2e - A escrituraçao do

no ú1timo dia de cada

livro deverá ser encerrada
mãs.

CAP ÍTULO II

Art. 44 No caso de uso de faturas e duplicatas
de serviÇos, deverão ser observados os

acordo com a instrução número LOz/69 do

tral da nepúb1ica

DISPOSIÇOES I'INA]S

de pres taçao
modelos

Banco

de

Cen

Art. 45 - O Diretor do Departamento de Fazenda fica autotíza
do a baixar instruções e ínstituir ouEros documen

tos, atravãs de Portarias, necessários a perfeita I

execução des Ee Decreto.

Art. 46 Submetem-se inteiramente às disposições deste Decre

to os contribuintes Que, embora passíveis de apro

vação do uso de ouEros.modelos de documentos fis
cais, não os tenham requerido, ou, se 3á requeridos
ainda.não tenham obrido a devida autotízaçáo do De

partamento de Fazenda.

Os documentos instiruÍdos pelo presente Decreto te
ráo uso obrigat6rio a partir do dia 19 (primeiro)de
j unho de L97 5

Art. 4l
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Art. 48 os livros ou notas fiscais em estoque poderão ser
utilizados em substituição aos modelos instituÍdos
este Decreto desde que os contríbuintes que os pos

suam eomuniquem o Departamênto de Fazenda desta pre
feitura, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, eon
t,ados da data da assinatura desÊe Decreto, indican
do a quantidade de cada document,o em es toque.

Eerêere5g ÍsÍsg o ptazo paxa uso de documentos em

estoque de que trata este artigo, serã fixado
por despacho do Diretor do Departamento de Fa
zerda, em cada processo de eomunicagão.

Art. 49 Este Decreto eÍrtra em vigor nesta d.at,a, revogadas. r

as disposigões em contrário, surtindo seus - efeitos
a parrir de 1g (primeiro) de junho de Lgl5.

Volta Redo 30 de mbro e 1,97 4.

dos

Pr
Goantos ça1ves

feito

Ref. Proe

26

el,son

t3742/74


