ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Gabinete do Secretário

RESOLUÇÃO SEMFAZ Nº 010/2006
Complementa normas de escrituração fiscal do ISSQN
para contribuintes que exerçam atividades bancárias e
financeiras, e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Fazenda de Macaé, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor e
Considerando o disposto no art. 101, § 1º, alínea “b”, da Lei Orgânica do Município de Macaé;
Considerando que, por meio de um fluxo periódico de informações entre o Fisco e o Contribuinte, a
Administração Tributária Municipal poderá melhor avaliar o comportamento da arrecadação do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, em relação à totalidade dos prestadores de serviços
de uma determinada atividade;
Considerando que as instituições financeiras são prestadoras de serviços relacionados na Lei
Complementar nº 53, de 30 de setembro de 2005 (Código Tributário Municipal) e alterações
posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º As Instituições Financeiras e Equiparadas deverão apresentar, até o dia 30 de janeiro de 2007,
à Secretaria Municipal de Fazenda os seguintes livros e documentos fiscais:
I – Ficha de Informações;
II – Relatório Mensal Resumo de Balancete;
III – Relatório do Livro de Registro de Apuração do ISSQN para Instituições Financeiras e Equiparadas;
IV – Relatório Mensal Resumo CADOC 4010;
V – Relatório Resumo de Rateio;
VI - Relatório Resumo de Tarifas;
VII – Relatório de Guias de Recolhimento;
VIII – Relatório Analítico de Contas de Receita;
IX – Relatório de Cálculo.
§ 1º Os livros e documentos listados nos incisos deste artigo são relativos aos dois semestres de
2006.
§ 2º Os livros e documentos discriminados nos incisos deste artigo deverão ser apresentados em
mídia magnética ou pela Internet.
Art. 2° Ao receber os livros e documentos a que alude o art. 1º, a Secretaria Municipal de Fazenda
emitirá recibo.
Parágrafo único. O recibo emitido pelo Fisco não implica a validação do conteúdo dos dados gerados.
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Art. 3º A apresentação dos dados relativos aos documentos exigidos nos termos do art. 1º
caracterizará o início do procedimento fiscal em relação à totalidade dos estabelecimentos situados
no Município.
Parágrafo único. A inobservância do prazo regulamentar para a apresentação dos dados produzirá os
efeitos previstos no caput.
Art. 4º Nenhum livro ou documento, seja de escrita comercial ou uso interno, poderá substituir os
modelos instituídos pela Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 5º A falta de apresentação dos livros e documentos ou a apresentação em desacordo com os
requisitos regulamentares sujeitará a Instituição Financeira ou Equiparada ao arbitramento da base
de cálculo ou a outros procedimentos de auditoria, a critério do titular do órgão responsável pela
fiscalização, conforme dispuser a legislação.
Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário, em 27 de dezembro de 2006.

CASSIUS FERRAZ TAVARES
Secretário Municipal de Fazenda
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