
    MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL 
 Estado do Paraná 

DECRETO N°. 7.159, de 20 de julho de 2006 

 Acrescenta, altera e revoga dispositivos do Decreto 
n°.6028/2003 de 20.12.03, que regulamenta a Lei 
Complementar   n°.001/2001   (Código   Tributário 
Municipal). 

                     O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe confere o art.58, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA 
Art. 1° Ficam alterados os §§ 1° e 2°, do artigo 6° do Decreto n°.6028/2003 de 20.12.03 , 
que passa a vigorar com seguinte redação: 

"Art 6°...................... 

§ 1°. Os profissionais sócios, empregados ou não, que participarem de mais 
de uma sociedade, ainda que a participação seja puramente económica, 
ficam sujeitos ao pagamento do ISSQN fixo em cada uma das sociedades. 

§ 2°. Caracteriza-se cunho empresarial: 
I-quando os serviços forem prestados exclusivamente para clientes de 
outros profissionais ou empresas, sob recomendação ou indicação do 
procedimento; 
II-quando os serviços forem prestados por uma sociedade à outra 
sociedade mediante contrato de prestação de serviços, com ou sem preço 
pré-fixado; 
III-quando a sociedade constituir filiais ou que apenas conste no seu 
contrato social a possibilidade de constituir filiais para o desenvolvimento 
de suas atividades ou atividades inerentes ao objeto social, independente 
da localização dos estabelecimentos; 
IV-quando para o desenvolvimento de suas atividades a sociedade utílixa-
se de outros profissionais ou empregados que não fazem parte do quadro 
societário; 
V-quando a sociedade contrata serviços de pessoa jurídica para o 
desempenho dos serviços por ela prestados; 
VI- quando a sociedade loca dependência de seu estabelecimento para 
outros médicos que não compõem o quadro societário, ou para outras 
sociedades, para o exercício de suas atividades mediante contraprestação 
pecuniária; 

VIÏ-quando a empresa for constituída na forma de "firma individual". 
.................................................” 

Art. 2° Fica alterado o Parágrafo único do art. 7° do Decreto n.° 6.028/2003, de 20.12.03, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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 “Art.70......................................... 

Parágrafo único. No caso dos incisos I, III, IV e V deste artigo os 
profissionais incluídos em cada um deles podem constituir sociedades entre si 
ou separadamente, por habilitação". 

Art. 3° Ficam acrescentados os §§ 1° e 2° ao artigo 14 do Decreto n.° 
6.028/2003, de 20.12.03, com a seguinte redação: 

"Art. 14. 

§ 1°. A contabilização dos documentos da construção por incorporação a 
que se refere este artigo, bem como dos demais elementos que compõem o 
custo da mesma, deve ser feita por obra, com destaque especial para: 

materiais aplicados, salários, encargos trabalhistas e serviços de terceiros. 
 
§ 2°. A documentação deve ser mantida à disposição do fisco, 
separadamente, por obra". 

Art. 4°. Fica revogado o inciso VII, alterado o § 1° e acrescentados os §§ 3°, 4°, 
5°, 6° e 7° ao artigo 15 do Decreto n.° 6.028/2003, de 20.12.03, com a seguinte redação: 

"Art. 15................ 

............................. 

VII- revogado. 
§ 1°. As cópias das carteiras a que se refere o inciso IV deste artigo poderão 
ser repetidas para obras distintas, porém, devem ser apresentadas no ato de 
cada pedido de dispensa da cobrança do ISSQN, juntamente com a cópia do 
livro de registro de empregados, na seguinte proporção: 
Para obra até lOOm2....................mínimo 02 funcionários 
De 101 a 200m2.............................mínimo 03 funcionários 
De 201 a 300m2.............................mínimo 04 funcionários 
De 301 a 400m2.............................mínimo 05 funcionários 
De 401 a 500m2............................. mínimo 06 funcionários 

De 501 a 600m2.............................mínimo 07 funcionários 
De 601 a 700m2.............................mínimo 08 funcionários 
De 701 a 800™^............................!^^!^ 09 funcionários 
De 801 em diante..........................mínimo 10 funcionários 

§ 3°. A documentação referida nos incisos I a VI deste artigo deve ser 
arquivada, separadamente, por obra. 
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§ 4°. A juntada dos documentos comprobatórios de mão-de-obra própria conforme 
previsto no § 1° não exime o proprietário da obra de juntar ao processo de CCO os 
documentos previstos nos incisos I a VI deste artigo, nem do cumprimento de outras 
obrigações tributárias previstas neste Decreto e no Código Tributário Municipal. 

§ 5°. Não será deferida a dispensa da cobrança do ISSQN antes da aprovação do 
projeto e será indeferida para obras iniciadas e/ou concluídas antes da liberação do 
alvará de construção e do projeto aprovado". 

6°. Para obras de até 100 m2 será dispensada a cobrança do ISSQN, desde que o 
proprietário incorporador comprove que ele próprio é profissional pedreiro ou 
carpinteiro, de acordo com o modelo construtivo(material), ou que comprove registro 
de funcionários, porém, para obras com metragem superior a 100 m2, só será 
dispensada a cobrança se houver a comprovação de registro de empregados, 
conforme previsto no § 1°.". 

§ 7°. A dispensa de cobrança do ISSQN prevista no § anterior não alcança as obras 
executadas por construtoras, empreiteiras e afins ou qualquer outra pessoa que não 
seja o proprietário". 

Art. 5° Ficam alterados o caput e o §1° e revogado o §2° do art. 22 do Decreto n.° 
6.028/2003, de 20.12.03, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 22 O valor do ISSQN a ser retido na fonte deve ser discriminado e deduzido do 
valor total da nota fiscal de prestação de serviço, com exceção para os casos previstos 
no art. 200 do CTM. 

§ 1°. No caso de dispensa de retenção na fonte, condicionado ao previsto no art. 200 do 
CTM, essa condição deve ser informada no corpo da nota fiscal. 

§ 2°. Revogado" 

Art. 6° Ficam alterados o caput e o § 1° e revogado o § 2° do art. 24, do Decreto n.° 
6.028/2003, de 20.12.03, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 24. O contribuinte, tanto na qualidade de prestador de serviço como de substituto 
tributário, fica obrigado a apresentar a DEIS- Declaração Eletrônica de Imposto 
Sobre Serviços. 
 
§ 1°. Os contribuintes enquadrados no regime de tributação fixa anual, os 
enquadrados no regime de tributação por estimativa e as entidades imunes ou isentas 
também ficam obrigados a apresentar a DEISS- Declaração Eletrônica de Imposto 
Sobre Serviços. § 2°. Revogado". 
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Art. 7° Ficam alterados o caput e § 1° do artigo 26, do Decreto 6028 de 20.12.03, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 26. As declarações eletrônicas de imposto sobre serviços, após 
encadernadas; no final de cada exercício, serão conservadas no próprio 
estabelecimento e daí não poderão ser retiradas, salvo para apresentação em 
juízo ou quando se impuser sua apreensão. 

§ 1°. A exibição da declaração eletrônica de imposto sobre serviços far-se-á 
sempre que exigida pêlos agentes encarregados da fiscalização e 
independentemente de prévio aviso ou comunicação. 

Art. 8° Fica alterado o caput e revogados os §§ 1° e 2° do artigo 27, do Decreto 
n°.6028 de 20.12.03, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 27. No caso de extravio da declaração do imposto sobre serviços pelo 
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. 

 
§ 1°. Revogado  

 § 2°. Revogado"  

Art. 9° Fica alterado o artigo 28, do Decreto n°.6028, de 20.12.03, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 28. Encadernadas as declarações do imposto sobre serviços, serão estas 
guardadas pelo prazo de 05 (cinco) anos, durante o qual poderão ser solicitadas 
pelos agentes da fiscalização, independentemente de prévio aviso ou 
comunicação” 

Art. 10. Fica alterado o artigo 30, do Decreto n°.6028 de 20.12.03, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30. Na declaração de imposto sobre serviços deverão ser lançadas as notas 
fiscais de prestação de serviço emitidas pelo declarante e as recebidas de 
terceiros, qualquer que seja a natureza da prestação, inclusive as não gravadas 
pelo imposto". 

Art. 11. Fica alterado o artigo 31, do Decreto n°.6028 de 20.12.03, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 31. Será obrigatório o lançamento das seguintes indicações na declaração 
do imposto sobre serviços, referente às prestações realizadas pelo contribuinte 
bem como dos serviços tomados: 

 



      MUNICÍPIO DE 
  CASCAVEL 
   Estado do Paraná 

      
 

            Art. 12. Fica alterado o artigo 65, do Decreto n°.6028 de 20.12.03, que passa a    
vigorar com a seguinte redação: 
 
            "Art. 65. As notas fiscais de prestação de serviço só poderão ser impressas             
mediante prévia autorização, a pedido do contribuinte, através do !            
impresso "AIDF- Autorização de Impressão de Documentos Fiscais". 

             Art. 13. Fica alterado o inciso II do artigo 70, do Decreto n°.6028 de 
20.12.03, |   que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 70. 

II-Declaração do imposto sobre serviços, livro diário e livro razão; 
.....................” 

Art. 14. Fica suprimido o Anexo I, do Decreto n°. 6028 de 20.12.03. 

Art. 15. Ficam revogados: o caput do art. 18 e §§ 1°, 2°, 3° e 4°; o artigo 21 e 
incisos I,II e III o art. l4, o art.29 e  o art. 54, seus incisos I, II e III, e §§ 1° e 2°, do 
Decreto n°.6028 de 20.12.03.   

Art. 16. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação. 

Cascavel, 24 de Julho de 2006. 

 
Prefeito em exercício 

Antonio Linares Filho                           Ângelo Célio V.Malta 
Procurador Jurídico                                 Secretário de Finanças 
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