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DECRETO Nº 159/2022, de 10 de novembro de 2022. 

 
REGULAMENTA A LEI (COMPLEMENTAR) MUNICIPAL NO 69, DE 09 DE 

NOVEMBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
ADAIR ANTÔNIO STOLLMEIER, Prefeito Municipal do Município de José 

Boiteux, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o disposto na Lei Orgânica do Município, 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei (Complementar) Municipal No 69, 

de 09 de novembro de 2022, e descreve as Funcionalidades Digitais, as Rotinas 

Administrativas e os Prazos Regulamentares inseridos no Aplicativo a ser disponibilizado, 

pela Prefeitura, na Internet, no endereço: < www.pmjb.sc.gov.br >, para prestação de 

informações contidas na DECROM – Declaração Eletrônica de Serviços Prestados e 

Tomados pelas Cooperativas Médicas, DECROL – Declaração Eletrônica de Serviços 

Prestados e Tomados pelas Operadoras de Leasing, DECRED – Declaração Eletrônica de 

Serviços Prestados e Tomados pelas Operadoras de Cartão de Crédito, DECPLAN –

Declaração Eletrônica de Serviços Prestados pelas Operadoras de Planos de Saúde, DES-

CROM – Declaração Eletrônica de Serviços Prestados e Tomados de Cooperativas 

Médicas, DES-CROL – Declaração Eletrônica de Serviços Prestados e Tomados de 

Operadoras de Leasing e DES-CRED – Declaração Eletrônica de Serviços Prestados e 

Tomados de Operadoras de Cartão de Crédito e DES-PLAN – Declaração Eletrônica de 

Serviços Tomados de Operadoras de Planos de Saúde. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FUNCIONALIDADES DIGITAIS, DAS ROTINAS FISCAIS E DOS 

PRAZOS REGULAMENTARES INSERIDOS NO APLICATIVO DAS DECLARAÇÕES 

ELETRÔNICAS  

 

Art. 2o Dentro das Funcionalidades Digitais, o Aplicativo fará, na seguinte 

ordem: 

 



I – Verificação de Entrega de Declaração; 

 

II – Auditoria nas Informações Declaradas; 

 

III – Perícia nas Inconformidades Encontradas; 

 

IV – Controle da Ratificação e da Retificação de Informações Declaradas, 

Objetos de Inconformidades Encontradas. 

 

Art. 3o Dentro das Rotinas Fiscais, o Aplicativo: 

 

I – Na Verificação de Entrega de Declaração, quando constatar, com base 
na competência e no CNPJ do prestador e(ou) CNPJ/CPF do tomador,  que a Declaração 
Eletrônica foi ou não, entregue: 

 
a) Deverá emitir o RME – Relatório Mensal de Declarações Entregues, o 

RMN –Relatório Mensal de Declarações Não Entregues, e enviar, por mensagem 
eletrônica,  uma NNE – Notificação de Declaração Não Entregue, para o não declarante 
omisso, solicitando a entrega da declaração, e emitir o RNE – Relatório Mensal de 
Notificação de Declarações Não Entregues e o RDI – Relatório Mensal de Declarações 
Intempestivas Entregues; 

 
b) Após a expedição da NNE – Notificação de Declaração Não Entregue, 

caso a declaração, também, não seja entregue, deverá enviar, para o não declarante 
omisso, mas, notificado, por mensagem eletrônica, um AI  – Auto de Infração e emitir o 
RAL – Relatório Mensal de Autos de Infração Lavrados e o RDI – Relatório Mensal de 
Declarações Intempestivas Entregues;  

 

c) Depois da lavratura do AI  – Auto de Infração, se a declaração, ainda, 
não for entregue, deverá enviar, para o não declarante omisso, mas, notificado e autuado,  
por mensagem eletrônica, um AIR  – Auto de Infração de Reincidência, a 
CER – Comunicação de Elaboração de Representação Fiscal para Ação Penal de Crime 
contra a Ordem Tributária e emitir o RAL – Relatório Mensal de Autos de Infração de 
Reincidência Lavrados e o RER – Relatório Mensal de Comunicações de Elaborações de 
Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária Enviadas 
e o RDI – Relatório Mensal de Declarações Intempestivas Entregues;  



d) Em seguida, tendo sido lavrado o AIR  – Auto de Infração de 

Reincidência e expedida a CER –Comunicação de Elaboração de Representação Fiscal 

para Ação Penal de Crime contra a Ordem Tributária, se a declaração, mesmo assim,  não 

for entregue, deverá enviar, para o não declarante omisso, mas, notificado, autuado, 

reincidente e comunicado, por mensagem eletrônica, uma cópia da RFA – Representação 

Fiscal para Ação Penal de Crime contra a Ordem Tributária, e emitir o RAP – Relatório 

Mensal de Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária 

Ingressadas e o RDI – Relatório Mensal de Declarações Intempestivas Entregues; 

 

e) Por fim, para o não declarante omisso, notificado, autuado, reincidente, 
comunicado e denunciado envolvido, deverá enviar, por mensagem eletrônica, 
concomitantemente, um TIAF – Termo de Início de Ação Fiscal e um TREF – Termo de 
Regime Especial de Fiscalização, e emitir o RTI – Relatório Mensal de Termos de Inícios 
de Ações Fiscais Lavrados e o REF – Relatório Mensal de Regimes Especiais de 
Fiscalização Expedidos. 

 

II – Na Auditoria das Informações Declaradas, quando cruzar as 

informações das Declarações Eletrônicas, que terá como chave a competência e o CNPJ 

do prestador e o CNPJ/CPF do tomador, havendo inconformidades, deverá emitir, o 

RMI – Relatório Mensal de Inconformidades Encontradas;  

 
III – Na Perícia das Inconformidades Encontradas, uma vez constatadas  

inconformidades no cruzamento das informações das Declarações Eletrônicas, deverá 
enviar, por mensagem eletrônica,  uma NIE – Notificação de Inconformidades Encontradas 
para os declarantes, informando as inconformidades encontradas e solicitando a ratificação 
ou a retificação de informações declaradas, e emitir o RNE – Relatório Mensal de 
Notificação de Inconformidades Expedidas; 

  
IV – No Controle da Ratificação ou da Retificação de Informações 

Declaradas, Objetos das Inconformidades Encontradas, após o envio da NIE – Notificação 
de Inconformidades Encontradas, deverá disponibilizar, para os declarantes notificados 
envolvidos, o  RAI – Relatório de Ratificação de Informações Declaradas e o 
REI – Relatório de Retificação de Informações Declaradas, e emitir o RRA – Relatório 
Mensal de Informações Declaradas e Ratificadas e RRE – Relatório Mensal de Informações 
Declaradas e Retificadas. 

 
§ 1o Para o declarante notificado envolvido que não enviar o RAI – Relatório 

de Ratificação de Informações Declaradas ou o REI – Relatório de Retificação de 
Informações Declaradas, o Aplicativo deverá enviar, por mensagem eletrônica, um 
AI  – Auto de Infração, e emitir o RAL – Relatório Mensal de Autos de Infração Lavrados. 

 



§ 2o Para o declarante notificado e autuado envolvido que, mesmo assim, 
não enviar o RAI –Relatório de Ratificação de Informações Declaradas ou o REI – Relatório 
de Retificação de Informações Declaradas, o Aplicativo deverá enviar, por mensagem 
eletrônica, um AIR  – Auto de Infração de Reincidência e a CER – Comunicação de 
Elaboração de Representação Fiscal para Ação Penal de Crime contra a Ordem Tributária, 
e emitir o RAL – Relatório Mensal de Autos de Infração de Reincidência Lavrados e o 
RER – Relatório Mensal de Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais 
para Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária Enviadas. 

 
§ 3o Para o declarante notificado, autuado, reincidente e comunicado 

envolvido que, ainda assim, não enviar o RAI – Relatório de Ratificação de Informações 
Declaradas ou o REI – Relatório de Retificação de Informações Declaradas, o Aplicativo 
deverá enviar, por mensagem eletrônica, uma cópia da RFA – Representação Fiscal para 
Ação Penal de Crime contra a Ordem Tributária, e emitir o RAP – Relatório Mensal de 
Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária 
Ingressadas. 

 
§ 4o Para o declarante notificado, autuado, reincidente, comunicado e 

denunciado envolvido, o Aplicativo deverá enviar, por mensagem eletrônica, 
concomitantemente, um TIAF – Termo de Início de Ação Fiscal e um TREF – Termo de 
Regime Especial de Fiscalização, e emitir o RTI – Relatório Mensal de Termos de Inícios 
de Ações Fiscais Lavrados e o REF – Relatório Mensal de Regimes Especiais de 
Fiscalização Expedidos. 

 
§ 5o A finalidade: 
 
I – Do TIAF – Termo de Início de Ação Fiscal lavrado, é fiscalizar, presente‒

passado,  o ISS dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
II – Do TREF – Termo de Regime Especial de Fiscalização expedido, é 

controlar,  presente‒futuro, o ISS dos próximos  5 (cinco) anos. 
 
Art. 4o Os prazos regulamentares são: 
 
I –   Verificação de Entrega de Declaração: 
 
a) Verificação de Entrega de Declaração: 5o (quinto) dia útil do mês 

subsequente ao das entregas das declarações; 

 

b) Emissão do RME – Relatório Mensal de Declarações Entregues: último 

dia útil do mês em que ocorreu a constatação de Declarações Entregues;  

 



c) Emissão do RMN – Relatório Mensal de Declarações Não Entregues: 

último dia útil do mês em que ocorreu a constatação de Declarações Não Entregues;  

 
d) Envio, por mensagem eletrônica, das NNEs – Notificações de 

Declarações Não Entregues: 1o (primeiro) dia útil após a constatação de Declarações Não 
Entregues, sendo que os notificados envolvidos terão prazo de até 10 (dez) dias para 
entregarem a declaração; 

 
e) Emissão do RNE – Relatório Mensal de Notificação de Declarações Não 

Entregues: último dia útil do mês em que ocorreu o envio, por mensagem eletrônica, das 
NNEs – Notificações de Declarações Não Entregues; 

 
f) Emissão do RDI – Relatório Mensal de Declarações Intempestivas 

Entregues: último dia útil do mês em que ocorreu a entrega da declaração intempestiva; 
 
g) Envio, por mensagem eletrônica, dos AIs – Autos de Infração: 1o 

(primeiro) dia útil após a data de vencimento das NNEs – Notificações de Declarações Não 
Entregues, sendo que os notificados e autuados envolvidos terão mais um prazo de até 10 
(dez) dias para entregarem a declaração; 

 
h) Emissão do RAL – Relatório Mensal de Autos de Infração Lavrados: 

último dia útil do mês em que ocorreram os envios dos AIs – Autos de Infração; 
 
i) Envio, por mensagem eletrônica, dos AIRs  – Autos de Infração de 

Reincidência: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos AIs – Autos 
de Infração, sendo que os notificados,  autuados e comunicados envolvidos terão, ainda, 
mais um prazo de até 10 (dez) dias para entregarem a declaração; 

 
j) Envio, por mensagem eletrônica, das CERs – Comunicações de 

Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem 
Tributária: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos AIs – Autos de 
Infração, sendo que os notificados,  autuados e comunicados envolvidos terão, ainda, mais 
um prazo de até 10 (dez) dias para entregarem a declaração; 

 
k) Emissão dos RERs – Relatórios Mensais de Comunicações de 

Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem 
Tributária Enviadas: último dia útil do mês em que ocorreram os envios das 
CERs – Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de 
Crime contra a Ordem Tributária; 

 
l) Envio, por mensagem eletrônica, das cópias das RFAs – Representações 

Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária: 1o (primeiro) dia útil após a 
data de vencimento dos envios das CERs – Comunicações de Elaborações de 
Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária; 

 



m) Emissão dos RAPs – Relatórios Mensais de Representações Fiscais 
para Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária Ingressadas: último dia útil do mês 
em que ocorreram os ingressos  das RFAs – Representações Fiscais para Ações Penais 
de Crime contra a Ordem Tributária; 

 
n) Envio, por mensagem eletrônica, concomitantemente, dos TIAFs – 

Termos de Início de Ação Fiscal e TREFs – Termos de Regimes Especiais de Fiscalização: 
1o (primeiro) dia útil após a data de ingressos das RFAs – Representações Fiscais para 
Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária; 

 
o) Emissão dos RTIs – Relatórios Mensais de Termos de Inícios de Ações 

Fiscais Lavrados e RRFs –Relatórios Mensais de Regimes Especiais de Fiscalização 

Expedidos: último dia útil do mês em que ocorreram as lavraturas dos TIAFs – Termos de 

Início de Ação Fiscal e as expedições dos TREFs – Termos de Regimes Especiais de 

Fiscalização. 

 
II – Cruzamento das informações das Declarações Eletrônicas: 5o (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao das entregas das declarações;  

 

III – Emissão dos RMIs – Relatórios Mensais de Inconformidades 

Encontradas: último dia útil do mês em que ocorreu o cruzamento das informações das 

Declarações Eletrônicas;  

 
IV – Envio, por mensagem eletrônica, das NIEs – Notificações de 

Inconformidades Encontradas: 1o (primeiro) dia útil após o cruzamento das informações das 
Declarações Eletrônicas;  

 
V – Emissão dos RNEs – Relatórios Mensais de Notificações de 

Inconformidades Expedidas: último dia útil do mês em que ocorreu o envio, por mensagem 
eletrônica, das NIEs –Notificações de Inconformidades Encontradas; 

  
VI – Disponibilização dos  RAI – Relatórios de Ratificações de Informações 

Declaradas e REIs –Relatórios de Retificações de Informações Declaradas: na mesma data 
do envio, por mensagem eletrônica, das NIEs –Notificações de Inconformidades 
Encontradas, sendo que os notificados envolvidos terão prazo de até 10 (dez) dias para 
enviarem, preenchidos, também, por mensagem eletrônica, o RAI – Relatório de 
Ratificação de Informações Declaradas ou o REI – Relatório de Retificação de Informações 
Declaradas; 

 
VII – Emissão dos RRAs – Relatórios Mensais de Informações Declaradas 

e Ratificadas e RREs –Relatórios Mensais de Informações Declaradas e Retificadas: último 



dia útil do mês em que ocorreram os envios dos RAIs – Relatórios de Ratificação de 
Informações Declaradas e dos REIs –Relatórios de Retificação de Informações Declaradas; 

 
VIII – Envio, por mensagem eletrônica, dos AIs  – Autos de Infração: 1o 

(primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos RAIs – Relatórios de 
Ratificação de Informações Declaradas e dos REIs – Relatórios de Retificação de 
Informações Declaradas, sendo que os notificados e autuados envolvidos terão mais um 
prazo de até 10 (dez) dias para enviarem, preenchidos, também, por mensagem eletrônica, 
o RAI – Relatório de Ratificação de Informações Declaradas ou o REI – Relatório de 
Retificação de Informações Declaradas; 

 
IX – Emissão dos RALs – Relatórios Mensais de Autos de Infração 

Lavrados: último dia útil do mês em que ocorreram os envios dos AIs – Autos de Infração; 
 
X – Envio, por mensagem eletrônica, dos AIRs  – Autos de Infração de 

Reincidência: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos AIs – Autos 
de Infração, sendo que os notificados,  autuados e comunicados envolvidos terão, ainda, 
mais um prazo de até 10 (dez) dias para enviarem, preenchidos, também, por mensagem 
eletrônica, o RAI – Relatório de Ratificação de Informações Declaradas ou o 
REI – Relatório de Retificação de Informações Declaradas; 

 
XI – Envio, por mensagem eletrônica, das CERs – Comunicações de 

Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem 
Tributária: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos AIs – Autos de 
Infração, sendo que os notificados,  autuados e comunicados envolvidos terão, ainda, mais 
um prazo de até 10 (dez) dias para enviarem, preenchidos, também, por mensagem 
eletrônica, o RAI – Relatório de Ratificação de Informações Declaradas ou o 
REI – Relatório de Retificação de Informações Declaradas; 

 
XII – Emissão dos RERs – Relatórios Mensais de Comunicações de 

Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem 
Tributária Enviadas: último dia útil do mês em que ocorreram os envios das 
CERs – Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de 
Crime contra a Ordem Tributária; 

 
XIII – Envio, por mensagem eletrônica, das cópias das 

RFAs – Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária: 1o 
(primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios das CERs – Comunicações de 
Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem 
Tributária; 

 
XIV – Emissão dos RAPs – Relatórios Mensais de Representações Fiscais 

para Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária Ingressadas: último dia útil do mês 
em que ocorreram os ingressos das RFAs – Representações Fiscais para Ações Penais de 
Crime contra a Ordem Tributária; 

 



XV – Envio, por mensagem eletrônica, concomitantemente, dos TIAFs – 
Termos de Início de Ação Fiscal e TREFs – Termos de Regimes Especiais de Fiscalização: 
1o (primeiro) dia útil após a data de ingressos das RFAs – Representações Fiscais para 
Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária; 

 
XVI – Emissão dos RTIs – Relatórios Mensais de Termos de Inícios de 

Ações Fiscais Lavrados e RRFs –Relatórios Mensais de Regimes Especiais de 
Fiscalização Expedidos: último dia útil do mês em que ocorreram as lavraturas dos TIAFs 
– Termos de Início de Ação Fiscal e as expedições dos TREFs – Termos de Regimes 
Especiais de Fiscalização. 

 

Art. 5o  Os declarantes envolvidos considerar-se-ão: 
 
I – Notificados: 5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, das 

NIEs –Notificações de Inconformidades Encontradas e NNEs – Notificações de 
Declarações Não Entregues, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se esta, 
ocorrer antes;  

 
II – Notificados da Disponibilização do  RAI – Relatório de Ratificação de 

Informações Declaradas e REI – Relatório de Retificação de Informações Declaradas: 5 
(cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, das NIEs – Notificações de 
Inconformidades Encontradas, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se esta, 
ocorrer antes; 

 
III – Autuados: 5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, dos 

AIs  – Autos de Infração, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se esta, ocorrer 
antes; 

 
IV – Autuados de Reincidência:  5 (cinco) dias após o envio, por mensagem 

eletrônica, dos AIRs  –Autos de Infração de Reincidência, ou na data da abertura da 
mensagem eletrônica, se esta, ocorrer antes; 

 
V – Comunicados:  5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, 

das CERs –Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais 
de Crime contra a Ordem Tributária, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se 
esta, ocorrer antes; 

 
VI – Cientificados:  5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, 

das cópias das RFAs –Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a 
Ordem Tributária, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se esta, ocorrer antes; 

 
VII – Notificados: 5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, dos 

TIAFs – Termos de Início de Ação Fiscal e TREFs – Termos de Regimes Especiais de 

Fiscalização, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se esta, ocorrer antes. 



 
Parágrafo Único. As NNEs – Notificações de Declarações Não Entregues, 

as NIEs –Notificações de Inconformidades Encontradas, os  RAIs –Relatórios de 
Ratificações de Informações Declaradas, os REIs – Relatórios de Retificações de 
Informações Declaradas, os AIs  – Autos de Infração, os AIRs  – Autos de Infração de 
Reincidência, as CERs – Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para 
Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária, as cópias das RFAs –Representações 
Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária, os TIAFs – Termos de Início 
de Ação Fiscal e os TREFs – Termos de Regimes Especiais de Fiscalização, terão um 
CCVJ  – Código de Controle de Validade Jurídica, que substituirá as assinaturas das 
autoridades e pessoas competentes. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FUNCIONALIDADES DIGITAIS, DAS ROTINAS FISCAIS E DOS 

PRAZOS REGULAMENTARES INSERIDOS NO APLICATIVO DAS RELAÇÕES 

ELETRÔNICAS  

 

Art. 6o Dentro das Funcionalidades Digitais, o Aplicativo fará, na seguinte 

ordem: 

 

I – Verificação de Entrega de Relação; 

 

II – Auditoria nas Informações Relacionadas; 

 

III – Perícia nas Inconformidades Encontradas; 

 

IV – Controle da Ratificação e da Retificação de Informações Relacionadas, 

Objetos de Inconformidades Encontradas. 

 

Art. 7o Dentro das Rotinas Fiscais, o Aplicativo: 

 



I – Na Verificação de Entrega de Relação, quando constatar, com base na 
competência e no CNPJ do prestador e(ou) CNPJ/CPF do tomador,  que a Relação 
Eletrônica foi ou não, entregue: 

 
a) Deverá emitir o RMER – Relatório Mensal de Relações Entregues, o 

RMNR –Relatório Mensal de Relações Não Entregues, e enviar, por mensagem eletrônica,  
uma NNER – Notificação de Relação Não Entregue, para o não declarante omisso, 
solicitando a entrega da relação, e emitir o RNER – Relatório Mensal de Notificação de 
Relações Não Entregues e o RRIR – Relatório Mensal de Relações Intempestivas 
Entregues; 

 
b) Após a expedição da NNER – Notificação de Relação Não Entregue, 

caso a relação, também, não seja entregue, deverá enviar, para o não declarante omisso, 
mas, notificado, por mensagem eletrônica, um AI  – Auto de Infração de Relações e emitir 
o RALR – Relatório Mensal de Autos de Infração de Relações Lavrados e o 
RRIR – Relatório Mensal de Relações Intempestivas Entregues;  

 

c) Depois da lavratura do AI  – Auto de Infração de Relações, se a relação, 
ainda, não for entregue, deverá enviar, para o não declarante omisso, mas, notificado e 
autuado,  por mensagem eletrônica, um AIRR  – Auto de Infração de Reincidência de 
Relações, a CERR – Comunicação de Elaboração de Representação Fiscal para Ação 
Penal de Crime contra a Ordem Tributária nas Relações e emitir o RALR –Relatório Mensal 
de Autos de Infração de Reincidência de Relações Lavrados e o RERR – Relatório Mensal 
de Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crime 
contra a Ordem Tributária nas Relações Enviadas e o RDIR – Relatório Mensal de 
Relações Intempestivas Entregues;  

 

d) Em seguida, tendo sido lavrado o AIRR  – Auto de Infração de 

Reincidência de Relações e expedida a CERR – Comunicação de Elaboração de 

Representação Fiscal para Ação Penal de Crime contra a Ordem Tributária nas Relações, 

se a relação, mesmo assim,  não for entregue, deverá enviar, para o não declarante omisso, 

mas, notificado, autuado, reincidente e comunicado, por mensagem eletrônica, uma cópia 

da RFAR – Representação Fiscal para Ação Penal de Crime contra a Ordem Tributária nas 

Relações, e emitir o RAPR – Relatório Mensal de Representações Fiscais para Ações 

Penais de Crime contra a Ordem Tributária nas Relações Ingressadas e o RDIR – Relatório 

Mensal de Relações Intempestivas Entregues; 

 

e) Por fim, para o não declarante omisso, notificado, autuado, reincidente, 

comunicado e denunciado envolvido, deverá enviar, por mensagem eletrônica, 

concomitantemente, um TIAF – Termo de Início de Ação Fiscal e um TREF – Termo de 

Regime Especial de Fiscalização, e emitir o RTI – Relatório Mensal de Termos de Inícios 



de Ações Fiscais Lavrados e o RRF – Relatório Mensal de Regimes Especiais de 

Fiscalização Expedidos. 

 

II – Na Auditoria das Informações Relacionadas, quando cruzar as 

informações das Relações Eletrônicas, que terá como chave a competência e o CNPJ do 

prestador e o CNPJ/CPF do tomador, havendo inconformidades, deverá emitir, o 

RMIR – Relatório Mensal de Inconformidades Encontradas nas Relações;  

 
III – Na Perícia das Inconformidades Encontradas, uma vez constatadas  

inconformidades no cruzamento das informações das Relações Eletrônicas, deverá enviar, 
por mensagem eletrônica,  uma NIER – Notificação de Inconformidades Encontradas nas 
Relações para os declarantes, informando as inconformidades encontradas e solicitando a 
ratificação ou a retificação das informações relacionadas, e emitir o RNER – Relatório 
Mensal de Notificação de Inconformidades Expedidas nas Relações; 

  
IV – No Controle da Ratificação ou da Retificação da Informações 

Relacionadas, Objetos de Inconformidades Encontradas, após o envio da 
NIER – Notificação de Inconformidades Encontradas nas Relações, deverá disponibilizar, 
para os declarantes notificados envolvidos, o  RAIR – Relatório de Ratificação de 
Informações Relacionadas e o REIR – Relatório de Retificação de Informações 
Relacionadas, e emitir o RRAR – Relatório Mensal de Informações Relacionadas e 
Ratificadas e RRER – Relatório Mensal de Informações Relacionadas e Retificadas. 

 
§ 1o Para o declarante notificado envolvido que não enviar o 

RAIR – Relatório de Ratificação de Informações Relacionadas ou o REIR – Relatório de 
Retificação de Informações Relacionadas, o Aplicativo deverá enviar, por mensagem 
eletrônica, um AI  – Auto de Infração de Relações, e emitir o RALR – Relatório Mensal de 
Autos de Infração de Relações Lavrados. 

 
§ 2o Para o declarante notificado e autuado envolvido que, mesmo assim, 

não enviar o RAIR –Relatório de Ratificação de Informações Relacionadas ou o 
REIR – Relatório de Retificação de Informações Relacionadas, o Aplicativo deverá enviar, 
por mensagem eletrônica, um AIRR  – Auto de Infração de Reincidência de Relações e a 
CERR – Comunicação de Elaboração de Representação Fiscal para Ação Penal de Crime 
contra a Ordem Tributária nas Relações, e emitir o RALR –Relatório Mensal de Autos de 
Infração de Reincidência de Relações Lavrados e o RAPR – Relatório Mensal de 
Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária nas 
Relações Ingressadas. 

 
§ 3o Para o declarante notificado, autuado, reincidente e comunicado 

envolvido que, ainda assim, não enviar o RAIR – Relatório de Ratificação de Informações 
Relacionadas ou o REIR – Relatório de Retificação de Informações Relacionadas, o 
Aplicativo deverá enviar, por mensagem eletrônica, uma cópia da RFAR – Representação 



Fiscal para Ação Penal de Crime contra a Ordem Tributária nas Relações, e emitir o 
RAPR – Relatório Mensal de Representações Fiscais para Ações Penais de Crime contra 
a Ordem Tributária nas Relações Ingressadas. 

 
§ 4o Para o declarante notificado, autuado, reincidente, comunicado e 

denunciado envolvido, o Aplicativo deverá enviar, por mensagem eletrônica, 
concomitantemente, um TIAF – Termo de Início de Ação Fiscal e um TREF – Termo de 
Regime Especial de Fiscalização, e emitir o RTI –Relatório Mensal de Termos de Inícios de 
Ações Fiscais Lavrados e o RRF – Relatório Mensal de Regimes Especiais de Fiscalização 
Expedidos. 

 
§ 5o A finalidade: 
 
I – Do TIAF – Termo de Início de Ação Fiscal lavrado, é fiscalizar, presente‒

passado,  o ISS dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
II – Do TREF – Termo de Regime Especial de Fiscalização expedido, é 

controlar,  presente‒futuro, o ISS dos próximos  5 (cinco) anos. 
 
Art. 8o Os prazos regulamentares são: 
 
I – Verificação de Entrega de Relação: 
 
a) Verificação de Entrega de Relação: 5o (quinto) dia útil do mês 

subsequente ao das entregas das relações; 

 

b) Emissão do RMER – Relatório Mensal de Relações Entregues: último 

dia útil do mês em que ocorreu a constatação de relações entregues;  

 

c) Emissão do RMNR –Relatório Mensal de Relações Não Entregues: 
último dia útil do mês em que ocorreu a constatação de relações não entregues; 

 
d) Envio, por mensagem eletrônica, da NNER – Notificação de Relação 

Não Entregue: 1o (primeiro) dia útil após a constatação de relações não entregues, sendo 
que os notificados envolvidos terão prazo de até 10 (dez) dias para entregarem a relação; 

 
e) Emissão do RNER – Relatório Mensal de Notificação de Relações Não 

Entregues: último dia útil do mês em que ocorreu o envio, por mensagem eletrônica, das 
NNERs – Notificações de Relações Não Entregues; 

 



f) Emissão do RRIR – Relatório Mensal de Relações Intempestivas 
Entregues: último dia útil do mês em que ocorreu a constatação de relações intempestivas 
entregues; 

 
g) Envio, por mensagem eletrônica, dos AIs  – Autos de Infração de 

Relações: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento das NNERs – Notificações de 
Relações Não Entregues, sendo que os notificados e autuados envolvidos terão mais um 
prazo de até 10 (dez) dias para entregarem a relação; 

 
h) Emissão do RALR – Relatório Mensal de Autos de Infração de Relações 

Lavrados:  último dia útil do mês em que ocorreram os envios dos AIs  – Autos de Infração 
de Relações; 

 

i) Envio, por mensagem eletrônica, dos AIRRs  – Autos de Infração de 
Reincidência de Relações: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos 
AIs –Autos de Infração de Relações, sendo que os notificados,  autuados e comunicados 
envolvidos terão, ainda, mais um prazo de até 10 (dez) dias para entregarem a relação; 

 
j) Envio, por mensagem eletrônica, das CERRs – Comunicações de 

Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem 
Tributária nas Relações: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos AIs 
– Autos de Infração de Relações, sendo que os notificados,  autuados e comunicados 
envolvidos terão, ainda, mais um prazo de até 10 (dez) dias para entregarem a relação; 

 
k) Emissão do RALR – Relatório Mensal de Autos de Infração de 

Reincidência de Relações Lavrados: último dia útil do mês em que ocorreram os envios dos 
AIs  – Autos de Infração de Reincidência de Relações; 

 
l) Emissão do RCER – Relatório Mensal de Comunicações de Elaborações 

de Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas 
Relações Enviadas: último dia útil do mês em que ocorreram os envios das CERRs – 
Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes 
contra a Ordem Tributária nas Relações; 

 

m) Envio, por mensagem eletrônica, das RFARs – Representações Fiscais 

para Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas Relações: 1o (primeiro) dia útil 

após a data de vencimento dos envios das CERRs – Comunicações de Elaborações de 

Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas 

Relações; 

 
n) Emissão do RAPR – Relatório Mensal de Representações Fiscais para 

Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária nas Relações Ingressadas: último dia útil 



do mês em que ocorreram os ingressos  das RFARs – Representações Fiscais para Ações 
Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas Relações; 

 
o) Envio, por mensagem eletrônica, concomitantemente, dos TIAFs – 

Termos de Início de Ação Fiscal e TREFs – Termos de Regimes Especiais de Fiscalização: 
1o (primeiro) dia útil após a data de ingressos das RFARs – Representações Fiscais para 
Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas Relações; 

 
p) Emissão do RTI – Relatório Mensal de Termos de Inícios de Ações 

Fiscais Lavrados e RRF –Relatório Mensal de Regimes Especiais de Fiscalização 

Expedidos: último dia útil do mês em que ocorreram as lavraturas dos TIAFs – Termos de 

Início de Ação Fiscal e as expedições dos TREFs – Termos de Regimes Especiais de 

Fiscalização. 

 

II – Cruzamento das informações das Relações Eletrônicas: 5o (quinto) dia 

útil do mês subsequente ao das entregas das relações;  

 

III – Emissão do RMIR – Relatório Mensal de Inconformidades Encontradas 

nas Relações: último dia útil do mês em que ocorreu o cruzamento das informações das 

Relações Eletrônicas;  

 
IV – Envio, por mensagem eletrônica, das NIERs – Notificações de 

Inconformidades Encontradas nas Relações: 1o (primeiro) dia útil após o cruzamento das 
informações das Relações Eletrônicas;  

 
V – Emissão do RNER – Relatório Mensal de Notificação de 

Inconformidades Expedidas nas Relações: último dia útil do mês em que ocorreu o envio, 
por mensagem eletrônica, das NIERs –Notificações de Inconformidades Encontradas nas 
Relações; 

  
VI – Disponibilização do  RAIR – Relatório de Ratificação de Informações 

Relacionadas e REIR –Relatório de Retificação de Informações Relacionadas: na mesma 
data do envio, por mensagem eletrônica, das NIERs –Notificações de Inconformidades 
Encontradas nas Relações, sendo que os notificados envolvidos terão prazo de até 10 (dez) 
dias para enviarem, preenchidos, também, por mensagem eletrônica, o RAIR – Relatório 
de Ratificação de Informações Relacionadas ou o REIR –Relatório de Retificação de 
Informações Relacionadas; 

 
VII – Emissão do RRAR – Relatório Mensal de Informações Relacionadas 

e Ratificadas e RRER –Relatório Mensal de Informações Relacionadas e Retificadas: último 
dia útil do mês em que ocorreram os envios dos RAIRs – Relatórios de Ratificação de 



Informações Relacionadas e dos REIRs – Relatórios de Retificação de Informações 
Relacionadas; 

 
VIII – Envio, por mensagem eletrônica, dos AIs  – Autos de Infração de 

Relações: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos 
RAIRs – Relatórios de Ratificação de Informações Relacionadas e dos REIRs – Relatórios 
de Retificação de Informações Relacionadas, sendo que os notificados e autuados 
envolvidos terão mais um prazo de até 10 (dez) dias para enviarem, preenchidos, também, 
por mensagem eletrônica, o RAIR – Relatório de Ratificação de Informações Relacionadas 
ou o REIR – Relatório de Retificação de Informações Relacionadas; 

 
IX – Emissão do RALR – Relatório Mensal de Autos de Infração de 

Relações Lavrados: último dia útil do mês em que ocorreram os envios dos AIs – Autos de 
Infração de Relações; 

 
X – Envio, por mensagem eletrônica, dos AIRRs  –  Autos de Infração de 

Reincidência de Relações: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos 
AIs –Autos de Infração de Relações, sendo que os notificados,  autuados e comunicados 
envolvidos terão, ainda, mais um prazo de até 10 (dez) dias para enviarem, preenchidos, 
também, por mensagem eletrônica, o RAIR – Relatório de Ratificação de Informações 
Relacionadas ou o REIR – Relatório de Retificação de Informações Relacionadas; 

 
XI – Envio, por mensagem eletrônica, das CERRs – Comunicações de 

Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem 
Tributária nas Relações: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios dos AIs 
– Autos de Infração de Relações, sendo que os notificados,  autuados e comunicados 
envolvidos terão, ainda, mais um prazo de até 10 (dez) dias para enviarem, preenchidos, 
também, por mensagem eletrônica, o RAIR – Relatório de Ratificação de Informações 
Relacionadas ou o REIR – Relatório de Retificação de Informações Relacionadas; 

 
XII – Emissão do RCER – Relatório Mensal de Comunicações de 

Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem 
Tributária nas Relações Enviadas: último dia útil do mês em que ocorreram os envios das 
CERRs – Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais 
de Crimes contra a Ordem Tributária nas Relações; 

 
XIII – Envio, por mensagem eletrônica, das cópias das RFARs – 

Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas 
Relações: 1o (primeiro) dia útil após a data de vencimento dos envios das CERRs – 
Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes 
contra a Ordem Tributária nas Relações; 

 
XIV – Emissão do RAPR – Relatório Mensal de Representações Fiscais 

para Ações Penais de Crime contra a Ordem Tributária nas Relações Ingressadas: último 
dia útil do mês em que ocorreram os ingressos  das RFARs – Representações Fiscais para 
Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas Relações; 



 
XV – Envio, por mensagem eletrônica, concomitantemente, dos TIAFs – 

Termos de Início de Ação Fiscal e TREFs – Termos de Regimes Especiais de Fiscalização: 
1o (primeiro) dia útil após a data de ingressos das RFARs – Representações Fiscais para 
Ações Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas Relações; 

 
XVI – Emissão do RTI – Relatório Mensal de Termos de Inícios de Ações 

Fiscais Lavrados e RRF –Relatório Mensal de Regimes Especiais de Fiscalização 
Expedidos: último dia útil do mês em que ocorreram as lavraturas dos TIAFs – Termos de 
Início de Ação Fiscal e as expedições dos TREFs – Termos de Regimes Especiais de 
Fiscalização. 

 
Art. 9o  Os declarantes envolvidos considerar-se-ão: 
 
I – Notificados: 5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, das 

NNERs – Notificações de Relações Não Entregues e NIERs –Notificações de 
Inconformidades Encontradas nas Relações, ou na data da abertura da mensagem 
eletrônica, se esta, ocorrer antes;  

 
II – Notificados da Disponibilização do  RAIR – Relatório de Ratificação de 

Informações Relacionadas e REIR – Relatório de Retificação de Informações 
Relacionadas: 5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, das 
NIERs – Notificações de Inconformidades Encontradas nas Relações, ou na data da 
abertura da mensagem eletrônica, se esta, ocorrer antes; 

 
III – Autuados:  5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, dos 

AIs  – Autos de Infração de Relações, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se 
esta, ocorrer antes; 

 
IV – Autuados de Reincidência:  5 (cinco) dias após o envio, por mensagem 

eletrônica, dos AIRRs  –Autos de Infração de Reincidência de Relações, ou na data da 
abertura da mensagem eletrônica, se esta, ocorrer antes; 

 
V – Comunicados:  5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, 

das CERRs – Comunicações de Elaborações de Representações Fiscais para Ações 
Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas Relações, ou na data da abertura da 
mensagem eletrônica, se esta, ocorrer antes; 

 
VI – Cientificados:  5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, 

das cópias das RFARs – Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a 
Ordem Tributária nas Relações, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se esta, 
ocorrer antes; 

 



VII – Notificados: 5 (cinco) dias após o envio, por mensagem eletrônica, dos 

TIAFs – Termos de Início de Ação Fiscal e TREFs – Termos de Regimes Especiais de 

Fiscalização, ou na data da abertura da mensagem eletrônica, se esta, ocorrer antes. 

 

Parágrafo Único. As NNERs – Notificações de Relações Não Entregues, 
as NIERs – Notificações de Inconformidades Encontradas nas Relações, os  RAIRs –
Relatórios de Ratificações de Informações Relacionadas, os REIRs – Relatórios de 
Retificações de Informações Relacionadas, os AIs  – Autos de Infração de Relações, os 
AIRRs  – Autos de Infração de Reincidência de Relações, as CERRs – Comunicações de 
Elaborações de Representações Fiscais para Ações Penais de Crimes contra a Ordem 
Tributária nas Relações, as cópias das RFARs – Representações Fiscais para Ações 
Penais de Crimes contra a Ordem Tributária nas Relações, os TIAFs – Termos de Início de 
Ação Fiscal e os TREFs – Termos de Regimes Especiais de Fiscalização, terão um CCVJ  
– Código de Controle de Validade Jurídica, que substituirá as assinaturas das autoridades 
e pessoas competentes. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

 

Art. 10. O Chefe do Executivo, por meio de Portaria, estabelecerá os 

modelos dos documentos, relatórios e relações previstos neste Decreto e poderá 

estabelecer outras normatizações complementares e necessárias. 

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser publicado no 

órgão oficial de divulgação dos atos do município, como condição indispensável à sua 

eficácia. 

 

 
Paço Municipal José Boiteux, 10 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

ADAIR ANTÔNIO STOLLMEIER  
Prefeito Municipal 
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