
               DECRETO Nº 5.711/2002 
 

O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, 
 
 

Considerando a necessidade de instituir normas para disciplinar a 
aplicação da Lei Complementar nº 01/2001 (Código Tributário Municipal) no tocante ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 

 
 

DECRETA 
 

 
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISSQN, como parte integrante do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 
Municipal nº 01/2001, de 30/12/01).   
 

 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

 
Art. 2º Este regulamento institui normas para aplicação da Lei Complementar 

Municipal nº 01, de 30.12.2001, no que se refere ao ISSQN. 
 
Parágrafo único. A lei que trata este artigo é o Código Tributário Municipal, que 

versa sobre matéria tributária de competência do Município e estabelece normas de direito 
tributário a ela relativas. 
 

Art. 3º O órgão do Município de Cascavel, responsável pela aplicação das normas 
contidas neste Regulamento é a Secretaria Municipal de Finanças, bem como as repartições que 
lhe são hierárquicas ou funcionalmente subordinadas. 

 
§ 1º Compete a Secretaria Municipal de Finanças, todas as funções referentes a 

cadastramento, lançamento, cobrança e fiscalização do imposto municipal sobre serviços, 
aplicação de sanções por infração à legislação tributária do Município, bem como as medidas 
de prevenção e repressão às fraudes.  

 
§ 2º Aos órgãos referidos no caput reserva-se a denominação de “fisco” ou 

“fazenda municipal”.     
 



CAPÍTULO II 
 

DAS IMUNIDADES E ISENÇÕES 
 

Art. 4º Os pedidos de reconhecimento de imunidade, observado o disposto no 
Código Tributário Municipal e neste Regulamento, deverão ser apresentados ao Município de 
Cascavel, anualmente, até o dia 31 de janeiro, e as isenções deverão ser requeridas nos prazos 
determinados  em legislação tributária específica. 

 
§ 1º Os pedidos de reconhecimento de imunidade deverão indicar o dispositivo 

legal que beneficia o contribuinte e ser acompanhado de provas que preencham os requisitos 
estabelecidos no Código Tributário Municipal ou neste Regulamento. 

 
§ 2º As imunidades e as isenções previstas no CTM ou em legislação específica 

serão reconhecidas, em cada caso, por despacho do órgão administrativo competente, que 
analisará e expedirá parecer, favorável ou pelo indeferimento. 

 
§ 3º A falta de apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade ou de 

isenção no prazo previsto neste artigo sujeita o interessado ao pagamento do tributo.   
 
§ 4º A isenção só poderá ser concedida em caráter geral e impessoal, levando-se em 

consideração a isonomia fiscal e nas condições previstas no artigo 14, da Lei Complementar nº 
101/2000.       

 
§ 5º A isenção concedida para contribuintes beneficiários da Lei Municipal nº 

2.380/93, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 3.124/00, não alcança os demais que 
lhes prestem serviços, exceto no caso de construção e instalação do estabelecimento.  

 
 

CAPÍTULO III 
DA ARRECADAÇÃO 

 
Art. 5º Poderão arrecadar tributos municipais, em nome e por conta do Município 

de Cascavel: 
a) os estabelecimentos bancários que preencherem as condições estabelecidas pelo 

Banco Central do Brasil; 
b) as casas lotéricas homologadas pelo banco conveniado para efetuar cobranças; 
c) as farmácias homologadas pelo banco conveniado para efetuar cobranças. 
 
§ 1º A responsabilidade pela prestação de conta dos valores arrecadados pelas casas 

lotéricas e farmácias é exclusivamente dos bancos conveniados. 
 
§ 2º Os estabelecimentos bancários que desejarem arrecadar tributos municipais 

deverão firmar convênio com o Município de Cascavel. 
 



§ 3º Fica delegada competência ao titular do órgão fazendário para firmar, em nome 
do Poder Executivo, os convênios a que se refere o parágrafo anterior. 

 
§ 4º As quantias arrecadadas nos termos deste Capítulo serão depositadas pelos 

estabelecimentos bancários, deduzidas as tarifas incidentes, em conta corrente mantida pelo 
Município de Cascavel. 

 
§ 5º Os recolhimentos de tributos serão efetuados mediante guia própria, com 

código de barra, cujo lançamento e/ou baixa no cadastro do contribuinte será automático. 
 

 
TÍTULO II 

REGIMES DE TRIBUTAÇÃO  
 

CAPÍTULO I 
TRIBUTAÇÃO FIXA 

DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS E AUTÔNOMOS 
 

SEÇÃO I 
DO ENQUADRAMENTO 

 
Art. 6º Para fins de enquadramento das sociedades de profissionais no regime de 

tributação fixa anual será levado em consideração:  
I - que a sociedade seja formada por profissionais da mesma habilitação; 
II - que todos os sócios participem das atividades objeto da sociedade; 
III - que a sociedade não pode ser constituída por pessoas jurídicas; 
IV - que a responsabilidade pelos serviços prestados seja única e exclusivamente do 
profissional e não da sociedade; 
V - que nenhum dos sócios tenha participação puramente econômica, apenas com 
escopo de investimento ou lucro. 
 
§ 1º O profissional que participar de mais de uma sociedade, e que em nome nelas 

preste os seus serviços, fica sujeito ao pagamento do ISSQN fixo em cada uma das sociedades. 
 
§ 2º Quanto ao inciso IV deste artigo, especificamente para sociedades de médicos, 

caracteriza-se responsabilidade da sociedade ou cunho empresarial para fins de incidência do 
ISSQN quando os serviços são prestados para os pacientes de outros profissionais, sob 
recomendação, sobre os quais recai a responsabilidade pessoal pelos procedimentos.    

 
§ 3º As sociedades a que se refere o caput denominam-se “SOCIEDADES DE 

UNIPROFISSIONAIS”.  
 
Art. 7º Podem constituir Sociedades de Uniprofissionais:  
I - médicos, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos; enfermeiros e psicólogos; 
II - médicos veterinários; 
III - dentistas e protéticos;  



IV - contadores, técnicos em contabilidade e auditores; 
V - economistas; 
VI - advogados; 
VII - engenheiros, urbanistas, agrônomos e arquitetos; 
VIII - agentes de propriedade industrial. 
 
Art. 8º Serviços que exigem infra-estrutura de pessoal e equipamentos equiparados 

a pronto socorro e hospitais, descaracterizam o trabalho pessoal exigível de cada sócio, para 
fins de reconhecimento de sociedades de médicos como beneficiária do sistema de cálculo do 
imposto por sócio e empregado. 

 
Art. 9º As sociedades de fisioterapeutas, “clínicas de recuperação e/ou reabilitação 

física”, enquadram-se no item 02 (dois) da lista de serviços e, como não se trata de sociedades 
de médicos, não se beneficiam da tributação fixa anual por sócio ou empregado.  

 
§ 1º Pode o profissional fisioterapeuta prestar serviços, com ou sem vínculo 

empregatício, em clínicas orto-traumatológicas e não a descaracteriza para fins de 
enquadramento  no regime de tributação fixa anual por profissional. 

 
§ 2º No caso do parágrafo anterior, quando o profissional fisioterapeuta não possuir 

vínculo empregatício com a clínica em que trabalha, este ficará sujeito à tributação prevista no 
caput do artigo 167 do CTM, enquadrando-se no 3º Grupo do Anexo I - Tabela para cobrança 
do ISSQN.    

 
§ 3º Tendo uma clínica médica como sócio um fisioterapeuta, esta será 

descaracterizada para fins dos benefícios do regime de tributação fixa por profissional.   
 
Art. 10. Para efeitos de lançamento do ISSQN fixo, todos os profissionais 

autônomos devem estar inscritos como tal no cadastro mobiliário do Município, independente 
de ter ou não participação societária. 

 
Art. 11. A renovação anual do alvará de autônomo é obrigatória, entretanto fica 

sujeita às seguintes condições:   
I - quando o profissional liberal tiver participação societária, será lançado em seu 

cadastro apenas o ISSQN fixo anual; 
II - nos demais casos, inclusive dos não sócios e empregados que prestem serviços 

em nome de sociedades, serão lançados em seu cadastro o ISSQN e as demais taxas incidentes 
pelo exercício do poder de polícia. 

 
§ 1º No caso do inciso I deste artigo, as taxas incidentes serão dispensadas em 

virtude de que já estarão incidindo no cadastro (alvará) da pessoa jurídica. 
 
§ 2º Não será opcional a escolha de enquadramento para fins de tributação do 

ISSQN, devendo o contribuinte ser enquadrado em função da sua habilitação profissional e 
normas previstas neste regulamento.                 

 



Art. 12. Para fins de adequação do enquadramento, lançamento e cobrança do 
imposto, os autônomos e os profissionais liberais ficam obrigados a comunicar a Secretaria de 
Municipal de Finanças qualquer alteração de endereço, alteração societária e constituição ou 
dissolução de sociedades.  

 
SEÇÃO II 

DO LANÇAMENTO E COBRANÇA 
 
Art. 13. Para o exercício fiscal de 2002 o ISSQN fixo terá os seguintes 

vencimentos: 
I - O imposto relativo aos 2º e 3º Grupos do Anexo I, da LC nº 01/2001, para os que 

já estão cadastrados como autônomos, o vencimento será o mesmo previsto, em  lei específica, 
para o recolhimento da taxa de alvará; 

II - O imposto relativo ao 1º Grupo do Anexo I, da LC nº 01/2001 será dividido em 
duas parcelas com os seguintes vencimentos: 

a) 1ª parcela - o mesmo vencimento previsto no inciso I deste artigo para os que já 
se encontrem inscritos como autônomos naquela data; 

b) 2ª parcela - até 31 de agosto de 2002. 
 
Art. 14. Para os exercícios seguintes o vencimento da 2ª parcela do ISSQN fixo 

será até 30 de junho de cada exercício. 
 
Art. 15. A cobrança do imposto dos que se inscreverem como autônomos no 

cadastro municipal a partir do exercício de 2002, inclusive, será efetuada:  
a) integral, no ato da expedição do alvará, quando o contribuinte já se encontrava 

em atividade; 
b) proporcional, no ato da expedição do alvará, quando tratar-se de início das 

atividades neste Município.   
 

CAPÍTULO II 
TRIBUTAÇÃO VARIÁVEL 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 

SEÇÃO I 
LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA 

 
Art. 16.  No regime de lançamento  por  estimativa  o  imposto  será  lançado de 

ofício e terá como vencimento o dia 15 de cada mês. 
 
Art. 17. Esta modalidade de lançamento será levada a efeito em conformidade com 

as disposições dos artigos 186 a 189 do CTM. 
 

SEÇÃO II 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO 

 



Art. 18. No regime de lançamento por homologação, artigos 181 e 182 do CTM, 
em que o contribuinte se obriga a apurar e a recolher o imposto, o vencimento será no dia 15 do 
mês subseqüente ao do fato gerador. 

 
§ 1º É facultado ao contribuinte parcelar débitos de ISSQN em atraso, por 

declaração espontânea ou o valor apurado por ação fiscal, nas seguintes condições:  
a) mediante a aplicação de lei específica;  
b) quando não houver lei que o discipline, poderá ser feito em, no máximo, até 12 

vezes e nunca com valor inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada parcela.   
 
§ 2º Não será permitido o reparcelamento de dívida de ISSQN, sujeitando-se, o 

contribuinte, no caso de atraso de pagamento, ao disposto no inciso III, artigo 45, do Código 
Tributário Municipal. 

 
Art. 19. O proprietário de terreno, pessoa jurídica, que acumular as qualidades de 

construtor e incorporador, fica dispensado do recolhimento do ISSQN na forma do § 1º, do 
artigo 182, da Lei Complementar Municipal nº 01/2001, com redação dada pelo artigo 1º, da 
Lei Complementar Municipal nº 03/2002, condicionado, no entanto, à juntada ao processo de 
expedição da Certidão de Conclusão de Obra - CCO, dos seguintes documentos: 

I - alvará de construção; 
II - guia de recolhimento das taxas de alvará e aprovação do projeto; 
III - lançamentos contábeis (razão) dos serviços tomados de terceiros; 
IV - notas fiscais de prestação de serviços tomados de terceiros; 
V - comprovantes de recolhimento do ISSQN retido na fonte conforme previsto no 

artigo 198, em conformidade com o § 2º, do artigo 203, da Lei Complementar Municipal nº 
01/2001. 

 
Art. 20. O proprietário de terreno, pessoa física, que acumular as qualidades de 

construtor e incorporador, fica dispensado do recolhimento do ISSQN na forma do artigo 182, 
da Lei Complementar Municipal nº 01/2001, com redação dada pelo § 1º, da Lei Complementar 
Municipal nº 03/2002, condicionado, no entanto, à juntada ao processo de expedição da 
Certidão de Conclusão de Obra - CCO, dos seguintes documentos: 

I - alvará de construção; 
II - guia de recolhimento das taxas de alvará e aprovação do projeto; 
III - folha e recibos de pagamento;  
IV - cópias das carteiras (identificação e contrato de trabalho) dos empregados; 
V - comprovantes de recolhimento do INSS sobre os salários pagos, recolhidos 

entre o mês subseqüente ao da aprovação do projeto e a data da solicitação do CCO; 
VI - comprovantes de recolhimento do FGTS e RE (relação de empregados), 

recolhidos entre o mês subseqüente ao da aprovação do projeto e a data da solicitação do CCO; 
VII - comprovantes de recolhimento de ISSQN retido na fonte, se houver. 
 
§ 1º As carteiras a que se refere o inciso IV deste artigo poderão ser repetidas para 

obras distintas. 
 



§ 2º A folha e os recibos de pagamento a que se refere o inciso III, os comprovantes 
de recolhimento de INSS a que se refere o inciso V e os comprovantes de FGTS a que se refere 
o inciso VI deste artigo não se repetirão para obras distintas. 

 
Art. 21. No caso do artigo anterior, o imposto (ISSQN) será calculado, à época da 

solicitação do CCO, na forma do artigo 182, da Lei Complementar Municipal nº 01/2001, com 
redação dada pelo § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 03/2002 e, se houver diferença a 
maior deste em relação ao imposto que seria devido sobre o valor da mão-de-obra paga aos 
empregados, esta diferença será cobrada. 

 
§ 1º Se o construtor incorporador, pessoa física, executar mais de uma obra o 

cálculo da diferença do imposto será feito, na forma prevista no caput, cumulativamente, 
desprezando-se a obra com projeto aprovado há mais de 05 (cinco) anos. 

 
§ 2º Eventuais diferenças em favor do contribuinte, na forma de cálculo 

estabelecida neste artigo, não serão ressarcidas, mas poderão ser compensadas, sucessivamente, 
desprezando-se a obra com projeto aprovado há mais de 05 (cinco) anos. 

 
§ 3º Eventuais créditos não serão compensados com outros impostos ou taxas, 

senão com ISSQN relativo à obra da mesma natureza. 
  

 
CAPÍTULO III 

 
SEÇÃO ÚNICA 

DO CÁLCULO DO IMPOSTO E ALÍQUOTAS  
 

Art. 22. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, ressalvadas as seguintes 
hipóteses: 

I - quando a prestação de serviço se der sob a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, o imposto será cobrado pela aplicação, sobre o valor da Unidade Fiscal do 
Município, dos coeficientes relacionados no 3º Grupo, do Anexo I, do CTM, calculado para 
cada profissional; 

II - quando os serviços a que se referem os itens 01, 04, 07, 24, 51, 87, 88, 89, 90 e 
91, do artigo 158, do CTM forem prestados por sociedades de profissionais o imposto será 
cobrado pela aplicação da Unidade Fiscal do Município – UFM, sobre a soma dos coeficientes 
relacionados no 1º Grupo, do Anexo I, do CTM, em relação a cada profissional habilitado, 
sócio, empregado ou não que, embora assumindo responsabilidade pessoal, preste serviços em 
nome da sociedade; 

III - quando os serviços a que se referem os itens do artigo 158 do CTM, 
mencionados no inciso anterior forem prestados por profissionais liberais, sem constituição de 
sociedade, o imposto será calculado pela aplicação, sobre o valor da UFM, dos coeficientes 
relacionados no 2º Grupo, do Anexo I, do CTM, para cada profissional; 

IV - No regime de tributação variável, pela aplicação, sobre a receita bruta mensal 
ressalvado as deduções previstas na legislação tributária, das alíquotas relacionadas no Anexo I 
da Lei Complementar Municipal nº 02/2002.      



 
Art. 23. As alíquotas previstas no 5º Grupo, do Anexo I, da Lei Complementar 

Municipal nº 02/2002, referem-se às atividades elencadas no item 68, da Lista de Serviços do 
CTM, e são beneficiárias da alíquota reduzida as MICROEMPRESAS optantes pelo 
SIMPLES/Federal conforme as normas da Lei nº. 9317/96. 

 
§ 1º Considera-se como MICROEMPRESAS beneficiárias do sistema SIMPLES, 

conforme dita a Lei Federal, bem como para efeitos deste regulamento, as que auferirem receita 
bruta anual igual ou inferior a R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). 

 
§ 2º Considera-se receita bruta anual o produto da venda de bens e de serviços, 

excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 
 
§ 3º No caso de início de atividades no próprio ano-calendário, o limite de que trata 

o § 1º. Será proporcional ao número de meses em que a pessoa jurídica houver exercido 
atividade, desconsiderado as frações de meses. 

 
§ 4º A Microempresa beneficiária que, no decurso do ano calendário, exceder o 

limite de receita de que trata o § 1º, sujeitar-se-á, a partir, inclusive, do mês em que verificado o 
excesso, à alíquota prevista na alínea “b”, do item 68, 5º Grupo, do Anexo I, da Lei 
Complementar nº Municipal 02/2002.         

 
Art. 24. Quando o contribuinte exercer mais de uma atividade tributável, adotar-se-

á para cálculo do imposto o coeficiente ou a alíquota correspondente à atividade preponderante, 
assim entendida, a critério da administração e de acordo com a natureza das atividades: 

I - a que contribui em maior parte para a formação da receita bruta mensal ; 
II - a que ocupa maior número de pessoas; 
III - a que demanda maior prazo de execução.   

 
Art. 25. Os serviços prestados nos limites do complexo ferroviário do Município de 

Cascavel, por empresas ou trabalhadores autônomos, ficam sujeitos à tributação pela alíquota 
correspondente ao item 86 da lista de serviços, artigo 158 do CTM, independente da atividade 
desenvolvida, inclusive para efeitos de retenção na fonte. 
 

Art. 26. Os serviços que dependam da transposição dos limites do complexo 
ferroviário e os prestados fora dele, ficam sujeitos à tributação pela alíquota da atividade 
desenvolvida, inclusive para efeitos de retenção na fonte.   

 
CAPÍTULO IV 

DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

SEÇÃO I 
RETENÇÃO NA FONTE 

 
Art. 27. Para efeitos de retenção do ISSQN na fonte, prevista no CTM, não será 

considerado o disposto no artigo 24 deste Decreto, devendo o tomador dos serviços aplicar a 



alíquota correspondente a cada atividade exercida pelo prestador de serviços, exceto no caso do 
artigo 25 deste Decreto. 

 
§ 1º O imposto a ser retido na fonte pode ser destacado no corpo da nota fiscal de 

prestação de serviço, porém, não deve ser deduzido do valor total da prestação. 
 
§ 2º O imposto retido na fonte será comprovado pelo prestador mediante guia de 

recolhimento ou recibo de retenção fornecido pelo usuário dos serviços, que deverá ser mantido 
à disposição do fisco pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 
§ 3º No caso de retenção de imposto sobre atividades previstas no item 68 da lista 

de serviços da Lei Complementar Municipal nº 01/2001, aplica-se a alíquota correspondente ao 
item 68-A, previsto na Lei Complementar Municipal nº 02/2002, ficando a homologação da 
diferença, se porventura existir, a cargo do fisco. 

 
SEÇÃO II 

DO VENCIMENTO 
  

Art. 28. O imposto retido na fonte terá como vencimento o dia 15 do mês 
subseqüente ao da retenção. 
    

CAPÍTULO V 
DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL 

 
SEÇÃO I 

DOS LIVROS FISCAIS 
 

Art. 29. Os contribuintes do imposto sobre serviços ficam obrigados à escrituração 
do “Livro Registro de Prestação de Serviços”. 

 
§ 1º Os profissionais autônomos, as sociedades de profissionais que se enquadrarem 

no regime de tributação fixa anual e os que prestem serviços em caráter intermitente ou 
eventual, ficam desobrigados da escrituração do Livro Registro de Prestação de Serviços. 

 
§ 2º As instituições financeiras também ficam desobrigadas à escrituração do Livro, 

porém, juntamente com o MAISS - Mapa de Apuração do Imposto Sobre Serviços previsto no 
artigo 195 do CTM, devem entregar, à Fazenda Municipal, o balancete mensal que o 
consubstanciou.   

 
Art. 30. O livro a que se refere o artigo anterior será encapado e suas folhas 

numeradas seguida e tipograficamente, mencionando-se no termo de abertura e encerramento o 
número de folhas, o fim a que se destina o livro, o nome, o endereço, a atividade e o número de 
inscrição do contribuinte. 

 
Art. 31. O livro fiscal será conservado no próprio estabelecimento e daí não poderá 

ser retirado, salvo para apresentação em juízo ou quando se impuser sua apreensão. 



 
§ 1º A exibição do livro far-se-á sempre que exigida pelos agentes encarregados da 

fiscalização e independentemente de prévio aviso ou comunicação. 
 
§ 2º Nos termos da legislação federal, é também obrigatória a apresentação dos 

livros de escrita comercial do contribuinte aos agentes da fiscalização. 
 
Art. 32. No caso de inutilização ou extravio do livro fiscal, será autenticado novo 

livro, após diligência que o órgão fazendário municipal julgar necessária à apuração do fato. 
 
§ 1º O extravio de livro deverá ser tornado público mediante aviso publicado em 

órgão oficial do Município, ou em qualquer outro órgão de circulação local. 
 
§ 2º Caso se comprove dolo ou culpa do contribuinte, ser-lhe-ão aplicadas as 

penalidades que couberem, graduadas pela administração do órgão fazendário municipal, dentro 
dos limites estabelecidos pelo CTM e por este regulamento. 

 
Art. 33. Encerrados os livros serão estes guardados pelo prazo de 05(cinco) anos, 

durante o qual poderão ser solicitados pelos agentes da fiscalização, independentemente de 
prévio ávido ou comunicação. 

 
Art. 34. O livro de que trata este Capítulo obedecerá modelo que integra este 

Regulamento. (Anexo 1) 
 
Art. 35. O Livro Registro de Prestação de Serviços deverá ter espaço para 

lançamento, dia a dia e pelo total, das prestações efetuadas pelo contribuinte, qualquer que seja 
a sua natureza, inclusive as não gravadas pelo imposto, quer tenha havido ou não emissão de 
nota fiscal ou documento equivalente. 

      
Art. 36. Será obrigatório o lançamento das seguintes indicações no Livro Registro 

de Prestação de Serviços, referente às prestações realizadas pelo contribuinte: 
I - dia, mês e ano da operação; 
II - espécie, série e numero do documento; 
III - valor total e valor tributável; 
IV - alíquota aplicável e valor do imposto; 
V - registro do pagamento efetuado.     

 
SEÇÃO II 

DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

Art. 37. Os contribuintes do imposto sobre serviços, sujeitos à escrituração dos 
livros determinados por este regulamento, são obrigados à emissão de Nota Fiscal de Prestação 
de Serviços, conforme modelos anexos.  

(Série “F” - Anexo 2; Série “F-1” – Anexo 3; Modelo 1 – Anexo 4). 
 



Parágrafo único. As notas fiscais de prestação de serviço autorizadas, após 
impressas,  serão carimbadas pela Fazenda Municipal antes de serem utilizadas.  

 
Art. 38. São, também, considerados documentos fiscais para efeitos tributários, 

documentos tais como ingressos, pules, tickets, convites, cupons, ordem de serviço, 
orçamentos, pedidos e outros, preenchendo ou não os requisitos estabelecidos pelo órgão 
fazendário municipal, desde que de qualquer forma contribuam para a origem de receitas 
tributáveis.      

 
Art. 39. A Nota Fiscal de Prestação de Serviços conterá, dentre outras, as seguintes 

indicações:  
I - a denominação “Nota Fiscal de Prestação de Serviços”; 
II - número de ordem e indicação de cada via da nota;  
III - nome, endereço e número de inscrição do emitente; 
IV - data de emissão; 
V - espaço para nome e endereço da pessoa contra quem for emitida a nota, bem 

como o número de sua inscrição municipal e do CNPJ; 
VI - especificação do serviço prestado, quantidade, espécie, preço unitário e total;   
VII - nome, endereço e número de inscrição do estabelecimento gráfico que a 

imprimiu, número de notas e número da autorização de impressão (AIDF). 
 
§ 1º As indicações constantes dos incisos I, II, III e VII deste artigo serão impressas 

tipograficamente. 
 
§ 2º A nota fiscal de serviços referente a operações isentas do imposto, ou dele 

dispensadas a qualquer título deverá indicar, impresso ou a carimbo, o dispositivo legal em que 
arrima a isenção ou a dispensa da cobrança. 

 
§ 3º Poderão constar da nota fiscal de prestação de serviços outras indicações de 

interesse do contribuinte desde que não prejudiquem a clareza do documento. 
 
Art. 40. As notas fiscais de prestação de serviços serão numeradas seguida e 

tipograficamente, em ordem crescente, a começar do número 001( zero, zero, um) e enfeixadas 
em blocos uniformes.  

 
Art. 41. As notas fiscais de prestação de serviços serão compostas de 3 (três) vias , 

que terão as seguintes destinações: 
I - primeira via- para quem foi prestado o serviço ou destinatário; 
II - segunda via- contabilidade e escrituração fiscal; 
III - terceira via- permanecerá fixa ao bloco.   
 
Art. 42. Quando for do interesse do contribuinte, as notas fiscais de prestação de 

serviços poderão ter mais de 03 (três) vias. 
 



Parágrafo único. No caso deste artigo, o contribuinte obedecerá, quanto à primeira 
e as duas últimas vias, o disposto no artigo anterior, devendo as vias intermediárias conter 
impresso, abaixo do número da via, o fim a que se destina. 

 
Art. 43. As vias da nota fiscal de prestação de serviços não se substituirão nas suas 

diferentes funções. 
 
Art. 44. A numeração das notas fiscais poderá ser recomeçada a partir da unidade: 
I - automaticamente, se a nova numeração vier precedida de símbolo alfabético, ou 

quando tenha a numeração anterior atingido o número 999.999 (noventa e nove mil, novecentos 
e noventa e nove); 

II - a requerimento do interessado e a juízo do órgão fazendário, nos demais casos.   
 
Art. 45. A nota fiscal de prestação de serviços será preenchida por decalque a 

carbono, não podendo conter emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões que prejudiquem a 
clareza e a veracidade dos registros. 

 
Art. 46. É obrigatório o preenchimento da nota fiscal no que se referem os incisos 

IV, V e VI do artigo 39 deste Regulamento. 
 
Art. 47. As notas fiscais impressas a partir de Primeiro de Janeiro de 2003 terão 

validade de 01(um) ano. 
 
§ 1º Tal circunstância deverá constar no rodapé da nota fiscal, e bem destacado, 

“VÁLIDA POR UM ANO”. 
 
§ 2º A validade a que se refere este artigo terá como início do prazo a data da 

impressão das notas fiscais que deve constar no rodapé das mesmas. 
 
§ 3º Tendo o contribuinte emitido, dentro do prazo de validade, todas as notas 

autorizadas, uma nova autorização (AIDF) só será liberada mediante a apresentação, ao fisco, 
das notas fiscais correspondentes à autorização anterior.   

 
§ 4º A regra prevista no parágrafo anterior aplica-se também, a partir de Janeiro de 

2003, às notas fiscais autorizadas em exercícios anteriores.  
 
§ 5º Findo o prazo de validade sem que o contribuinte tenha utilizado a totalidade 

das notas, estas deverão ser apresentadas ao fisco para fins de homologação  do imposto 
antecipado pelo contribuinte, incineração das notas em branco  e, se for o caso, liberação de 
nova autorização (AIDF). 

 
§ 6º A quantidade de notas fiscais a serem autorizadas poderá ser limitada de acordo 

com a necessidade do contribuinte, em função da quantidade e tempo de utilização das 
anteriores. 

 



§ 7º As disposições deste artigo só se aplicam às notas fiscais de prestação de 
serviços das séries “F” e “F1”.  

 
Art. 48. O extravio de nota fiscal das séries a que se refere o artigo anterior, logo 

que ocorra o fato, deverá ser tornado público mediante aviso publicado em órgão oficial do 
Município ou em qualquer outro órgão de circulação local, por 03 (três) dias consecutivos, e 
comunicado o órgão fazendário do município, a requerimento com endereço atualizado e 
telefone, em processo protocolado. 

 
§ 1º Para ser aceita a comunicação a que se refere o caput deste artigo, além das 

exigências nele previstas, deverá ser anexado ao processo o “Boletim de Ocorrência” do fato, 
lavrado pelo órgão competente para tal em caso de sinistro, ou queixa feita na delegacia de 
polícia constando as notas extraviadas a fim de salvaguardar os responsáveis contra penalidades 
pela posterior emissão das mesmas. 

 
§ 2º Se posteriormente encontrado notas fiscais emitidas e comprovado que houve 

dolo nas declarações, por parte do contribuinte, o mesmo será penalizado, civil e 
criminalmente, nos termos da lei.   

 
§ 3º Todas as informações prestadas serão checadas pelo fisco e registradas na ficha 

de cadastro do contribuinte, que resultará na aceitação ou não, dependendo do caso. 
 
§ 4º Não será aceito mais de um comunicado de extravio de notas fiscais de um 

mesmo contribuinte, nem será levado em consideração a espontaneidade da iniciativa, ficando o 
mesmo sujeito às penalidades previstas na legislação tributária, que serão aplicadas 
progressivamente em dobro a cada reincidência, conforme determina o artigo 213, 
concomitantemente com a alínea “j”, inciso II, do artigo 212 do CTM. 

 
§ 5º Não serão considerados, para efeitos do disposto no § 6º, artigo 47 deste 

Regulamento, os blocos de notas sem uso que forem extraviados.  
 
Art. 49. O contribuinte, bem como o estabelecimento gráfico que agir em 

desacordo com as normas expressas neste Regulamento, ficará sujeito às penalidades previstas 
no CTM. 

 
SEÇÃO III 

DO CUPOM FISCAL 
 
Art. 50. É permitido a emissão de cupons fiscais por Máquinas Registradoras e/ou 

Emissor de Cupom Fiscal- ECF em substituição à nota fiscal de prestação de serviços. 
 
Art. 51. A autorização para funcionamento do Emissor de Cupom Fiscal é 

obrigatória em virtude dos cupons emitidos em substituição à nota fiscal de prestação de 
serviços não estarem sujeitos à prévia autorização. 

 



§ 1º Exige-se para a autorização de funcionamento de Máquinas Registradoras ou 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF) o seu registro na ficha-cadastro do contribuinte junto a 
Fazenda Municipal, mencionando nome do fabricante, marca, modelo e número de fabricação.   

 
§ 2º Em se tratando de emissão de bilhetes de passagem, exige-se o registro das 

linhas nas quais serão utilizadas os ECFs e de toda e qualquer alteração que ocorrer posterior ao 
registro. 

 
§ 3º Mesmo que o contribuinte tenha, simultaneamente, atividades de comércio e 

prestação de serviços e que já esteja autorizado pelo Estado para o uso de ECFs., deve solicitar 
autorização ao Município, sob pena de sanção  fiscal.  

 
Art. 52. O Cupom Fiscal deve conter, no mínimo: 
I - denominação “Cupom Fiscal”; 
II - nome do estabelecimento emitente, endereço, inscrição no CNPJ e Inscrição 

Municipal; 
III - data (dia, mês e ano) e hora, da emissão; 
IV - número de ordem seqüencial da operação; 
V - número de ordem seqüencial do ECF atribuído pelo estabelecimento; 
VI - discriminação, quantidade e valor unitário do serviço; 
VII - valor total da prestação; 
VIII - alíquota do imposto a incidir. 
 
Parágrafo único. No caso de emissão de bilhetes de passagem deve conter, além 

das indicações deste artigo: 
I – linha - origem e destino; 
II - comunicação “o passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de 

fiscalização em viagem”. 
 

Art. 53. O Emissor de Cupom Fiscal deve conter, no mínimo, as seguintes 
características: 

I - dispositivo que possibilite a visualização, por parte do usuário, do registro das 
operações; 

II - emissor de Cupom Fiscal; 
III - emissor de Fita Detalhe; 
IV - Totalizador Geral (GT); 
V - Totalizadores Parciais; 
VI - Contador de Bilhetes de Passagem; 
VII - Contador de reduções; 
VIII - Contador de reinicio de operação;  
IX - Contador de Bilhetes de Passagem cancelados; 
X - Memória Fiscal; 
XI - bloqueio automático de funcionamento ante a perda, por qualquer motivo, de 

dados acumulados nos contadores e totalizadores; 
XII - lacre, por pessoa credenciada, destinado a impedir que o ECF sofra violação 

nos dispositivos por ele assegurados; 



XIII - relógio interno, que registrará data e hora, a serem impressas no inicio e no 
fim de todos os documentos emitidos pelo ECF, cujo acesso dar-se-á apenas através de 
intervenção técnica, exceto quanto ao ajuste para o horário de verão. 

XIV - capacidade de impressão, na Leitura “X”, na Redução “Z” e na Fita Detalhe, 
do valor acumulado no GT e nos Totalizadores Parciais.    
 

Art. 54. No início de cada dia será emitida uma LEITURA “X” de todos os ECFs 
em uso, devendo o cupom de leitura ser mantido junto ao equipamento no decorrer do dia, para 
exibição ao fisco, se solicitado. 

 
Art. 55. No final de cada dia será emitida uma REDUÇÃO “Z” de todos os ECFs 

em uso, devendo o cupom respectivo ser mantido à disposição do fisco, e conter, no mínimo, as 
seguintes indicações: 

I - denominação “Redução “Z”; 
II - nome, endereço e números de inscrição, municipal e no CNPJ, do emitente; 
III - data (dia, mês e ano) e hora da emissão; 
IV - número indicado no Contador de Ordem da Operação; 
V - número de Ordem Seqüencial do ECF, atribuído pelo estabelecimento; 
VI - número indicado no Contador de Reduções;   
VII - relativamente ao Totalizador Geral: 
a)importância acumulada no final do dia; 
b)diferença entre os valores acumulados no final do dia e no final do dia anterior; 
VIII - valor acumulado no Totalizador Parcial de Cancelamento, quando existente; 
IX - valor acumulado no Totalizador Parcial de Desconto, quando existente; 
X - diferença entre o valor resultante da operação realizada na forma da alínea “b” 

do inciso VII e a soma dos valores acusados nos totalizadores referidos nos incisos VIII e IX; 
XI - versão do programa fiscal; 
XII - Logotipo Fiscal.  
 
Parágrafo único. No caso de não ter sido emitida a Redução “Z”, no encerramento 

diário das atividades do contribuinte ou às 24 horas, na hipótese de funcionamento contínuo do 
estabelecimento, o equipamento deverá detectar o fato e só permitir a continuidade das 
operações após a emissão da referida redução, com uma tolerância de duas horas. 

 
Art. 56. A FITA DETALHE, que representa o conjunto das segundas vias de todos 

os documentos emitidos no equipamento, deve ser impressa pelo ECF concomitantemente a sua 
indicação no dispositivo de visualização do registro das operações, atendendo ao disposto nos 
incisos I e III do artigo 41 deste Decreto. 

 
§ 1º Deve ser armazenada inteira a bobina que contém a Fita Detalhe, sem 

seccionamento, por equipamento, sendo mantida em ordem cronológica pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a contar da data de sua emissão. 

 
§ 2º No caso de intervenção técnica que implique na necessidade de seccionamento 

da bobina da Fita Detalhe, deverão ser apostos nas extremidades do local seccionado o número 
do Atestado de Intervenção correspondente e a assinatura do técnico interventor. 



 
Art. 57. A LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL deve conter, no mínimo, as 

seguintes indicações: 
I - denominação “Leitura da Memória Fiscal”; 
II - número de fabricação do equipamento; 
III - número de inscrição municipal e no CNPJ, do usuário, com a respectiva data e 

hora de gravação, em ordem, no início de cada cupom; 
IV - Logotipo Fiscal; 
V - valor total da saída bruta diária e respectiva data e hora de gravação; 
VI - soma das saídas brutas diárias do período relativo à leitura solicitada; 
VII - números constantes do Contador de Reduções; 
VIII - Contador de reinício de operação com a indicação da respectiva data da 

intervenção; 
IX - Contador de Ordem de Operação; 
X - número de Ordem Seqüencial do ECF, atribuído pelo estabelecimento usuário 

ao equipamento; 
XI - data (dia, mês e ano) e hora da emissão; 
XII - versão do programa fiscal. 
 
Parágrafo único. A Leitura da Memória Fiscal deverá ser emitida ao final de cada 

período de apuração, relativamente às operações neste efetuadas, e mantida à disposição do 
fisco pelo prazo de 5(cinco) anos, a contar da data de sua emissão. 

 
Art. 58 A ESCRITURAÇÃO FISCAL terá como base o cupom de Redução Z 

previsto no artigo 55, cujas operações ou prestações serão registradas, diariamente, no Livro 
Registro de Prestação de Serviços, que deverá conter as seguintes especificações: 

I - espécie: a sigla “CF”; 
II - série e subsérie: a sigla “ECF”; 
III - número inicial e final dos cupons emitidos no dia. 
 
§ 1º É permitida a emissão de Livro Registro de Prestação de Serviços através de 

sistema de processamento de dados, desde que contenha as especificações deste artigo. 
 
§ 2º A escrituração por processamento de dados poderá ser através de sistema  

interligado ao ECF que, ao encerramento de cada período, mediante comando de aplicativo 
específico, a executará, desde que o “software” básico não permita ao aplicativo alterar 
totalizadores e contadores, habilitar funções ou teclas bloqueadas, modificar ou ignorar a 
programação residente do equipamento ou do “software” básico. 

 
Art. 59. O ECF poderá emitir CUPOM FISCAL CANCELAMENTO, desde que 

imediatamente após a emissão do cupom a ser cancelado.  
 
§ 1º O cupom fiscal cancelado deverá conter as assinaturas do operador do 

equipamento e do supervisor do estabelecimento. 
 



§ 2º O cupom fiscal cancelado deverá ser mantido juntamente com os demais 
cupons relativos a movimentação diária. 

 
§ 3º O cupom fiscal totalizado em zero será considerado cupom cancelado e, como 

tal, deverá incrementar o Contador de Cupons Fiscais Cancelados. 
 
Art. 60. O DESCONTO EM DOCUMENTO FISCAL ainda não totalizado é 

permitido, em ECF-PDV ou ECF-IF, desde que: 
I - o ECF não imprima, isoladamente, o subtotal nos documentos emitidos; 
II - o ECF possua Totalizador Parcial de desconto para a acumulação dos 

respectivos valores líquidos.  
 
Art. 61. O INTERVENTOR EM EQUIPAMENTOS ECF deverá ser credenciado, 

pela Secretaria de Finanças do Município de Cascavel, cujo pedido será feito a requerimento, 
protocolado, que conterá:  

I - nome, endereço e os números de inscrição no cadastro municipal e no CNPJ; 
II - objeto do pedido; 
III - a informação se é fabricante ou importador, se for o caso; 
IV - as marcas e os respectivos modelos dos equipamentos, nos quais está habilitado 

tecnicamente a intervir, e a identificação dos possuidores de atestado de capacitação técnica 
vinculados ao requerente; 

V - a data e a assinatura e identificação do signatário. 
 
§ 1º Deferido o pedido, será expedida CREDENCIAL, que terá a validade de um 

ano, em duas vias, com a seguinte destinação: 
a) 1ª via - credenciado; 
b) 2ª via - processo. 
 
§ 2º o número do processo bem como a referência “CREDENCIAL” deve constar 

da descrição das observações na Ficha de Observações do credenciado. 
 
Art. 62. AS ATRIBUIÇÕES DO CREDENCIADO são as seguintes:  
I - atestar o funcionamento do ECF; 
II - instalar e, nas hipóteses expressamente previstas, remover o lacre, observado o 
disposto no inciso XII do artigo 53; 
III - intervir no ECF para manutenção, reparos e outros atos da espécie. 
 
§ 1º A Leitura “X” deverá ser emitida antes e depois de qualquer intervenção no 

equipamento. 
 
§ 2º Na impossibilidade de emissão do primeiro cupom de leitura de que trata o 

parágrafo anterior, os totais acumulados devem ser apurados mediante a soma dos dados 
constantes no último cupom de leitura ou de redução emitido e das importâncias posteriormente 
registradas na Fita Detalhe.   

 



§ 3º Na hipótese de defeito no equipamento que importe em perda total ou parcial 
dos registros acumulados, estes deverão recomeçar de zero. 

 
Art.63. A remoção do lacre do ECF somente poderá ser feita nas seguintes 

hipóteses: 
I - manutenção, reparo, adaptação ou instalação de dispositivos que impliquem 

remoção; 
II - determinação ou autorização do fisco. 
 
Art. 64. O equipamento só poderá ser retirado do estabelecimento mediante 

autorização do fisco, salvo para realização das intervenções de atribuição do credenciado. 
 
Art. 65. O credenciado deverá emitir, em formulário próprio, o documento 

denominado “ATESTADO DE INTERVENÇÃO EM EQUIPAMENTO ECF”, nos seguintes 
casos: 

I - quando da primeira instalação do lacre; 
II - quando ocorrer acréscimo do Contador no Reinício de Operação; 
III - sempre que houver a remoção do lacre. 
 
Parágrafo único. O “Atestado de Intervenção em Equipamentos ECF” , deverá 

conter, além da própria denominação, todos os dados referentes ao equipamento, ao motivo da 
intervenção, às operações realizadas, aos valores totalizados, ao usuário e  ao credenciado. 

 
Art. 66. O atestado será emitido, no mínimo, em três vias, que terão a seguinte 

destinação: 
I - a 1ª via, ao estabelecimento usuário, para entrega à Fazenda Municipal, até o dia 
dez do mês subseqüente ao da intervenção; 
II - a 2ª via, ao estabelecimento usuário, para exibição ao fisco;    
III - a 3ª via, ao estabelecimento emitente, para exibição ao fisco. 
 
Parágrafo único. Para o “Atestado de Intervenção em Equipamentos ECF” 

entregue à Fazenda Municipal (1ª via), será aberto processo de solicitação de intervenção em 
ECF em nome do usuário do equipamento, informado na Ficha de Observações e arquivado. 

 
SEÇÃO IV 

DA NOTA FISCAL À LASER 
 
Art. 67. A emissão de nota fiscal a “laser” consiste na impressão da mesma já com 

a descrição dos serviços prestados, de forma que o formulário só será impresso e, 
conseqüentemente, a nota emitida, se houver prestação de serviços. 

 
§ 1º A emissão e/ou impressão será feita por gráfica autorizada, centralizada para 

vários estabelecimentos da mesma empresa. 
 



§ 2º Em virtude da centralização as notas fiscais não terão uma numeração 
seqüencial lógica, mas sim truncada, dependendo da freqüência do envio de dados, para 
faturamento, por cada estabelecimento. 

 
§3º A autorização para impressão dos documentos fiscais será sempre ao 

estabelecimento centralizador, onde se encontra localizada a gráfica autorizada, incluindo numa 
só AIDF, as notas que serão emitidas para todos os estabelecimentos da empresa. 

 
Art. 68. A emissão de nota fiscal a “laser” não significa centralização das 

obrigações tributárias, devendo o estabelecimento observar a legislação tributária do Município 
em que está sediado, seja ele filial, depósito, agência, escritório, oficina ou qualquer 
dependência.  

 
SEÇÃO V 

 
DA AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS 

 
Art. 69. Os livros só poderão ser utilizados após autenticados pela Fazenda 

Municipal e as notas fiscais de prestação de serviços só poderão ser impressas mediante prévia 
autorização, a pedido do contribuinte, através do impresso “AIDF- Autorização para Impressão 
de Documentos Fiscais”, observando-se, a partir de janeiro de 2003, as disposições contidas no 
artigo 47 e parágrafos,  conforme modelo do  anexo 1.   

 
§ 1º As gráficas e estabelecimentos congêneres são obrigados a manterem  registros  

próprios dos livros e documentos fiscais que imprimirem.  
 
§ 2º O registro a que se refere o parágrafo anterior poderá ser efetuado mediante 

arquivamento, em ordem cronológica, da autorização para impressão, autenticada pelo órgão 
fazendário municipal. 

 
§ 3º Não será autorizada a  impressão de notas fiscais de prestação de serviços a que 

se refere o caput quando: 
 
a) o contribuinte estiver inadimplente em relação a créditos tributários de ISSQN, 
devidamente constituídos; 
b) tiver parcelamento de ISSQN em atraso; 
c) tiver cobrança de ISSQN ajuizada.  
 
Art. 70. Excetua-se da obrigatoriedade prevista no artigo anterior os cupons de 

máquinas registradoras com Emissor de Cupom Fiscal, devidamente autorizados a funcionar, e 
os ingressos padronizados para cinema. 

 
Art. 71. As notas fiscais a serem utilizadas, simultaneamente, para operações de 

vendas mercantis e prestação de serviços, e os conhecimentos de frete, além de serem 
autorizados pelo Estado também devem ser autorizadas pelo Município. 

 



CAPÍTULO VI 
 

SEÇÃO ÚNICA 
DO CANCELAMENTO E DA BAIXA DE INSCRIÇÃO DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇOS 
 
Art. 72. Cancelar-se-á a inscrição do contribuinte: 
I - a requerimento do inscrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
última operação; 
II - mediante comunicação do juízo competente, no caso de falência; 
III - de ofício, se, desaparecendo a sociedade, não houver sido requerida baixa de 
inscrição. 
 
§ 1º No caso do inciso III, quando o contribuinte for só prestador de serviços, a 

baixa poderá ser efetuada a partir de seis meses do vencimento da última autorização de notas 
fiscais, sem que o contribuinte tenha se manifestado. 

 
§ 2º Na comunicação de falência, antes de se processar a baixa de inscrição, deverá 

o órgão fazendário diligenciar, junto ao juízo competente, a fim de localizar e examinar a 
escrituração do contribuinte, para efeito de aplicação do disposto nos artigos 186, 187, 188, 190 
e 191 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). 

 
Art. 73. Sempre que qualquer dos seus estabelecimentos encerrar atividade, o 

contribuinte deverá requerer a baixa de inscrição na forma e no prazo estabelecido. 
 
Art. 74. O pedido de baixa da inscrição será instruído com os seguintes livros e 

documentos:  
I - alvará de licença original; 
II - livro registro de prestação de serviços, livro diário e  livro razão; 
III - demonstrativo de resultado, balanço patrimonial e balancetes;  
IV - notas fiscais utilizadas ou não; 
V - declarações de IRPJ; 
VI - DFC, se for o caso; 
VII - Comprovantes de recolhimento do ISS; 
VIII - contratos de prestação de serviços; 
IX - distrato social em caso de dissolução da sociedade; 
X - contrato de compra e venda, se tratar de transferência de estabelecimento por 

venda ou cessão; 
XI - contrato social resultante de fusão do estabelecimento a outro; 
XII - contrato social com as alterações havidas.   

 
Art. 75. Se o pedido de baixa se referir à filial, agência ou qualquer outro 

estabelecimento dependente, o requerimento será instruído com os livros e documentos 
relativos à cada um destes estabelecimentos, facultado ao órgão fazendário o exame dos 
registros do estabelecimento principal. 

 



Art. 76. A baixa da inscrição somente será deferida quando o contribuinte estiver 
quite com a fazenda municipal, condição para que os livros fiscais possam ser encerrados com 
os competentes termos de baixa, lançados após a última operação. 

 
Art. 77. Apurado qualquer débito do contribuinte, e se esse se negar a pagá-lo, será 

lavrado o auto de infração para pagamento no prazo de 30(trinta) dias, após o que este será 
lançado em dívida ativa, para cobrança executiva. 

 
Art. 78. Os livros e documentos apresentados por ocasião do pedido de baixa serão 

devolvidos ao contribuinte, à exceção: 
I - do alvará de licença que será anulado e arquivado na repartição; 
II - dos livros fiscais, se apurado débito, na forma do artigo anterior, que serão 

mantidos em poder da repartição para a competente produção de prova em juízo; 
III - das notas fiscais não utilizadas, que serão incineradas mediante certificado. 
 
Art. 79. A baixa de inscrição, em qualquer caso, não importa em quitação de 

tributos devidos, e nem exime o contribuinte do pagamento de débitos posteriormente apurados, 
enquanto não expirado o prazo legal de prescrição ou decadência.  

  
Parágrafo único. A paralisação temporária da atividade de prestação de serviços 

poderá ser concedida pelo prazo máximo de 12 meses e terá o mesmo tratamento dado à baixa 
de inscrição, inclusive com a incineração das notas fiscais não utilizadas, conforme prevê o 
inciso III do artigo anterior.      

 
CAPÍTULO VII 

 
SEÇÃO ÚNICA 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 80. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na 

inobservância, por parte do contribuinte ou de terceiros, de normas estabelecidas na legislação 
tributária do Município. 

 
Art. 81. A imposição de penalidades: 
I - não exclui: 
a) o pagamento do tributo; 
b) a fluência dos juros de mora; 
II - não exime o infrator: 
a) do cumprimento da obrigação tributária acessória;   
b) de outras sanções cíveis, administrativas ou criminais que couberem. 
 
Art. 82. O não cumprimento  das  obrigações  tributárias  acessórias  serão 

penalizadas com as multas previstas no inciso II do artigo 212 do Código Tributário Municipal. 
 



Art. 83. Para efeitos deste regulamento entende-se como sonegação fiscal a prática, 
pelo contribuinte ou por terceiro em benefício daquele, de quaisquer dos atos definidos na Lei 
Federal nº.4.729 de 14 de julho de 1965 como crimes de sonegação fiscal, a saber: 

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser 
produzida a agentes do fisco, com intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento 
de tributo e quaisquer outros adicionais devidos por lei; 

II - inserir rendimentos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer 
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do 
pagamento de tributos devidos à Fazenda Municipal; 

III - alterar faturas e quaisquer documentos com o propósito de fraudar a Fazenda 
Municipal; 

 
Parágrafo único. São igualmente considerados crime de sonegação fiscal: 
I - impressão de documentos fiscais sem a devida autorização; 
II - impressão de documentos fiscais em duplicidade; 
III - desenvolver processo eletrônico ou de processamento de dados que envolvam 

redução, omissão ou fraude no recolhimento do imposto. 
IV - a corrupção comprovada ou tentativa de corromper o fisco com o intuito de se 

eximir do pagamento do imposto devido, total ou parcialmente.  
 
Art. 84. Apurada a prática de crime de sonegação fiscal, a Fazenda Municipal 

ingressará com ação penal, invocando a legislação em vigor aplicável à matéria.  
 
Parágrafo único. Nos casos de sonegação a que se referem este artigo e o anterior 

serão aplicadas as multas previstas nas alíneas do inciso II do artigo 212 do Código Tributário 
Municipal. 

 
Art. 85. Independentemente dos limites estabelecidos as multas serão aplicadas em 

dobro, no caso de reincidência específica. 
 
Art. 86. As multas serão cumulativas, quando resultarem concomitantemente do 

não cumprimento de obrigação tributária acessória e principal. 
 
Art. 87. Apurando-se, no mesmo processo, o não cumprimento de mais de uma 

obrigação tributária acessória pelo mesmo sujeito passivo, impor-se-á somente a pena relativa à 
infração mais grave. 

 
Art. 88. Serão punidos com multa de 01(uma) a 10 (dez) Unidades Fiscais do 

Município: 
I - as autoridades, funcionários administrativos e quaisquer outras pessoas, 

independentemente de cargo, ofício, função, ministério de atividade ou profissão, que 
embaraçarem, ilidirem ou dificultarem a ação da Fazenda Municipal; 

II - quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que infringirem dispositivos da 
legislação tributária do Município para as quais não tenham sido especificadas penalidades 
próprias. 
 



Art. 89. Considera-se atenuante para efeito de imposição e graduação de 
penalidades o fato de o contribuinte procurar espontaneamente a repartição competente para 
sanar infração à legislação tributária, antes do início de qualquer procedimento fiscal.  

 
Art. 90. A legislação tributária  aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine 

penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 
 
Art. 91. A disposição legal de ordem tributária que define infrações, ou lhe comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 
I - à capitulação legal do fato; 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à  natureza ou extensão dos 

seus efeitos;   
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 
 
Art. 92. Os contribuintes que estiverem em débito com relação a tributos ou 

penalidades devidas ao Município, não poderão: 
I - participarem de licitações, quaisquer que sejam as modalidades, promovidas 

pelos órgãos da administração direta ou indireta do Município; 
II - celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer 

título com os órgãos da administração direta ou indireta do Município: 
a) da formalização dos termos e garantias necessárias à concessão da moratória; 
b) da compensação e da transação a que se referem os artigos 68 e 69 do Código 

Tributário Municipal.    
 
Parágrafo único. Será obrigatória, para a prática dos atos previstos neste artigo, a 

apresentação da certidão negativa, na forma estabelecida na legislação tributária, observadas as  
exceções das alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo.  

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

SEÇÃO ÚNICA 
DA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA 

 
Art. 93. A fiscalização do imposto sobre serviços será feita de forma sistemática em 

todos os locais onde se realizarem atividades sujeitas ao seu pagamento. 
 
Art. 94. O contribuinte fornecerá os dados necessários à verificação de que são 

exatos os totais das operações sobre os quais pagou imposto e exibirá todos os elementos da 
escrita fiscal e contábil, quando solicitado pela fiscalização e independentemente de prévio 
aviso ou comunicação. 

 
Parágrafo único. Em caso de embaraço ou desacato no exercício de suas funções 

os agentes fiscais poderão requisitar, na forma do que dispõe o Código Tributário Nacional, o 
auxílio das autoridades policiais, ainda que não se configure caso de crime ou contravenção. 



Art. 95. Quando se apurar sonegação à vista de livros ou documentos fiscais, serão 
estes apreendidos para instrução do processo administrativo fiscal e somente serão devolvidos, 
a requerimento do interessado e contra recibo, se sua devolução não prejudicar a instrução do 
processo. 

 
Art. 96. A fiscalização, no cumprimento das obrigações previstas na legislação 

tributária do Município, tem por objetivo a salvaguarda dos interesses da Fazenda Municipal, e, 
será exercida mediante: 

I - orientação do contribuinte no cumprimento de suas obrigações tributárias; 
II - verificação da exatidão dos registros, declarações e demais elementos que 

sirvam para a determinação da base de cálculo do imposto;  
III - lavratura de notificações, intimações, termos de fiscalização, apreensão e 

depósito de autos contra os infratores;  
IV - apreensão de máquinas e equipamentos, documentos e livros fiscais e execução 

de quaisquer diligências que se fizerem necessárias. 
 
Art. 97. O procedimento fiscal resultante de termo de fiscalização terá validade  por 

90 (noventa) dias, a contar da data da sua lavratura, prorrogáveis por igual período, antes de 
terminado aquele prazo, se a ultimação das exigências o exigir. 

 
Art. 98. A autoridade tributária, no exercício de suas atividades, poderá ingressar 

nos estabelecimentos das pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao imposto, a qualquer hora do dia 
ou da noite, desde que estejam em funcionamento, ainda que somente em expediente interno. 

 
Art. 99. Para o fisco municipal independe o ramo de atividade declarado pelo 

contribuinte no ato da inscrição; o que importa para fins de enquadramento da lista de serviços 
é a atividade, efetivamente, exercida.  

 
 

CAPÍTULO IX 
 

SEÇÃO ÚNICA 
DA FISCALIZAÇÃO ESPECIAL 

 
Art. 100. Será imposto regime de fiscalização especial ao contribuinte, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis quando: 
I - se recusar a fornecer à fiscalização os elementos necessários à verificação da 

exatidão dos lançamentos relativos às operações tributárias; 
II - fornecerem elementos insuficientes a uma perfeita fiscalização do tributo; 
III - deixar de emitir os documentos fiscais exigidos  neste regulamento; 
IV - recaírem sobre o estabelecimento, fundadas suspeitas de lançamentos irreais 

das transações; 
V - falsificar ou adulterar livros, guias e documentos relacionados com o imposto, 

visando a sua sonegação; 
VI - iludir, embaraçar ou tentar impedir, sistematicamente e por quaisquer meios, a 

ação da Fazenda Municipal; 



VII - a apuração da receita tributável dependa de acompanhamento da fiscalização 
no local da prestação. 

 
Art. 101. A aplicação do regime de fiscalização especial será determinada pelo 

órgão fazendário, de ofício ou a pedido dos agentes da fiscalização, e independerá de prévio 
aviso ou comunicação ao contribuinte. 

 
Art. 102. O regime de fiscalização especial consistirá na investigação e apuração 

exata da receita diária, com a presença permanente da fiscalização no estabelecimento, pelo 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 
Art. 103. Verificando-se que, sem motivo comprovadamente justificado, o valor 

médio da receita registrada pelo contribuinte é inferior ao apurado pela fiscalização, o infrator 
ficará sujeito, daí por diante, a pagar o imposto com base no valor arbitrado pela fiscalização, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis e até ulterior deliberação do órgão fazendário.    

 
 

CAPÍTULO X 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 104. Ficam aprovados os modelos de documentos que integram este 

Regulamento.  
 
Art. 105. Os demais formulários necessários à administração tributária serão 

baixados pelo chefe do órgão fazendário municipal. 
 
Art. 106. Este Decreto, entra em vigor na data de sua publicação, juntamente com o 

regulamento que o acompanha, revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal 
Cascavel, 02 de dezembro de 2002. 

 
 
 

Edgar Bueno 
Prefeito Municipal 

   
 
  Carmen de Fátima Pick                                                          Kennedy Machado 
Secretária Munic. de Administração                                          Procurador Jurídico 

 
 

Luiz Frare 
Secretário Munic. de Finanças 
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