DECRETO Nº 0010/2020-GPMB, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.
FAMEP – ANO XI N° 2417 – PARÁ 03/02/2020

DISPÕE SOBRE O CALENDÁRIO
TRIBUTÁRIO DE PAGAMENTO DOS
TRIBUTOS
MUNICIPAIS
E
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2020, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA no uso de suas atribuições, e nos
termos do art. 23, inciso III, e Art. 86, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Orgânica do Município, e
com fundamento no o artigo 199 da Lei nº 1.984 de 26 de dezembro de 2003:

2019.

CONSIDERANDO o Art. 447 da Lei Complementar nº 061 de 03 de outubro de

DECRETA:
Art. 1°- Fica instituído o CALENDÁRIO TRIBUTÁRIO no âmbito do Município de
Barcarena para o exercício de 2020, com os respectivos prazos e condições para pagamento
das obrigações tributarias a seguir especificadas.
I - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN.
a)
O imposto será pago até o décimo dia do mês subsequente ao da
ocorrência do fato gerador, para todo e qualquer contribuinte, inclusive para os prestadores
de serviços sob a forma de trabalho pessoal, pelas sociedades de uni profissionais e para os
substitutos e responsáveis tributários;
b) Os tributos relativos ao Microempreendedor individual, Micro Empresa e
Empresa de Pequeno Porte optantes do simples nacional, deverão respeitar os
dispositivos da Lei Complementar nº 123 e suas alterações, bem como as
resoluções do Conselho Gestor do Simples Nacional e a Lei Complementar
Municipal nº 43 de 21 junho de 2013;
c) Fica, o contribuinte substituto ou responsável tributário, obrigado:
I - a encaminhar à Secretaria de Receita Municipal, até o dia 15 do mês
subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador, o Documento Informativo de Substituição
Tributária DIS, preenchido;

II - a entregar ao contribuinte substituído o CR, contendo o número da nota fiscal,
o valor desta, a base de cálculo e o valor recolhido do ISSQN, no prazo de quarenta e oito
horas, contados da retenção.
d) Declaração de Serviços Eletrônica para Cartórios de Serviços Notariais e de
Registro deverá ser apresentada mensalmente pelos referidos contribuintes, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico acessível no endereço eletrônico www.barcarena.pa.gov.br,
até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao serviço prestado, sem prejuízo do cumprimento de
outros prazos e demais obrigações tributárias estabelecidas na legislação fiscal, quando
houver;
e) A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF será
transmitida até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao mês da competente dos dados declarados,
em arquivo único, conforme estrutura especifica no anexo II da Portaria 001 de 11 de setembro
de 2018, e somente através do sistema de gestão online do ISSQN do Município de Barcarena,
acessado através do endereço eletronico www.barcarena.pa.gov.br.
ISS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO (Arts. 245 a 247 LC 061/2019)
VALORES DO ISS FIXO ANUAL
PRESTADOR DE SERVIÇO

UPF-PA

Para os profissionais cujo exercício 200 UPF-PA = R$ 715,02
da atividade tenha como prérequisito a educação superior
Para os profissionais cujo exercício
de atividade tenha como pré- 120 UPF-PA = R$ 429,00
requisito a educação profissional
técnica de nível médio
Para os profissionais cujo exercício 90 UPF-PA = R$ 321,76
de atividade não tenha pré-requisito
quanto à educação escolar
Para
Taxistas
escolaridade

de

qualquer 40 UPF-PA = R$ 143,00

Para Moto-Taxistas de qualquer 20 UPF-PA = R$ 71,50
escolaridade.

ISS DE SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS (Arts. 248 a 250 LC 061/2019)
VALORES DO ISS FIXO MENSAL
PRESTADOR DE SERVIÇO

UPF-PA Por Profissional

Por profissional, para sociedade com
até 5 (cinco) profissionais

42 UPF-PA = R$ 150

Por profissional, para sociedade com
6 (seis) a 10 (dez) profissionais
Por profissional, para sociedade com
11 (onze) a 15 (quinze) profissionais

48 UPF-PA = R$ 171,60
54 UPF-PA = R$ 193,05

Por profissional, para sociedade com
16 (dezesseis) a 20 (vinte)
profissionais;

60 UPF-PA = R$ 214,50

Por profissional, para sociedade com
mais de 20 (vinte) profissionais

66 UPF-PA = R$ 235,96

II – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU E TAXA DE
LIMPEZA URBANA:
a) O pagamento poderá ser feito conforme cronograma a seguir.
TABELA DE VENCIMENTO
15 de maio

15 de junho

15 de julho

1ª parcela/cota única
10% desconto

2ª parcela

3ª parcela

b)
Para pagamento em cota única, até o vencimento terá 10 % de desconto,
incidente sobre o valor do tributo;
III - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS inter vivos – ITBI
a) O imposto será pago na data da prática do ato ou da celebração do contrato
sobre o qual incide, se por instrumento público e, se por instrumento particular, no prazo de 10
(dez) dias contados da data da prática do ato ou da celebração do contrato.

b) Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto será pago no prazo de 15
(quinze) dias contados da data de efetivação desses atos, antes da assinatura da respectiva
carta e mesmo que essa não seja extraída;
c) Nas transmissões realizadas por termo judicial, em virtude de sentença judicial,
o imposto será pago no prazo de 10 (dez) dias, contados da sentença que houver homologado
seu cálculo.
d) O pagamento deverá ser efetuado em cota única.
e) Não serão lavrados, registrados, inscritos ou averbados pelos notários, oficiais
de registros de imóveis ou seus prepostos, os atos e termos relacionados à transmissão, por
ato oneroso, de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sem a prova do pagamento do
imposto ou do reconhecimento administrativo da sua não incidência, da imunidade ou da
concessão de isenção
IV – TAXA DE PODER DE POLÍCIA – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
a) O pagamento será feito da seguinte forma e prazos:
TABELA DE VENCIMENTO
10/02/2020

10/03/2020

10/04/2020

Cota Única ou 1ª Parcela

2ª Parcela

3ª Parcela

V – CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP
a)
Das empresas eletro intensivas, o pagamento poderá ser em conta única
ou em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sendo que a cota única ou primeira
excepcionalmente terá seu vencimento em 30/01/2020 e as demais todo dia 25 de cada mês;
b)
Em caso de parcelamento, deverão ser emitidas pelo contribuinte mês a
mês, exclusivamente por meio do sistema eletrônico www.barcarena.pa.gov.br, acrescida de
correção monetária pela taxa SELIC;
c)
As demais contribuições serão cobradas na fatura de energia elétrica, e seu
vencimento será o mesmo estipulado na fatura de emergia elétrica.
Art. 2º - Caso haja parcelamento de tributos na forma do Decreto Municipal nº 733
de 05 de junho de 2017 a primeira parcela será devida na data da assinatura do termo de
parcelamento e as demais vencerão sempre no dia 20 de cada mês.
Parágrafo Único - O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do
valor da dívida consolidada pelo número de parcelas solicitadas, observado o limite mínimo de
150 UPF/PA para pessoa jurídica e de 30 UPF/PA para pessoa física.

Art. 3º - O reconhecimento administrativo da não incidência, da imunidade ou
ainda a concessão de isenção, será precedida de requerimento do contribuinte interessado,
encaminhado ao titular da Secretaria de Receita Municipal até o dia 28 de fevereiro do ano em
curso, para análise e manifestação, acompanhadas dos documentos comprobatórios da
hipótese legal.
§1º. A Secretaria de Receita, analisará e se manifestará, nos casos previstos
neste artigo, conjuntamente com a Procuradoria Geral do Município.
§ 2º. O benefício da Imunidade ou da Isenção não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias prevista na Legislação Tributária Municipal.
Art. 4º - Ficam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - Especial (IPCA-E), no percentual de 3,91% (Três vírgula e Noventa e Um por
cento) outros tributos que depende da atualização monetária por este Índice.
Art. 5º - Na hipótese do não funcionamento do órgão tributário, da rede bancária
ou dos postos de
arrecadação, o vencimento do tributo ocorrerá no primeiro dia útil
subsequente ao fixado no Calendário Fiscal.

Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.

Registra-se, publica-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 17 DE JANEIRO DE 2020.

PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal de Barcarena

