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A Prefeitura de Búzios convida a população para a inauguração nes-
ta quarta-feira, dia 29, da nova Praça do Skate, em Geribá. Totalmente 
reformada, a praça que contava com a pista de skate, agora serve aos 
moradores com pátio infantil, anfi teatro, acessibilidade e jardins.

Gerando mais conforto e segurança para as famílias que curtem seu 
tempo de lazer na praça, a prefeitura ampliou a área de calçadas e plan-
tou grama na área do anfi teatro e do pátio infantil, que também foi total-
mente reformada e recuperada. A praça também recebeu bancos novos 
e mesinhas de madeira.

Ampliação da Praça do Skate será 
inaugurada nesta quarta-feira em búzios

Nesta quinta-feira tem inauguração 
do CVT em búzios

Em Búzios, na próxima quinta-feira, dia 30 de junho, às 17h, acontece a 
inauguração do Centro Vocacional Tecnológico, o CVT, no bairro Marina. O 
Centro Vocacional Tecnológico é uma unidade de ensino profi ssionalizante, 
que formará alunos, para integrarem diretamente o mercado de trabalho em 
áreas que exigem conhecimentos técnicos, científi cos ou tecnológicos. O 
CVT de Búzios conta com 24 cursos de qualifi cação profi ssional nas áreas 
de Gastronomia, Construção Civil, Gestão e Negócios, além de Idiomas.

 
O prefeito André Granado acredita que com este novo centro em Búzios, 

a população estará qualifi cada para melhores empregos. “Nós vamos ter 
a primeira escola técnica dessa cidade, com professores especializados e 
equipamentos de ponta. O nosso povo irá conseguir uma especialização 
profi ssional com diploma, sem precisar procurar cursos em outras cidades, 
geralmente longe de casa. Aqui, serão preparados para o mercado de tra-
balho e terão uma profi ssão comprovada”, falou o prefeito.

 
A criação desta escola técnica irá proporcionar a capacitação de milhares 

de alunos buzianos, abrindo novas perspectivas e agregando valor a mão 
de obra local. Com esta pedra fundamental, a Prefeitura de Búzios dá mais 
um passo rumo ao desenvolvimento profi ssional sustentável da população, 
melhorando a cada dia a qualidade de vida das famílias da cidade.

 
Esta obra é uma realização da Prefeitura Municipal de Armação dos 

Búzios em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O CVT - Búzios, é uma 
escola técnica  que 
proporcionará a ca-

pacitação de milhares 
de alunos buzianos

A nova Praça do 
Skate será 
inaugurada nesta 
quarta-feira (29) 
às 17h. 
Participe!



2 B.O.Boletim Oficial
do Município de Armação dos Búzios

Ano XI - Nº 763 - Armação dos Búzios,
24 a 27 de junho de 2016

PREFEITO
André Granado Nogueira da Gama

VICE-PREFEITO
Carlos Alberto Muniz

CHEFE DE GABINETE
Robson Mota do Livramento

SECRETARIA DE GOVERNO
Kleber Ferreira de Souza

PROCURADORIA GERAL
Cássio Heleno Cunha Oliveira
CONTROLADORIA GERAL

Jeferson Teixeira Terra
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E PROJETOS
Maria Alice Ribeiro Passeri

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO

Humberto Alves da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESPORTE  CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Deisemar Gonçalves dos Santos de Jesus

SECRETARIA DE OBRAS
Paulo Abranches Guedes Júnior

SECRETARIA DE SAÚDE
Raquel Soares de Freitas Haddad

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA 
E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Alexandre Raulino de Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
TRABALHO E RENDA
João de Melo Carrilho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Renato de Jesus

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Geraldo Barreiro Borges

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA
Fábio Jorge Dantas de Sousa

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE

Carlos Henriques Pinto Gomes
VICE-PRESIDENTE

Gelmires da Costa Gomes Filho
1º SECRETÁRIO

Messias Carvalho da Silva
2º SECRETÁRIO

Leandro Pereira dos Santos

VEREADORES
José Márcio Moreira dos Santos

Lorram Gomes da Silveira
Genilson Drumond de Pina

Felipe do Nascimento Lopes
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

bOLETIm OfICIAL
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

E x P E D I E N T E
Impressão: Jornal A Tribuna - Niterói - RJ

Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Estrada da Usina, nº 600 - Centro
Armação dos Búzios

Telefone: (22) 2633-6000
Tiragem: 2.000 exemplares
Periodicidade: Semanal

Secretaria de Governo
Kleber Ferreira de Souza

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1258, DE 24 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre alterar a Lei n° 764, de 22 de dezembro de 2009, que “Regulamenta a exploração comercial de ativi-
dades náuticas nas praias do Município de Armação dos Búzios, e dá outras providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

RESOLVE:

Art. 1º Ficam modificados o § 1°, do art. 1º, e o § 1°, do art. 15, da Lei n° 764/2009, passando a vigorar com as 
seguintes redações:

“Art. 1º............
......................

§ 1º As atividades náuticas serão desenvolvidas entre 8h00 para início de embarque e 18h00 para término de de-
sembarque, e podendo este ser estendido até as 22h00.” 

“Art. 15...........
......................

§ 1° As infrações supra relacionadas, de acordo com sua gravidade, ou reincidência, implicarão na acumulação da 
multa e na cassação da autorização para o exercício da atividade.”

Art. 2º Ficam acrescidos os §§ 3°, 4°, 5° e 6°, ao art. 1°, da Lei n° 764/2009, passando a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1°............
......................

§ 3° Para a autorização do comércio de atividades noturnas no período compreendido entre 18h00 e 22h00 deverá 
haver, dentro do quadro de funcionários da embarcação, pelo menos 1 Uma) pessoa com certificado em curso de 
primeiros socorros.

§ 4° Deverá ser entregue ao servidor responsável pela fiscalização da secretaria competente, no ato da saída da 
embarcação, cópia da lista de passageiros embarcados.

§ 5° As empresas para exercerem a exploração comercial de atividades náuticas noturnas (18h00 às 22h00) de-
verão apresentar o “Nada Opor” pela Diretoria de Portos e Costa (DPC) da Marinha do Brasil.

§ 6° O itinerário dos passeios noturnos não poderá ocorrer a uma distância superior à ½ (meia) Milha de distância 
da Costa.”

Art. 3° Fica incluído o inciso V, ao art. 15, da Lei n° 764/2009, com a seguinte redação:

“Art. 15............
......................

V – o desembarque após o horário das 22h00 – multa de 200 UPFM.”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 24 de junho de 2016.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAmA
Prefeito

Autoria: Comissão de Turismo e Cultura

DECRETO Nº. 634, DE 27 DE JUNHO DE 2016

Regulamenta a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DESIF e da outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as evoluções tecnológicas visando oferecer agilidade nas op-
erações e a redução de custos operacionais dos sujeitos passivos com o cumprimento dos seus deveres instru-
mentais;
 
CONSIDERANDO a necessidade de simplificar o cumprimento das obrigações tributárias acessórias; 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituída a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras  - DESIF. 

Art. 2º As instituições financeiras equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, são 
obrigadas a entregarem, mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação de serviços, a 
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DESIF. 

Art. 3º A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras  - DESIF destina-se ao fornecimento de 
informações relativas aos serviços prestados por instituições financeiras e equiparadas. 

§ 1º Deverão ser informados na DESIF a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras, conforme 
Modelo Conceitual definido pela Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das 
Capitais – ABRASF, composta pelos seguintes documentos a ser enviados por meio eletrônico e recepcionados 
através do sistema Incrementar da Prefeitura de Armação dos Búzios:
I – a identificação da declaração – por tipo de movimentação; 
II – a identificação da dependência – periodicidade anual ou mensal;
III – o Plano Geral de Contas Comentado (PGCC) – periodicidade na implantação ou atualização; 
IV – a Tabela de Tarifas de Serviços da Instituição – periodicidade na implantação ou atualização;
V – a Tabela de Identificação de Serviços de Remuneração Variável – periodicidade na implantação ou atualização;  
V – o Balancete analítico mensal – periodicidade anual; 
VI – o Demonstrativo de Rateio de Resultados Internos – periodicidade anual;
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VII – o Demonstrativo da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN mensal devido por subtítulo (Consolidado por 
Dependência, Alíquota e Código do Tributo DES-IF) – periodicidade mensal;
VIII – o Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher – periodicidade mensal;
IX – o Demonstrativo das Partidas dos lançamentos Contábeis – periodicidade mensal;
X – o registro da inexistência de serviço prestado na competência, quando for o caso. 

§ 2º A Declaração será realizada individualmente por estabelecimento que possua inscrição no Cadastro Mobiliário 
do Município. 

§ 3º As informações dos serviços prestados por postos de atendimento bancário deverão ser prestadas pela agên-
cia bancária a que ele pertença ou esteja vinculado.
 
§ 4º A obrigação de declarar os serviços prestados somente cessa com a suspensão ou a baixa cadastral da pes-
soa obrigada junto à Secretaria de Fazenda do Município, realizada de ofício ou a pedido do sujeito passivo, após 
o deferimento do processo. 

Art. 4º A Administração Tributária Municipal, de ofício ou o requerimento do interessado, desde que atendido o inter-
esse da arrecadação ou da fiscalização tributária, por ato do Secretario de Fazenda, poderá autorizar a declaração 
dos serviços prestados unificada por estabelecimento centralizador da instituição financeira ou equiparada, estabel-
ecida no Município de Armação dos Búzios. 

Art. 5º Independentemente da entrega da DESIF, o ISSQN devido em cada competência deverá ser recolhido 
dentro dos prazos estabelecidos.

Art. 6º As instituições financeiras e equiparadas também ficam obrigadas a entregar declaração retificadora no caso 
de entrega de declaração com erro ou omissões. 

Art. 7º As informações prestadas na DESIF, relativas ao ISSQN devido pela instituição financeira ou equiparada, e o 
não recolhimento no prazo estabelecido caracteriza confissão de dívida e equivale à constituição do respectivo crédito 
tributário, dispensando-se, para esse efeito, qualquer outra providência por parte da Administração Tributária. 

Parágrafo único. Os valores declarados pelo contribuinte a título de ISSQN, na forma do caput deste artigo, e não 
pagos ou não parcelados serão objeto de inscrição em Dívida Ativa do Município, para fins de cobrança adminis-
trativa ou judicial. 

Art. 8º A não entrega da DESIF, bem com a sua entrega fora do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penal-
idades previstas na legislação tributária municipal e multas de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela sua ausência.
  
Parágrafo único. O preenchimento da DESIF de forma inexata, incompleta ou com informações inverídicas tam-
bém ensejará a aplicação de penalidades legais.
 
Art. 9º O Secretário Municipal de Fazenda fica autorizado a editar as normas complementares a este Decreto. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Armação dos Búzios, 27 de junho de 2016.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAmA
Prefeito

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE FAZENDA

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ Nº 1, DE 27 DE JUNHO DE 2016

Aprova sistemas informatizados destinados a gerar a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras 
– DECLARAÇÃO DE DESIF e contém outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições previstas no art. 91, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, e de acordo com o Decreto nº 634, de 27 de junho de 2016.

RESOLVE:

Art. 1° Ficam aprovados os sistemas informatizados destinados a validar, assinar e transmitir os arquivos que com-
põem a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DESIF, pelo www.sistemaincrementar.com.
br, disponível no site www.buzios.rj.gov.br  de utilização obrigatória para as instituições financeiras e equiparadas, 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central – BACEN, e as demais Pessoas Jurídicas obrigadas a utilizar o Plano 
de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. 

Art. 2º A Declaração de DESIF será gerada em conformidade com as especificações constantes dos Anexos I a V, 
desta Instrução Normativa.

Art. 3º A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras será transmitida pelo aplicativo validador de 
DESIF do Sistema Incrementar e suas atualizações supervenientes e somente em caso de contingência poderá ser 
entregue em mídia magnética na Gerência de Fiscalização Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda. 

Art. 4º O cumprimento da obrigação só se completa com a geração do Protocolo de Entrega pela Administração Fa-
zendária, cabendo ao contribuinte a responsabilidade pela sua obtenção através do aplicativo validador de DESIF 
no site da Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios.

Art. 5º Todos os arquivos que compõem a declaração de DESIF, inclusive o Protocolo de Entrega, deverão ser 
guardados pelo contribuinte pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 6º O aplicativo validador e de transmissão da DECLARAÇÃO DE DESIF Sistema Incrementar será disponibili-
zada no Portal da Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios (www.buzios.rj.gov.br).

Art. 7º A periodicidade e data limite para entrega da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras 
conforme os layouts especificados nos Anexos II a V estão definidas a seguir.
§ 1º Arquivos de periodicidade mensal com data limite até 10 (dez) do mês subsequente:
- Módulo de apuração mensal do ISSQN;
- Módulo do demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis.

§ 2º Arquivo de periodicidade especial, em 2016 até 10 de setembro e nos anos seguintes até 20 de fevereiro:
- Módulo de Informações comuns aos Municípios.

§ 3º Arquivo de periodicidade anual até 20 de julho do ano seguinte:

- Módulo dos Demonstrativos Contábeis.

Art. 8° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 27 de junho de 2016.

RENATO DE JESUS
Secretário Municipal de Fazenda

 
ANExO I

da Instrução Normativa SEFAZ n° 1/2016

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Para cada módulo da DECLARAÇÃO DE DESIF deverá ser gerado um único arquivo com todos os dados de todas 
as dependências da instituição no Município de Búzios. Os arquivos são todos no formato TXT e devem ser con-
struídos conforme as definições dos Anexos II, III, IV e V.
A Secretaria de Fazenda disponibilizará no site da Prefeitura de Búzios o programa validador da DECLARAÇÃO 
DE DESIF doravante denominado Aplicativo, as tabelas e toda a documentação necessária para construção dos 
arquivos da DECLARAÇÃO DE DESIF.

Fluxo para cumprimento desta obrigação acessória:
1. a Instituição constrói os arquivos referentes aos módulos da DECLARAÇÃO DE DESIF conforme padrões e 
formatos especificados nos Anexos II, III, IV e V;
2. o Programa DESIF disponível no site da Prefeitura executa dos arquivos no formato dos Anexos II, III, IV e V 
gerando o numero de protocolo provisório de entrega para consulta de inconsistências geradas;
3. o aplicativo DESIF executa as rotinas de consistências necessárias através do cruzamento das informações contidas 
no arquivo e tabelas disponibilizadas pelo Fisco Municipal e retorna a situação para Consulta de Protocolo no DESIF;
4. no caso do arquivo apresentar erros na validação é disponibilizado na Consulta de Protocolo no DESIF o arquivo de 
mensagem de erros, a Instituição deve baixar este arquivo e promover a correção dos erros, voltando ao passo 2 (dois);
5. no caso da validação ser bem sucedida, o representante ou procurador legal da Instituição, através do aplicativo, 
assina digitalmente o arquivo validado;
6. a Instituição, através do aplicativo, envia o arquivo do módulo da DECLARAÇÃO DE DESIF, assinado, para o 
Fisco Municipal;
7. o Fisco Municipal verifica a versão do aplicativo, autenticidade (Certificação Digital) e autorização do remetente 
(Procuração) da DECLARAÇÃO DE DESIF e retorna o protocolo de recebimento definitivo.
8. Se após o recebimento da DECLARAÇÃO DE DESIF pelo Fisco Municipal com a devida geração do Protocolo 
definitivo, a Instituição constatar alguma inconsistência nos dados enviados, deverá ser feito novo arquivo, iniciando 
todos os procedimentos a partir do passo 2 (dois), com a especificação de DECLARAÇÃO DE DESIF retificadora 
para os Módulo Apuração Mensal do ISSQN e Módulo Demonstrativo Contábil conforme definido nos Anexos II e IV.

Será considerada cumprida a obrigação de entrega do arquivo da DECLARAÇÃO DE DESIF no ato da geração do 
Protocolo definitivo, independentemente do recebimento deste pelo contribuinte. 

Não são admitidas declarações complementares. Para os casos em que se fizer necessária a complementação de-
verá ser feita a declaração retificadora com a informação completa de todos os dados relativos ao Módulo em questão.

Assinatura:
A Assinatura Digital deve ser fornecida por Entidade Certificadora vinculada ao ICP-Brasil. A DECLARAÇÃO DE 
DESIF deverá ser assinada digitalmente pela Instituição ou Procurador. 

Estrutura dos arquivos:
Arquivo único por módulo de declaração contendo os registros conforme leiaute definido nos demais anexos, con-
struído obrigatoriamente no padrão de codificação UTF-8, formato TXT, com as seguintes delimitações:

Tipo Delimitador

Símbolo Descrição

Campo | Pipeline

Multivalor § Parágrafo

Subvalor £ Libra

Os caracteres usados como delimitadores de campo, multivalor e subvalor não podem fazer parte do conteúdo de 
campos, sendo de uso restrito para a função de delimitador.

Não é necessário completar com zeros ou espaços os valores informados para os campos numéricos e alfanumé-
ricos, respectivamente, de forma a obter o tamanho definido para cada campo.

5 
 

Leiaute dos registros 
Legenda 

 
TÍTULO NOME DESCRIÇÃO 
Nº Número Indica o número do campo. 
Campo Campo Indica o mnemônico do campo. 
Descrição Descrição Indica a descrição da informação requerida no campo respectivo. 
Oc Ocorrência  Número de vezes que a informação pode ser apresentada. 
Obr Obrigatório  Obrigatoriedade de preenchimento. 
Tipo  Tipo  N – Numérico  

C – Caracteres  
Campos cujo padrão é  “AnoMes” (aaaamm), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como “.”, “/“, “-”); 
Devem ser informados conforme o padrão “Ano” (aaaa); 
D – Data equivale a numérico de oito caracteres, padrão “AnoMesDia”, formato aaaammdd, excluindo-se quaisquer 
caracteres de separação (tais como “.”, “/“, “-” etc.) e preenchido com zeros à esquerda 

Tam  Tamanho  Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo do tipo de informação. 
16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato: 99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula) como separador de casa decimal e “-“ 
(traço) para identificar valor negativo. Não utilizar separadores de milhar ou quaisquer outros caracteres 
IMPORTANTE: Para cálculo do imposto, o resultado da operação deve ter somente dois dígitos decimais. O uso do 
arredondamento é definido pelo município e deve ser indicado no campo 15 do Registro 0000 (Tipo_Arred), sendo 1 – 
Arredondado e 2 - Truncado. 
Importante: Em Búzios, o tipo de arredondamento adotado é o 1 – Arredondado  
 
 
Exemplos: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resultado Arredondado Truncado 
0,0049999 0,00 0,00 
0,005 0,01 0,00 
0,008 0,01 0,00 

Regra de 
preenchimento 

Regra de 
preenchimento 

Descrição das regras complementares para preenchimento do campo. 

Erro Alerta Erro Alerta Código da mensagem de erro ou alerta, conforme Anexo 10 – Tabela de Mensagens de Erro e Alerta 
Códigos começados com “E” representam ‘Erro’ e “A”, ‘Alerta’, sendo que o erro impede a geração da Declaração e o 
alerta não impede. 
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ANExO II
da Instrução Normativa SEFAZ n° 1/2016

MÓDULO APURAÇÃO MENSAL DO ISSQN

Neste módulo são declarados os demonstrativos de apuração mensal do ISSQN de todas as dependências da institu-
ição no Município, destacando a receita tributável por subtítulo contábil e alíquota, deduções legais, incentivos fiscais, 
processos de suspensão da exigibilidade, bem como todos os demais dados que integram a apuração do imposto.

Entrega até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao mês da competência dos dados declarados. 
Arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I, com 4 (quatro) tipos de registros, a saber:

REGISTRO 0000 - Identificação da declaração
É o conjunto de informações que identificam a Instituição, módulo da declaração, competência e opção de consoli-
dação. Possui uma única ocorrência por arquivo, sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.

REGISTRO 0400 - Identificação da dependência
É o conjunto de informações que identifica a estrutura da Instituição, suas dependências, o detalhamento dos 
dados cadastrais e tipo da declaração. Deve ser informado um registro 0400 para cada dependência da Instituição 
no município de Búzios, independentemente da sua classificação, relação de dependência, modelo adotado de 
contabilização de suas receitas e quaisquer outros entendimentos.

REGISTRO 0430 - Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo.
Demonstrativo da apuração, por Subtítulo, da receita tributável mensal por alíquota e imposto devido.
Deverão ser informados mensalmente, por dependência, todos os Subtítulos sujeitos à incidência do ISSQN que 
tiveram movimentação em pelo menos um dia do período.

REGISTRO 0440 - Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher
Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher com as devidas deduções e ajustes na receita declarada, 
incentivos autorizados em lei e depósitos judiciais.
Os créditos a compensar só poderão ser referentes a pagamento a maior de ISSQN em competências anteriores 
ao aproveitamento do crédito, nos termos da legislação municipal.
É o resultado da consolidação do Registro Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulos agrupados por alíquota e conforme tipo da consolidação (Tipo_Cnso) informado no campo 12 
do Registro Identificação da Declaração (Registro 0000), a saber: 

Tipo de consolidação Descrição Campo de Agrupamento

1 Instituição e alíquota Aliq_ISSQN

3 Dependência e alíquota CNPJ_Unif e Aliq_ISSQN

4 Dependência, alíquota e código de tributação CNPJ_Unif, Aliq_ISSQN e Cod_Trib_DESIF

Somente serão aceitos os Tipos de Consolidação igual a “4” (Dependência, alíquota e código de tributação) para 
dependência com movimentação. 

DECLARAÇÃO DE DESIF sem movimento:
A Instituição Financeira que não tiver movimentação para as dependências estabelecidas no município não devem 
informar o Registro do Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher (0430) para a dependência ou 
instituição, conforme o tipo de consolidação, ou seja, a declaração deve conter somente os registros:
Identificação da declaração (0000)
Identificação da dependência (0400)
Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher (0440), sendo que deve ser informado sem valor.

A declaração sem movimento pode ser:
Para toda a instituição - tipo de consolidação igual a 1 (Instituição e alíquota) ou 2 (Instituição, alíquota e código de 
tributação DECLARAÇÃO DE DESIF).
Para uma ou mais dependências - tipo de consolidação igual a 3 (Dependência e alíquota) ou 4 (Dependência, 
alíquota e código de tributação DECLARAÇÃO DE DESIF)

Em síntese:
a) DESIF negativa para tipo de consolidação = 1 (instituição + alíquota): haverá somente um registro 440, que 
deverá ser preenchido conforme item 4.2.9.1 do Termo de Referência; 
b) DESIF negativa para tipo de consolidação = 3 (dependência e alíquota): deve haver TANTOS registros 440 
QUANTAS FOREM as dependências com contabilidade própria  informadas ou seja, dependências cujo campo 10 
(indicador de contabilidade própria) dos respectivos registros 0400 for igual a 1.

O Registro do Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher deve ser preenchido conforme tabela a seguir:

Nº Campo Obr Regra de preenchimento

1 Num_Linha S Sequencial

2 Reg S “0440”

3 CNPJ S Se R0000.Tipo_Cnso = 1 ou 2, informar R0000.CNPJ_Resp_Rclh, senão, in-
formar R0400.CNPJ_Unif

4 Cod_Trib_DESIF N Não deve ser informado

5 Rece_Decl_Cnso S Deve ser preenchido com zero

6 Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu N Não deve ser informado 

7 Dedu_Rece_Decl_Cnso N Não deve ser informado

8 Desc_Dedu N Não deve ser informado

9 Base_Calc S Deve ser preenchido com zero

10 Aliq_ISSQN S Deve ser preenchido com zero

11 Valr_ISSQN_Devd S Deve ser preenchido com zero

12 Valr_ISSQN_Retd N Não deve ser informado

13 Inct_Fisc_Sub_Titu N Não deve ser informado

14 Inct_Fisc N Não deve ser informado

15 Desc_Inct_Fisc N Não deve ser informado

16 Valr_A_Cmpn N Não deve ser informado

17 Orig_Cred_A_Cmpn N Não deve ser informado

18 Valr_ISSQN_Rclh N Não deve ser informado

19 Motv_Nao_Exig N Não deve ser informado

20 Proc_Motv_Nao_Exig N Não deve ser informado

21 ISSQN_A_Relh N Não deve ser informado

ESPECIFICAÇÃO DOS REGISTROS

Registro 0000:
É o registro de abertura do arquivo digital e, portanto, deve ser obrigatoriamente o primeiro registro do arquivo.

Observações:
- Registro obrigatório
- Nível hierárquico – 0
- Ocorrência: um (por arquivo)
- Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há.
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

1 Num_Linha Número seqüencial que 
identifica a linha do arquivo.  

1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e mantida 
a sequência em +1 para todos os demais 
registros 

EG003 
EG008 
EG009 
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0000’ 1-1 S C 4  ED035 
EG009 
EG012 
EG014 
ED037 

3 CNPJ Identificação da Instituição 
composta dos 8 primeiros 
algarismos do CNPJ 

1-1 S C 8 Sem máscara de formatação ED001 
EG009 

4 Nome Razão Social da Instituição 1-1 S C 100  ED002 
EG009 

5 Tipo_Inti Identifica o tipo de Instituição 
a qual se refere esta 
declaração, conforme Tabela 
de Títulos (Anexo 2) 

1-1 S C 1 Deve pertencer à Tabela de Títulos (Anexo 2) ED003 
ED020 
EG009 

6 Cod_Munc Código do município onde 
será entregue a declaração 
(Tabela de Municípios do 
IBGE) 

1-1 S N 7 Deve existir na Tabela de Municípios do IBGE 
(Anexo 5) 

EG001 
EG008 
EG009 
EG010 

7 Ano_Mes_I
nic_Cmpe 

Ano e mês de início 
competência da declaração. 
Formato: aaaamm 

1-1 S C 6 Ano e mês válidos  
Modu_Decl = 1  Mês deve ser igual a 01 
(janeiro), exceto para início de atividades em 
mês diferente de janeiro. 
Modu_Decl = 3  Mês deve ser igual a 01 
(janeiro), exceto para:  

 início de atividades em mês diferente de 
janeiro 

 em caso de alteração do PGCC e tabelas dentro 
do exercício, informar início da vigência.  
Ano não pode ser inferior a 10 anos ou maior 
que o corrente  

A002 
A007 
ED004 
ED005 
EG007 
EG009 

8 Ano_Mes_
Fim_Cmpe 

Ano e mês de fim da 
competência da declaração. 
Formato: aaaamm 

1-1 S C 6 Ano e mês válidos 
Modu_Decl = 1 ou 3 Mês deve ser igual a 
12 (dezembro) e ano igual ao ano de 
Ano_Mes_Inic_Cmpe, exceto para empresa 
que encerrou sua atividade antes do mês de 
dezembro 
Modu_Decl = 2  deve ser igual a 
Ano_Mes_Inic_Cmpe 

A001 
ED004 
ED005 
ED023 
ED052 
EG007 
EG009 
 

9 Modu_Decl Módulo da declaração. 
1 – Demonstrativo Contábil 
2 – Apuração Mensal do 
ISSQN 

3 – Informações Comuns aos 
Municípios 

1-1 S N 1  ED014 
ED015 
EG008 
EG009 

1
0 

Tipo_Decl Identificação do tipo da 
declaração 
1 – Normal 
2 – Retificadora  

1-1 S N 1 Modu_Decl = 3  Tipo deve ser igual a 1 
(Normal) 

ED006 
ED018 
ED046 
EG008 
EG009 

1
1 

Prtc_Decl_
Ante 

Protocolo da declaração a ser 
retificada ou complementada 

0-1 N C 30 Obrigatório para Tipo_Decl igual a 2 
(Retificadora)  
Não deve ser informado para Tipo_Decl igual 
a 1 (Normal) 

ED024 
ED025 
ED026 
EG009 

1
2 

Tipo_Cnso Indica o tipo da consolidação 
para fins de apuração do 
imposto mensal a recolher 
1 – Instituição e alíquota 

2 – 2 - Instituição, alíquota e código 
de tributação 
DECLARAÇÃO DE DESIF 
3 – Dependência e alíquota 

4 – 4 -Dependência, alíquota e 
código de tributação 
DECLARAÇÃO DE DESIF 

0-1 N N 1 Modu_Decl = 1 ou 3  Tipo não deve ser 
informado 
Modu_Decl = 2  Tipo deve ser informado. 
Se declaração sem movimento, informar 1 – 
“Instituição e Alíquota" 
Importante: Para o município de Búzios 
serão aceitos somente o tipo “4” – 
Dependência, alíquota e código de tributação 
DES-IF para dependência com movimento. 

ED012 
ED021 
ED022 
ED031 
ED047 
EG008 
EG009 
 
 

1
3 

CNPJ_Resp
_Rclh 

Dependência com 
responsabilidade pelo 
recolhimento do ISSQN. 
Identificação da dependência 
composta dos 6 últimos 
algarismos do CNPJ da 
dependência responsável pelo 
recolhimento do ISSQN, 
inclusive dígito verificador e 

0-1 N C 6 Modu_Decl = 1 ou 3  CNPJ responsável 
pelo recolhimento não deve ser informado 
Modu_Decl = 2  CNPJ responsável pelo 
recolhimento deve ser informado conforme 
regra de tipo de consolidação.  
Validar dígito verificador, concatenando com 
CNPJ do Registro de Identificação da 
declaração para formação do número 
completo. 

ED013 
ED019 
ED032 
ED033 
ED034 
ED048 
ED051 
EG004 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

sem máscara de formatação.  Deve existir no Registro de Identificação da 
dependência, com contabilidade própria e 
pertencer ao município da entrega da 
declaração 
Obrigatório se Tipo_Cnso igual a 1 – 
“Instituição e alíquota” ou 2 – “Instituição, 
alíquota e código de tributação 
DECLARAÇÃO DE DESIF” ou se não houver 
ocorrências do  Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo 
Não informar se Tipo_Cnso igual 3 – 
“Dependência e alíquota” ou 4 – 
“Dependência, alíquota e código de tributação 
DECLARAÇÃO DE DESIF” 

 

1
4 

Idn_Versao Identificador da versão da 
DECLARAÇÃO DE DESIF 

1-1 S C 10 Deve conter o número da versão atual da 
DECLARAÇÃO DE DESIF no município, 
formato x.xx é 1.00 
 

ED042 
ED043 
EG009 

1
5 

Tipo_Arred Tipo do arredondamento de 
cálculo dos valores: 
1 – Arredondado 
2 – Truncado  

0-1 N N 1 Modu_Decl = 1 ou 3  Tipo não deve ser 
informado 
Modu_Decl = 2  Tipo deve ser informado.  
O tipo de arredondamento aceito é 1 – 
“arredondado”. 

ED044 
ED045 
ED049 
EG008 
EG009 
 

 
Registro 0400: 
 
Contém a identificação das dependências. Deve ser informado um registro para cada 
dependência da instituição no município de Búzios, com ou sem inscrição municipal, com ou 
sem contabilidade própria. Para efeitos de informação nesse arquivo digital, entende-se por 
dependência toda unidade com inscrição no cadastro municipal, toda unidade identificada no 
Banco Central e ainda toda unidade que embora não possua inscrição municipal tem os seus 
registros contábeis demonstrados em balancetes próprios.  
 
Observações: 
Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil e Apuração Mensal de ISSQN 
Registro obrigatório 
Nível hierárquico – 1 
Ocorrência: vários (por arquivo)  
Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
Cod_Depe 



5B.O. Boletim Oficial
do Município de Armação dos Búzios

Ano XI - Nº 763 - Armação dos Búzios,
24 a 27 de junho de 2016

Registro 0400:
Contém a identificação das dependências. Deve ser informado um registro para cada dependência da instituição 
no município de Búzios, com ou sem inscrição municipal, com ou sem contabilidade própria. Para efeitos de infor-
mação nesse arquivo digital, entende-se por dependência toda unidade com inscrição no cadastro municipal, toda 
unidade identificada no Banco Central e ainda toda unidade que embora não possua inscrição municipal tem os 
seus registros contábeis demonstrados em balancetes próprios. 

Observações:
Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil e Apuração Mensal de ISSQN
Registro obrigatório
Nível hierárquico – 1
Ocorrência: vários (por arquivo) 
Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
Cod_Depe
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

1 Num_Linha Número seqüencial que 
identifica a linha do arquivo.  

1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e 
mantida a sequência em +1 para todos os 
demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0400’ 1-1 S C 4  ED036 
ED050 
EG009 
EG012 
EG014 

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da 
Dependência. Caso não exista 
Inscrição Municipal, deve ser 
utilizado o código interno de 
identificação da dependência, 
sendo único por dependência, 
para todas as declarações 
dentro do exercício de apuração 
de resultado 

1-1 S C 15 Não pode ter mais de uma ocorrência para 
a declaração 

EG002 
EG009 
ED028 
ED039 
 
  

4 Indr_Insc_Mu
nl 
 

Indica se Inscrição Municipal 
foi informada no campo 
Cod_Depe 
1 – Inscrição Municipal 
2 – Código interno da 
Instituição 

1-1 S N 1  ED007 
ED041 
EG008 
EG009 

5 CNPJ_Propri
o 

Identificação da dependência 
composta dos 6 últimos 
algarismos do CNPJ da 
dependência, inclusive com 
dígito verificador e sem 
máscara de formatação.  

0-1 N C 6 Validar dígito verificador, concatenando 
com CNPJ do Registro de Identificação da 
declaração para formação do número 
completo 

EG004 
EG009 
ED029 
 

6 Tipo_Depe Identificação do tipo de 
dependência da Instituição, 
conforme Tabela de Tipos de 
Dependência  

1-1 S N 2 Deve existir na Tabela de Tipos de 
Dependência (Anexo 8) 

ED008 
ED017 
EG008 
EG009 

7 Endr_Depe Endereço (logradouro, número, 
complemento, bairro).  

0-1 N C 100 Obrigatório se Indr_Insc_Munl igual a 2 
(Código interno da Instituição) 

ED009 
EG009 

8 CNPJ_Unif Identificação da dependência 
composta dos 6 últimos 
algarismos do CNPJ da 
dependência responsável junto 
ao BACEN, inclusive com 
dígito verificador e sem 
máscara de formatação.  

1-1 S C 6 Validar dígito verificador, concatenando 
com CNPJ do Registro de Identificação da 
declaração para formação do número 
completo 

ED038 
ED040 
EG004 
EG009 
 

9 Cod_Munc Código do município onde está 
estabelecida a dependência 
unificadora (Tabela de 
Municípios do IBGE), se 
exterior colocar 9999999 

1-1 S N 7 Deve existir na Tabela de Municípios do 
IBGE (Anexo 5), se diferente de 9999999 

EG001 
EG008 
EG009 
EG010 

10 Ctbl_Propria Identifica se declarante possui 
contabilidade própria 
1 – Sim  
2 – Não 

1-1 S C 1 Se CNJP_Propria igual CNPJ_Unif e 
dependência não for paralisada, 
Ctbl_Propria deve ser igual a 1 (Sim) 

A005 
ED016 
EG009 
EM010 

11 Dat_Inic_Par
a 

Data de início da paralisação 
comunicada ao BACEN. 
Formato: aaaammdd 

0-1 N D  Data válida 
Deve ser anterior à Ano_Mes_Fim_Cmpe 
do Registro de Identificação da declaração  
Data não pode ser superior a 10 anos que o 
corrente 

A006 
EG005 
EG009 
ED030 
 

12 Dat_Fim_Par
a 

Data de fim da paralisação 
comunicada ao BACEN. 
Formato: aaaammdd 

0-1 N D  Data válida.  
Preenchido somente se Dat_Inic_Para for 
informada 
Deve ser superior a Dat_Inic_Para 
Deve ser anterior a Ano_Mes_Fim_Cmpe 
do Registro de Identificação da declaração 
Diferença entre Dat_Inic_Para e 
Dat_Fim_Para não pode ser superior a 180 
dias 

A003 
ED010 
ED011 
ED027 
EG005 
EG009 
 

 
Registro 0430:  
 
Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. Deve 
se informado um registro para cada subtítulo de cada dependência com contabilidade própria, 
movimentado no período e cuja receita refere-se à prestação de serviços. No caso de um 
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subtítulo conter receitas sujeitas a alíquotas diferentes, informar tantos registros para o subtítulo 
quantas forem as alíquotas incidentes.  
 
Registro 0430: Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo 
Observações: 
Módulo da declaração: Apuração Mensal de ISSQN 
Registro não obrigatório 
Nível hierárquico – 2 
Ocorrência: vários (por arquivo)  
Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
Cod_Depe 
Sub_Titu 
Cod_Trib_DESIF 
Aliq_ISSQN 
 
Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam 

 
Regra de preenchimento Erro 

Alerta 
1 Num_Linha Número seqüencial que identifica a 

linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro 

registro e mantida a seqüência em 
+1 para todos os demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0430’ 1-1 S C 4 Obrigatório se dependência não 
estiver paralisada e tiver 
contabilidade própria 

EG009 
EG012 
EG014 

3 Cod_Depe 
 

Inscrição Municipal da Dependência. 
Caso não exista Inscrição Municipal, 
deve ser utilizado o código interno de 
identificação da dependência, sendo 
único por dependência, para todas as 
declarações dentro do exercício de 
apuração de resultado 

1-1 S C 15 Deve ter sido informado no 
Registro de Identificação da 
dependência. 

EG002 
EG006 
EG009 
EM019 
 

4 Sub_Titu Código do Subtítulo analítico, 
conforme o PGCC interno, com 
incidência de ISSQN. Sem uso de 
máscara de edição. 

1-1 S C 30  EG009 
EM071 
 

5 Cod_Trib_D
ESIF  

Código de tributação DECLARAÇÃO 
DE DESIF 

1-1 S C 20 Deve existir na Tabela de 
Códigos de Tributação da 
DECLARAÇÃO DE DESIF 
(Anexo 6)  
Deve existir na Tabela Códigos 
de Tributação do Município 
(Anexo 7) dentro da vigência da 
declaração 

EG009 
EG011 
EM004 
 

6 Valr_Cred_
Mens 

Valor total dos lançamentos a crédito 
do Subtítulo 

1-1 S N 16,2 O valor deve ser maior ou igual a 
zero. 

EG008 
EG009 
EM026  
EM061 

7 Valr_Debt_
Mens 

Valor total dos lançamentos a débito do 
Subtítulo 

1-1 S N 16,2 O valor deve ser maior ou igual a 
zero. 

EG008 
EG009 
EM027  
EM062 

8 Rece_Decl Valor da receita tributável pelo ISSQN 
do Subtítulo, no mês de competência, 
em R$ 

1-1 S N 16,2 Deve ser maior ou igual a zero 
Caso resultado seja negativo, 
Rece_Decl igual a zero 

EG008 
EG009 
EM021 
EM063 

9 Dedu_Rece_
Decl 

Valor total de deduções legais da 
receita declarada, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor ou igual a 
Rece_Decl 

EG008 
EG009 
EM028 
EM064 

10 Desc_Dedu Discriminação das deduções da receita 
declarada (descrição e valor em R$) 

0-1 N C 255 Obrigatório se Dedu_Rece_Decl 
for informado 

EG009 
EM029 
EM072 

11 Base_Calc Valor da base de cálculo do ISSQN 
(Rece_Decl –  Dedu_Rece_Decl), em 
R$. 

1-1 S N 16,2 Deve ser igual a (Rece_Decl – 
Dedu_Rece_Decl) 
Deve ser maior ou igual a zero 
Caso resultado seja negativo, 
Base_Calc igual a zero 

EG008 
EG009 
EM030 
EM032 
EM033 
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Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam 
 

Regra de preenchimento Erro 
Alerta 

12 Aliq_ISSQN Alíquota que se aplica à base de 
cálculo. 

1-1 S N 5,2 Aliq_ISSQN deve ser igual a 
alíquota para o Cod_Trib_DESIF 
do município de entrega e 
vigência da declaração, conforme 
Tabela de Códigos de Tributação 
do Município (Anexo 7)  

EG008 
EG009 
EM038 
EM046 
EM059 
EM074 

13 Inct_Fisc Valor do incentivo fiscal, em R$. 0-1 N N 16,2  EG008 
EG009 
EM034 
EM076 

14 Desc_Inct_F
isc 

Discriminação da fundamentação legal 
do incentivo fiscal (descrição e valor 
em R$) 

0-1 N C 255 Obrigatório se Inct_Fisc for 
informado 

EG009 
EM035 
 

15 Motv_Nao_
Exig 

Motivo da não exigibilidade 
Exigibilidade suspensa por decisão 
Judicial;  
Exigibilidade suspensa por 
procedimento administrativo 

0-1 N N 1  EG008 
EG009 
EM016 
 

16 Proc_Motv_
Nao_Exig 

Número do processo que estabeleceu a 
suspensão da exigibilidade 

0-1 N C 20 Obrigatório se Motv_Nao_Exig 
informado for igual a 1 
(Exigibilidade suspensa por 
decisão Judicial) ou 2 
(Exigibilidade suspensa por 
procedimento administrativo) 

EG009 
EM044 

 
 
Registro 0440:  
 
Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher. Nesse registro são demonstrados o cálculo da 
apuração do imposto a partir dos valores informados nos registro 0430, com agregação 
conforme o tipo de consolidação informado no campo 12 do registro 0000. Para o tipo de 
consolidação 1, haverá tantas ocorrências desse registros quantas forem as alíquotas incidentes. 
Para o tipo de consolidação 3, devem ser informados tantos registros por dependência 
unificadora quantas forem as alíquotas incidentes sobre as receitas da respectiva dependência.  
Observações: 
 Módulo da declaração: Apuração Mensal de ISSQN 
 Registro obrigatório 
 Nível hierárquico – 2 
 Ocorrência: vários (por arquivo)  
 Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
1. CNPJ 
2. Aliq_ISSQN 
Cod_Trib_DESIF (Se tipo de consolidação igual a “2” -  Instituição, alíquota e código de 
tributação ou “4” – Dependência, alíquota e código de tributação) 
 
 
Registro 0440: Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher 
 
Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 

 
REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 

ALERTA 
1 Num_Linha Número seqüencial que identifica a 

linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e 

mantida a seqüência em +1 para todos os 
demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 
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subtítulo conter receitas sujeitas a alíquotas diferentes, informar tantos registros para o subtítulo 
quantas forem as alíquotas incidentes.  
 
Registro 0430: Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo 
Observações: 
Módulo da declaração: Apuração Mensal de ISSQN 
Registro não obrigatório 
Nível hierárquico – 2 
Ocorrência: vários (por arquivo)  
Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
Cod_Depe 
Sub_Titu 
Cod_Trib_DESIF 
Aliq_ISSQN 
 
Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam 

 
Regra de preenchimento Erro 

Alerta 
1 Num_Linha Número seqüencial que identifica a 

linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro 

registro e mantida a seqüência em 
+1 para todos os demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0430’ 1-1 S C 4 Obrigatório se dependência não 
estiver paralisada e tiver 
contabilidade própria 

EG009 
EG012 
EG014 

3 Cod_Depe 
 

Inscrição Municipal da Dependência. 
Caso não exista Inscrição Municipal, 
deve ser utilizado o código interno de 
identificação da dependência, sendo 
único por dependência, para todas as 
declarações dentro do exercício de 
apuração de resultado 

1-1 S C 15 Deve ter sido informado no 
Registro de Identificação da 
dependência. 

EG002 
EG006 
EG009 
EM019 
 

4 Sub_Titu Código do Subtítulo analítico, 
conforme o PGCC interno, com 
incidência de ISSQN. Sem uso de 
máscara de edição. 

1-1 S C 30  EG009 
EM071 
 

5 Cod_Trib_D
ESIF  

Código de tributação DECLARAÇÃO 
DE DESIF 

1-1 S C 20 Deve existir na Tabela de 
Códigos de Tributação da 
DECLARAÇÃO DE DESIF 
(Anexo 6)  
Deve existir na Tabela Códigos 
de Tributação do Município 
(Anexo 7) dentro da vigência da 
declaração 

EG009 
EG011 
EM004 
 

6 Valr_Cred_
Mens 

Valor total dos lançamentos a crédito 
do Subtítulo 

1-1 S N 16,2 O valor deve ser maior ou igual a 
zero. 

EG008 
EG009 
EM026  
EM061 

7 Valr_Debt_
Mens 

Valor total dos lançamentos a débito do 
Subtítulo 

1-1 S N 16,2 O valor deve ser maior ou igual a 
zero. 

EG008 
EG009 
EM027  
EM062 

8 Rece_Decl Valor da receita tributável pelo ISSQN 
do Subtítulo, no mês de competência, 
em R$ 

1-1 S N 16,2 Deve ser maior ou igual a zero 
Caso resultado seja negativo, 
Rece_Decl igual a zero 

EG008 
EG009 
EM021 
EM063 

9 Dedu_Rece_
Decl 

Valor total de deduções legais da 
receita declarada, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor ou igual a 
Rece_Decl 

EG008 
EG009 
EM028 
EM064 

10 Desc_Dedu Discriminação das deduções da receita 
declarada (descrição e valor em R$) 

0-1 N C 255 Obrigatório se Dedu_Rece_Decl 
for informado 

EG009 
EM029 
EM072 

11 Base_Calc Valor da base de cálculo do ISSQN 
(Rece_Decl –  Dedu_Rece_Decl), em 
R$. 

1-1 S N 16,2 Deve ser igual a (Rece_Decl – 
Dedu_Rece_Decl) 
Deve ser maior ou igual a zero 
Caso resultado seja negativo, 
Base_Calc igual a zero 

EG008 
EG009 
EM030 
EM032 
EM033 
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2 Reg Texto fixo contendo ‘0440’ 1-1 S C 4  EG009 
EG012 
EG014 
EM066 
EM067 
EM068 
EM069 
EM079 

3 CNPJ Identificação da dependência 
composta dos 6 últimos algarismos 
do CNPJ unificador estabelecido no 
município, inclusive dígito 
verificador e sem máscara de 
formatação. 

1-1 S C 6 Validar dígito verificador, concatenando 
com CNPJ do Registro de Identificação da 
declaração para formação do número 
completo.  
Deve ter sido informado no Registro de 
Identificação da dependência. 
Deve ser igual a CNPJ_Resp_Rclh no 
Registro Identificação da declaração se 
Tipo_Cnso igual a 1 – “Instituição e 
alíquota” ou 2 – “Instituição, alíquota e 
código de tributação DECLARAÇÃO DE 
DESIF”  
 

EG004 
EG009 
EM013 
EM037 
 

4 Cod_Trib_
DESIF  

Código de tributação 
DECLARAÇÃO DE DESIF.  

0-1 N C 20 Deve existir para o município de entrega e 
estar na vigência da declaração, conforme 
Tabela de Códigos de Tributação do 
Município (Anexo 7) 
Informado e obrigatório somente se 
Registro Identificação da declaração se 
Tipo_Cnso igual a 2 – “Instituição, 
alíquota e código de tributação” ou 4 – 
“Dependência, alíquota e código de 
tributação”  
 
Importante: Para o município de Búzios 
serão aceitos somente o tipo “4” – 
Dependência, alíquota e código de 
tributação DES-IF para dependência 
com movimento. 

EG009 
EG011 
EM020 
EM078 
 

5 Rece_Decl
_Cnso 

Somatório de Rece_Decl do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo 
agrupado conforme definição de 
Tipo_Cnso no Registro de 
Identificação da declaração  

1-1 S N 16,2 Rece_Decl_Cnso igual ao somatório 
Rece_Decl no Registro de Demonstrativo 
da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo 
conforme definido em Tipo_Cnso no 
Registro de Identificação da declaração 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo: a)deve ser preenchido com zero; 
b) observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima. 
 

EG008 
EG009 
EM039 
EM047 
EM048 
EM049 
EM050 
EM080 

6 Dedu_Rece
_Decl_Sub
_Titu 

Valor total da dedução por subtítulo 
em R$ 

0-1 N N 16,2 Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu igual ao 
somatório de Dedu_Rece_Decl no 
Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo consolidado 
conforme definido em Tipo_Cnso no 
Registro de Identificação da declaração 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido e 
observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima 

EG008 
EG009 
EM022 
EM023 
EM024 
EM025 
EM082 

7 Dedu_Rece
_Decl_Cns
o 

Valor de dedução da receita 
declarada conforme tipo de 
consolidação da apuração de 
ISSQN, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor do que ou igual  a 
Rece_Decl_Cnso  
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM051 
EM083 

8 Desc_Dedu Identificação das deduções da 
receita declarada (descrição e valor 
em R$) 

0-1 N C 255 Obrigatório se Dedu_Rece_Decl_Cnso 
informado 

EG009 
EM052 
EM073 
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9 Base_Calc Valor diferença entre 
Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu, em 
R$. 

1-1 S N 16,2 Deve ser igual à diferença entre 
Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido com zero 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM031 
EM053 
EM070 
EM084 
 

10 Aliq_ISSQ
N 

Alíquota que se aplica à base de 
cálculo. 

1-1 S N 5,2 Deve existir no Registro de Demonstrativo 
da apuração, da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo 
A Aliq_ISSQN deve ser igual a alíquota 
para o Cod_Trib_DESIF (se informado) 
do município de entrega e estar na 
vigência da declaração, conforme Tabela 
de Códigos de Tributação do Município 
(Anexo 7) 
Se não houver ocorrências do  Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido com zero 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

A004 
EG008 
EG009 
EM001 
EM002 
EM003 
EM038 
EM046 
EM060 
EM075 
EM081 
EM093  
 

11 Valr_ISSQ
N_Devd  

Resultado do cálculo: (Base_Calc 
vezes a Aliq_ISSQN dividida por 
100 (cem)), em R$. 

1-1 S N 16,2 Deve ser igual ao valor da (Base_Calc 
vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 
(cem))  
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido com zero 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 
Arredondar ou truncar o resultado em 
duas casas decimais, conforme 
determinado pelo município e indicado 
no campo Idn_Arred no Registro 
Identificação da declaração 
 
Importante: Para o município de Búzios, 
os cálculos do ISSQN devem ser 
arredondados (tipo de arredondamento- 
Tipo_Arred – igual a 1) 

EG008 
EG009 
EM041 
EM054 
EM085 

12 Valr_ISSQ
N_Retd  

Valor do somatório mensal do 
ISSQN retido conforme 
consolidação definida no campo 
Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor do que ou igual ao 
(Valr_ISSQN_Devd – Inct_Fisc – 
Inct_Fisc_Sub_Titu) 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM055 
EM086 

13 Inct_Fisc_S
ub_Titu 

Valor total do incentivo fiscal por 
Subtítulo em R$ 

0-1 N N 16,2 Inct_Fisc_Sub_Titu igual ao somatório de 
Inct_Fisc no Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo consolidado 
conforme definido em Tipo_Cnso no 
Registro de Identificação da declaração 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM005 
EM006 
EM007 
EM008 
EM087 

14 Inct_Fisc Valor do incentivo fiscal por 
Aliq_ISSQN ou Cod_Trib_DESIF, 
em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor ou igual ao  
Valr_ISSQN_Devd 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM056 
EM077 
EM088 

15 Desc_Inct_
Fisc 

Discriminação da fundamentação 
legal do incentivo fiscal (descrição 
e valor em R$) 

0-1 N C 255 Obrigatório se Inct_Fisc informado EG009 
EM042 
EM057 
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16 Valr_A_C
mpn 

Valor do crédito para abater no 
pagamento do imposto devido, em 
R$. 

0-1 N N 16,2 Não pode ser maior que 
(Valr_ISSQN_Devd – Valr_ISSQN_Retd 
– Inct_Fisc) 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima) 

EG008 
EG009 
EM015 
EM058 
EM089 

17 Orig_Cred_
A_Cmpn 

Discriminação do crédito a ser 
compensado (competência e valor 
em R$).  

0-N N  Obri
gatór
io, 
pelo 
men
os 
uma 
ocorr
ência
, se 
Valr
_A_
Cmp
n 
infor
mad
o 

EM018 
EM017 

17
.1 

Cmpe_Orig
_Cred 

Competência do crédito a ser 
compensado: Formato: aaaamm 

0-1 N C 6 Ano e mês validos 
Ano e mês anteriores à competência da 
declaração 

EG009 
EM011 
EM014 
EM065 

17
.2 

Valr_Orig_
Cred 

Valor do crédito a ser compensado 0-1 N N 16,2 Somatório das ocorrências deve ser igual a 
Valr_A_Cmpn 

EG008 
EG009 
EM036 
EM045 

18 Valr_ISSQ
N_Rclh  

Valor do imposto recolhido no mês 
em R$ 

0-1 N N 16,2 Não pode ser menor que zero  
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM009 
EM090 

19 Motv_Nao_
Exig 

Motivo de não exigibilidade 
1- Exigibilidade suspensa por 

decisão Judicial;  
2- Exigibilidade suspensa por 

procedimento administrativo 

0-1 N N 1 Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 

EG008 
EG009 
EM016 
EM091  
 

20 Proc_Motv
_Nao_Exig 

Número do processo que 
estabeleceu a suspensão da 
exigibilidade 

0-1 N C 20 Obrigatório se Motv_Nao_Exig informado 
for igual a 1(Exigibilidade suspensa por 
decisão Judicial) ou 2 (Exigibilidade 
suspensa por procedimento administrativo) 

EG009 
EM044 

21 ISSQN_A_
Relh 

Resultado do cálculo 
(Valr_ISSQN_Devd – 
Valr_ISSQN_Retd – Inct_Fisc – 
Valr_A_Cmpn – 
Val_ISSQN_Rclh), em R$. 
 

0-1 N N 16,2 Resultado do cálculo (Valr_ISSQN_Devd 
– Valr_ISSQN_Retd – Inct_Fisc – 
Valr_A_Cmpn – Val_ISSQN_Rclh) 
Deve ser igual a zero se Motv_Nao_Exig 
for informado  
Se o resultado da expressão for negativo, 
deve ser zero. 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido ) 
observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM012 
EM040 
EM043 
EM092 
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Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam 
 

Regra de preenchimento Erro 
Alerta 

12 Aliq_ISSQN Alíquota que se aplica à base de 
cálculo. 

1-1 S N 5,2 Aliq_ISSQN deve ser igual a 
alíquota para o Cod_Trib_DESIF 
do município de entrega e 
vigência da declaração, conforme 
Tabela de Códigos de Tributação 
do Município (Anexo 7)  

EG008 
EG009 
EM038 
EM046 
EM059 
EM074 

13 Inct_Fisc Valor do incentivo fiscal, em R$. 0-1 N N 16,2  EG008 
EG009 
EM034 
EM076 

14 Desc_Inct_F
isc 

Discriminação da fundamentação legal 
do incentivo fiscal (descrição e valor 
em R$) 

0-1 N C 255 Obrigatório se Inct_Fisc for 
informado 

EG009 
EM035 
 

15 Motv_Nao_
Exig 

Motivo da não exigibilidade 
Exigibilidade suspensa por decisão 
Judicial;  
Exigibilidade suspensa por 
procedimento administrativo 

0-1 N N 1  EG008 
EG009 
EM016 
 

16 Proc_Motv_
Nao_Exig 

Número do processo que estabeleceu a 
suspensão da exigibilidade 

0-1 N C 20 Obrigatório se Motv_Nao_Exig 
informado for igual a 1 
(Exigibilidade suspensa por 
decisão Judicial) ou 2 
(Exigibilidade suspensa por 
procedimento administrativo) 

EG009 
EM044 

 
 
Registro 0440:  
 
Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher. Nesse registro são demonstrados o cálculo da 
apuração do imposto a partir dos valores informados nos registro 0430, com agregação 
conforme o tipo de consolidação informado no campo 12 do registro 0000. Para o tipo de 
consolidação 1, haverá tantas ocorrências desse registros quantas forem as alíquotas incidentes. 
Para o tipo de consolidação 3, devem ser informados tantos registros por dependência 
unificadora quantas forem as alíquotas incidentes sobre as receitas da respectiva dependência.  
Observações: 
 Módulo da declaração: Apuração Mensal de ISSQN 
 Registro obrigatório 
 Nível hierárquico – 2 
 Ocorrência: vários (por arquivo)  
 Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
1. CNPJ 
2. Aliq_ISSQN 
Cod_Trib_DESIF (Se tipo de consolidação igual a “2” -  Instituição, alíquota e código de 
tributação ou “4” – Dependência, alíquota e código de tributação) 
 
 
Registro 0440: Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher 
 
Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 

 
REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 

ALERTA 
1 Num_Linha Número seqüencial que identifica a 

linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e 

mantida a seqüência em +1 para todos os 
demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 
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9 Base_Calc Valor diferença entre 
Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu, em 
R$. 

1-1 S N 16,2 Deve ser igual à diferença entre 
Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido com zero 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM031 
EM053 
EM070 
EM084 
 

10 Aliq_ISSQ
N 

Alíquota que se aplica à base de 
cálculo. 

1-1 S N 5,2 Deve existir no Registro de Demonstrativo 
da apuração, da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo 
A Aliq_ISSQN deve ser igual a alíquota 
para o Cod_Trib_DESIF (se informado) 
do município de entrega e estar na 
vigência da declaração, conforme Tabela 
de Códigos de Tributação do Município 
(Anexo 7) 
Se não houver ocorrências do  Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido com zero 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

A004 
EG008 
EG009 
EM001 
EM002 
EM003 
EM038 
EM046 
EM060 
EM075 
EM081 
EM093  
 

11 Valr_ISSQ
N_Devd  

Resultado do cálculo: (Base_Calc 
vezes a Aliq_ISSQN dividida por 
100 (cem)), em R$. 

1-1 S N 16,2 Deve ser igual ao valor da (Base_Calc 
vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 
(cem))  
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido com zero 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 
Arredondar ou truncar o resultado em 
duas casas decimais, conforme 
determinado pelo município e indicado 
no campo Idn_Arred no Registro 
Identificação da declaração 
 
Importante: Para o município de Búzios, 
os cálculos do ISSQN devem ser 
arredondados (tipo de arredondamento- 
Tipo_Arred – igual a 1) 

EG008 
EG009 
EM041 
EM054 
EM085 

12 Valr_ISSQ
N_Retd  

Valor do somatório mensal do 
ISSQN retido conforme 
consolidação definida no campo 
Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor do que ou igual ao 
(Valr_ISSQN_Devd – Inct_Fisc – 
Inct_Fisc_Sub_Titu) 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM055 
EM086 

13 Inct_Fisc_S
ub_Titu 

Valor total do incentivo fiscal por 
Subtítulo em R$ 

0-1 N N 16,2 Inct_Fisc_Sub_Titu igual ao somatório de 
Inct_Fisc no Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo consolidado 
conforme definido em Tipo_Cnso no 
Registro de Identificação da declaração 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM005 
EM006 
EM007 
EM008 
EM087 

14 Inct_Fisc Valor do incentivo fiscal por 
Aliq_ISSQN ou Cod_Trib_DESIF, 
em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor ou igual ao  
Valr_ISSQN_Devd 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 
(observar também as instruções do item 
4.2.9.1 acima). 

EG008 
EG009 
EM056 
EM077 
EM088 

15 Desc_Inct_
Fisc 

Discriminação da fundamentação 
legal do incentivo fiscal (descrição 
e valor em R$) 

0-1 N C 255 Obrigatório se Inct_Fisc informado EG009 
EM042 
EM057 
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ANExO III
da Instrução Normativa SEFAZ n° 1/2016

MÓDULO INFORMAÇÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS

Neste módulo são declarados: a) o Plano de Contas; b) a Tabela de Tarifas; e c) Tabela de Identificação de Serviços 
de Remuneração Variável.
Entrega até o dia 20 (vinte) de fevereiro do ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados.
Arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I, com 4 (quatro) tipos de registros, a saber:

REGISTRO 0000 - Identificação da declaração
É o conjunto de informações que identificam a Instituição, módulo da declaração, competência e opção de consoli-
dação. Possui uma única ocorrência por arquivo, sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.

REGISTRO 0100 - Plano geral de contas comentado PGCC
Plano geral de contas comentado – PGCC analítico de todas as Contas de resultado credoras, adotado interna-
mente pela instituição, com vinculação das Contas internas à codificação do COSIF, o respectivo enquadramento 
na lista de serviços da Lei Complementar 116/03 (LC 116/03) e a descrição detalhada da natureza das operações 
registradas nos Subtítulos.
O PGCC deve conter todos os Grupos do COSIF, sendo obrigatório somente para o grupo 7000000 o detalhamento 
dos respectivos Subgrupos, desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo, independentemente da incidência do 
imposto. 
Os Subtítulos do Grupo 7000000 deverão conter exclusivamente receitas de mesma natureza, no nível mais analíti-
co, segregando os valores por espécie. Exemplos: juros, multas, amortizações, correção monetária, comissões 
pela intermediação na venda de seguro, comissões pela intermediação na venda de pacote turístico, comissões 
pela intermediação na venda de cartão de crédito, tarifas de emissão de cheque, tarifas de manutenção de Contas, 
tarifa de abertura de crédito, bonificações, honorários e taxas.
O detalhamento da natureza das operações registradas nos subtítulos só deve ser informado para os subtítulos de 
nível mais analítico e deve ser completo e claro o suficiente para identificar todos os tipos de operações vinculadas 
às receitas ali contabilizadas. 

REGISTRO 0200 - Tabela de tarifas de serviços da instituição
Tabela de tarifas de produtos e serviços da Instituição com suas vinculações aos respectivos Subtítulos de lança-
mento contábil. Para cada tarifa devem ser informados tantos registros 0200 quantos forem os subtítulos contábeis 
que recebem lançamentos referentes a essa tarifa. Todas as tarifas constantes da tabela de tarifas da instituição, 
independentemente de serem ou não cobradas ou de serem ou não prestados no município, devem constar em 
pelo menos um registro 0200.
Registro obrigatório apenas às Instituições que têm o dever de possuir tabela de tarifas conforme regulamento do BACEN.

REGISTRO 0300 - Tabela de identificação de serviços de remuneração variável
Tabela na qual são identificados os subtítulos onde são escrituradas as receitas dos serviços constantes na Tabela 
de Serviços de Remuneração Variável prestados pela instituição potencial ou efetivamente, ainda que não sejam 
prestados no município de Búzios.

ESPECIFICAÇÃO DOS REGISTROS
REGISTRO 0000 - Identificação da declaração

É o conjunto de informações que identificam a Instituição, módulo da declaração, competência e opção de consoli-
dação. Possui uma única ocorrência por arquivo, sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.
As especificações deste registro se encontram no anexo II da Portaria. 

REGISTRO 0100 - Plano geral de contas comentado PGCC

Observações:
•Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios
•Registro obrigatório 
•Nível hierárquico – 1
•Ocorrência: vários (por arquivo)
•Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
•Conta:
•deve haver uma conta raiz (topo, que não possui conta superior) no plano da empresa que obrigatoriamente cor-
responda à raiz 70000009 do plano Cosif;
• todas as contas analíticas (contas que não possuem conta inferior) da empresa devem corresponder a contas 
analíticas do Cosif;
•os níveis das contas Cosif informadas para uma conta no plano interno e o nível de sua conta superior devem 
preservar a correspondente hierarquia de níveis no Plano Cosif.
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Tabela na qual são identificados os subtítulos onde são escrituradas as receitas dos serviços 
constantes na Tabela de Serviços de Remuneração Variável prestados pela instituição potencial 
ou efetivamente, ainda que não sejam prestados no município de Búzios. 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS REGISTROS 
REGISTRO 0000 - Identificação da declaração 
 
É o conjunto de informações que identificam a Instituição, módulo da declaração, competência e 
opção de consolidação. Possui uma única ocorrência por arquivo, sendo obrigatoriamente o 
primeiro registro desse módulo. 
As especificações deste registro se encontram no anexo II da Portaria.  
 
REGISTRO 0100 - Plano geral de contas comentado PGCC 
 
Observações: 
 Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios 
 Registro obrigatório  
 Nível hierárquico – 1 
 Ocorrência: vários (por arquivo) 
 Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
 Conta: 
 deve haver uma conta raiz (topo, que não possui conta superior) no plano da empresa que 
obrigatoriamente corresponda à raiz 70000009 do plano Cosif; 
  todas as contas analíticas (contas que não possuem conta inferior) da empresa devem 
corresponder a contas analíticas do Cosif; 
 os níveis das contas Cosif informadas para uma conta no plano interno e o nível de sua conta 
superior devem preservar a correspondente hierarquia de níveis no Plano Cosif. 
 
 
Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 

 
REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 

ALERTA 
1 Num_Linha Número seqüencial que 

identifica a linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e 

mantida a seqüência em +1 para todos os 
demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0100’ 1-1 S C 4  EG009 
EG012 
EG014 EI023 

3 Conta Código do Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, 
Título e Subtítulo de acordo 
com o Plano de Contas – 
PGCC interno.  

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve ter uma ocorrência por declaração. 

EG009 
EG016 
EI001 
EI032 
EI033 
 

4 Nome Nome do Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, 
Título e Subtítulo de acordo 
com o PGCC interno 

1-1 S C 100  EG009 EI003 
 

5 Desc_Conta Descrição detalhada que 
permita a identificação a 
natureza da operação nela 
contabilizadas. Obrigatório 
somente para Subtítulos mais 
analíticos (que recebem os 
lançamentos contábeis) 

0-1 N C 600 Obrigatório se não for referenciada no 
campo Conta_Supe do PGCC 

EG009 EI004 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

6 Conta_Supe Código da Conta hierárquica e 
imediatamente superior. Não 
preencher se, e somente se, 
Grupo inicial (topo).  

0-1 N C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve existir como Conta no Registro de 
Plano geral de contas comentado – PGCC  
Obrigatório para todas as contas do PGCC 
exceto para a conta raiz correspondente ao 
COSIF 70000009 
Importante: Para o município de Búzios 
será aceito somente um Grupo inicial 
(Grupo 7 do COSIF) 

EG009 
EI005 
EI006 
EI007 
EI021 
EI030 
 

7 Conta_COSIF Código da conta Cosif mais 
analítica relacionada à Conta 
do PGCC informada no campo 
3. 

1-1 S C 20 Sem máscara de formatação. 
Deve existir na Tabela do COSIF (Anexo 
3)  
Deve seguir a mesma estrutura hierárquica 
do COSIF 
Conta COSIF deve estar vigente na 
competência da declaração. 
Os níveis das contas Cosif informadas 
para uma conta no plano interno e sua 
conta superior devem preservar a 
correspondente hierarquia de níveis no 
plano COSIF. 

A008 
A009 
EG009 
EI008 
EI009 
EI018 
EI027 
EI028 
EI029 
EI031 

8 Cod_Trib_DE
SIF 

Código de tributação 
DECLARAÇÃO DE DESIF.  

0-1 N C 20 Obrigatório somente para os subtítulos 
informados no campo Sub_Titu dos 
registros 0200 e 0300. Devem ser 
informados para todos os subtítulos em 
que são contabilizadas receitas de 
prestação de serviços. Não pode ser 
informado para subtítulos que são 
referenciados no campo Conta_Supe do 
registro 0100. 
Deve existir na Tabela de Códigos de 
Tributação da DECLARAÇÃO DE DESIF 
(Anexo 6) e Tabela Códigos de Tributação 
do Município (Anexo 7) dentro da 
vigência 
da declaração 

EI010 
EI014 
EG009 
EG011 
 

 
Registro 0200: Tabela de Tarifas de Serviços da Instituição 
Observações: 
 Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios 
 Registro não obrigatório 
 Nível hierárquico – 1 
 Ocorrência: vários (por arquivo) 
 Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
3. Idto_Tari 
4. Sub_Titu 
 
Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 

 
REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 

ALERTA 
1 Num_Linha Número seqüencial que 

identifica a linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e mantida 

a seqüência em +1 para todos os demais 
registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0200’ 1-1 S C 4 Registro obrigatório quando Instituição cujo 
Tipo da instituição (Tipo_Inti no Registro 
Identificação da declaração) refere-se ao 
Anexo 2 – Tabela de Títulos com atributo 
Tabela de Tarifas obrigatória igual a “Sim” 

EG009 
EG012 
EG014 
EI024 
 

3 Idto_Tari Código de identificação da 
tarifa, atribuído pela instituição.  

1-1 S C 20 Sem uso de máscara de formatação. 
Não pode ter mais de uma ocorrência para o 
mesmo Subtítulo para a mesma vigência 

EG009 
EI011 
EI015 

4 Desc_Tari Descrição da tarifa 1-1 N C 100 Obrigatório somente a primeira ocorrência para 
o mesmo período 

EI012 
EI020 
EG009 

5 Sub_Titu Código do Subtítulo, de acordo 
com o PGCC interno, no qual a 
receita da tarifa é escriturada.   

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve existir no Registro de Plano geral 
de contas comentado PGCC 
como subtítulo analítico 

EG009 
EG015 
EI002 
EI013 
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Tabela de identificação de serviços de remuneração variável 
Registro 0300: Tabela de identificação de serviços de remuneração variável 
Observações: 
 Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios 
 Registro não obrigatório 
 Nível hierárquico – 1 
 Ocorrência: vários (por arquivo)  
 Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
5. Idto_Serv_Remn_Varl 
6. Sub_Titu 
 
Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 

 
REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 

ALERTA 
1 Num_Linha Número seqüencial que identifica a 

linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro 

e mantida a seqüência em +1 para 
todos os demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0300’ 1-1 S C 4 Registro obrigatório para as 
instituições que executam pelo 
menos uma das atividades definidas 
na Tabela de Serviços de 
Remuneração Variável (Anexo 9) 

EG009 
EG012 
EG014 

3 Idto_Serv_Re
mn_Varl 

Código de identificação do serviço de 
remuneração variável.  

1-1 S N 6 Deve existir na Tabela de Serviços 
de Remuneração Variável (Anexo 
9). 
Não pode ter mais de uma 
ocorrência para o mesmo Subtítulo 
para a mesma vigência. Sem 
máscara de formatação. 

EG008 
EG009 
EI016 
EI017 
EI019 

4 Desc_Compl_
Serv_Remn_
Varl 

Descrição complementar do serviço 
de remuneração variável 

0-1 N C 255 Obrigatório somente se Indicador 
de obrigatoriedade de descrição 
complementar = “Sim” na Tabela 
de Serviços de Remuneração 
Variável (Anexo 9) e na primeira 
ocorrência para o mesmo período 

EG009 
EI022 
 

5 Sub_Titu Código do subtítulo analítico, de 
acordo com o PGCC, no qual o 
serviço é escriturado.   

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve existir no Registro de Plano 
geral 
de contas comentado PGCC 
como subtítulo analítico 

EG009 
EG015 
EI025 
EI026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 B.O.Boletim Oficial
do Município de Armação dos Búzios

Ano XI - Nº 763 - Armação dos Búzios,
24 a 27 de junho de 2016

ANExO IV
da Instrução Normativa SEFAZ n° 1/2016

MÓDULO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Neste módulo são declarados os demonstrativos contábeis.

A) Balancete analítico mensal:
Balancetes analíticos mensais das Contas de resultado por CNPJ de cada dependência da Instituição localizada 
no município. 
Os balancetes de cada CNPJ devem integrar os registros das operações das unidades a eles vinculadas.
Todas as contas de resultado com movimentação no período devem constar no balancete, ficando dispensada a 
prestação de informações das Contas de resultado de natureza devedora (despesas) até que se faça um estudo 
específico. 

B)Demonstrativo de rateio de resultados internos
Demonstra os valores por natureza de receita lançados de forma consolidada no Título “Rateio de Resultados 
Internos” ou nos relatórios gerenciais de rateio.
Obrigatório para todas as dependências cujo Título “Rateio de Resultados Internos” possui lançamento em seus 
balancetes.
O somatório por competência de Receita Rateada deve ser igual ao valor lançado no Registro de Balancete analíti-
co mensal para o Título “Rateio de Resultados Internos” correspondente ao COSIF.

Entrega até o dia 20 do mês de Julho do ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados.

Arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I, com quatro tipos de registros, a saber:

REGISTRO 0000 - Identificação da declaração
É o conjunto de informações que identificam a Instituição, módulo da declaração, competência e opção de consoli-
dação. Possui uma única ocorrência por arquivo, sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.

REGISTRO 0400 - Identificação da dependência
É o conjunto de informações que identifica a estrutura da Instituição, suas dependências, o detalhamento dos 
dados cadastrais e tipo da declaração. Deve ser informado um registro 0400 para cada dependência da Instituição 
no município de Búzios, independentemente da sua classificação, relação de dependência, modelo adotado de 
contabilização de suas receitas e quaisquer outros entendimentos.

REGISTRO 0410 - Balancete analítico mensal
Balancetes analíticos mensais das Contas de resultado por CNPJ de cada dependência da Instituição localizada no 
município que compõem a contabilidade oficial levada a registro nas juntas comerciais. 
Os balancetes de cada CNPJ devem integrar os registros das operações das unidades a eles vinculadas.
Todas as contas de resultado devedoras com movimentação no período devem constar no balancete.
REGISTRO 0420 - Demonstrativo de rateio de resultados internos
Demonstra os valores por natureza de receita lançados de forma consolidada no Título “Rateio de Resultados 
Internos” ou nos relatórios gerenciais de rateio.
Obrigatório para todas as dependências cujo Título “Rateio de Resultados Internos” possui lançamento em seus 
balancetes.
O somatório por competência de Receita Rateada deve ser igual ao valor lançado no Registro de Balancete analíti-
co mensal para o Título “Rateio de Resultados Internos” correspondente ao COSIF.

ESPECIFICAÇÃO DOS REGISTROS

REGISTRO 0000 - Identificação da declaração

As especificações deste registro se encontram no anexo II  desta Portaria.

REGISTRO 0400 - Identificação da declaração

As especificações deste registro se encontram no anexo II desta Portaria.
REGISTRO 0410 -  Balancete analítico mensal

Observações:
•Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil
•Registro não obrigatório
•Nível hierárquico – 2
•Ocorrência: vários (por arquivo) 
•Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
7.Cod_Depe
8.Ano_Mes_Cmpe
9.Conta
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REGISTRO 0410 - Balancete analítico mensal 
Balancetes analíticos mensais das Contas de resultado por CNPJ de cada dependência da 
Instituição localizada no município que compõem a contabilidade oficial levada a registro nas 
juntas comerciais.  
Os balancetes de cada CNPJ devem integrar os registros das operações das unidades a eles 
vinculadas. 
Todas as contas de resultado devedoras com movimentação no período devem constar no 
balancete. 
REGISTRO 0420 - Demonstrativo de rateio de resultados internos 
Demonstra os valores por natureza de receita lançados de forma consolidada no Título “Rateio 
de Resultados Internos” ou nos relatórios gerenciais de rateio. 
Obrigatório para todas as dependências cujo Título “Rateio de Resultados Internos” possui 
lançamento em seus balancetes. 
O somatório por competência de Receita Rateada deve ser igual ao valor lançado no Registro 
de Balancete analítico mensal para o Título “Rateio de Resultados Internos” correspondente ao 
COSIF. 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS REGISTROS 
 
 
REGISTRO 0000 - Identificação da declaração 
 
As especificações deste registro se encontram no anexo II  desta Portaria. 
 
REGISTRO 0400 - Identificação da declaração 
 
As especificações deste registro se encontram no anexo II desta Portaria. 
REGISTRO 0410 -  Balancete analítico mensal 
Observações: 
 Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil 
 Registro não obrigatório 
 Nível hierárquico – 2 
 Ocorrência: vários (por arquivo)  
 Conjunto de campos único por linha no arquivo:  
7. Cod_Depe 
8. Ano_Mes_Cmpe 
9. Conta 

 
Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 

 
REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 

ALERTA 
1 Num_Linha Número seqüencial que identifica 

a linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e 

mantida a seqüência em +1 para todos 
os demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0410’ 1-1 S C 4  EC002 
EC012 
EG009 
EG014 
EG012 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da 
Dependência. Caso não exista 
Inscrição Municipal, deve ser 
utilizado o código interno de 
identificação da dependência, 
sendo único por dependência, 
para todas as declarações dentro 
do exercício de apuração de 
resultado 

1-1 S C 15 Deve ter sido informado no Registro de 
Identificação da dependência. 

EC001 
EG002 
EG006 
EG009 
 

4  
Ano_Mes_C
mpe 

Mês e ano de competência do 
balancete. Formato: aaaamm 

1-1 S C 6 Ano e mês válidos 
Deve estar compreendido no período de 
competência da declaração, ou seja, 
maior ou igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe e 
menor ou igual a Ano_Mes_Fim_Cmpe 
ambos no Registro de Identificação da 
declaração 

EC014 
EG007 
EG009 
 

5 Conta Código do Grupo ou Subgrupo ou 
desdobramento do Subgrupo ou 
Título ou Subtítulo de acordo 
com o PGCC.  

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação  
Deve existir no Registro Plano geral de 
contas comentado – PGCC. Deve ter 
ocorrência mensal, a partir da 
competência da primeira movimentação, 
até o final do semestre, mesmo se saldo 
final for igual a zero antes do término do 
semestre 
 

EC013 
EG009 
EG016 

6 Sald_Inic Valor do saldo inicial da Conta 
no mês em R$ 

1-1 S N 16,2 Deve ser sempre igual ao Sald_Final do 
Ano_Mes_Cmpe anterior, exceto para a 
ocorrência igual Ano_Mes_Inic_Cmpe 
do Registro de Identificação da 
declaração. 
O Sald_Inic de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual a soma dos respectivos 
Sald_Inic dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência. 
Valores dos meses janeiro e julho são 
iguais a zero  

EC003 
EC004 
EC005 
EG008 
EG009 
 

7 Valr_Debt Valor total de lançamentos a 
débito no mês em R$, em valor 
absoluto sem sinal 

1-1 S N 16,2 O Debito de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual à soma dos respectivos 
Valr_Debt dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência. 
Deve ser em valor absoluto, sem sinal. 

EC006 
EC007 
EG008 
EG009 
 

8 Valr_Cred Valor total de lançamentos a 
crédito no mês em R$, em valor 
absoluto sem sinal. 

1-1 S N 16,2 O Credito de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual à soma dos respectivos 
Valr_Cred dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência. 
Deve ser em valor absoluto, sem sinal. 

EC008 
EC009 
EG008 
EG009 
 

9 Sald_Final Valor do saldo final da Conta no 
mês em R$ 

1-1 S N 16,2 Deve ser sempre igual ao Sald_Inic mais 
Valr_Cred menos Valr_Debt 
O Sald_Final de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual a soma dos respectivos 
Sald_Final dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência.  

EC010 
EC011 
EC017 
EG008 
EG009 
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Demonstrativo de rateio de resultados internos 
Registro 0420: Demonstrativo de rateio de resultados internos 
Observações: 
 Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil 
 Registro não obrigatório 
 Nível hierárquico – 2 
 Ocorrência: vários (por arquivo)  
 Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há 
 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

1 Num_Linha Número seqüencial que 
identifica a linha do arquivo.  

1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e 
mantida a seqüência em +1 para todos os 
demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0420’ 1-1 S C 4 Obrigatório se existir movimentação no 
Balancete para Conta no Registro de Plano 
geral de contas comentado – PGCC cuja 
Conta_COSIF igual 7.8.0.00.00-1 

EG009 
EG012 
EG014 

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da 
Dependência. Caso não exista 
Inscrição Municipal, deve ser 
utilizado o código interno de 
identificação da dependência, 
sendo único por dependência, 
para todas as declarações 
dentro do exercício de 
apuração de resultado 

1-1 S C 15  EG002 
EG006 
EG009 

4  
Ano_Mes_C
mpe 

Ano e mês de competência do 
balancete. Formato: aaaamm 

1-1 S C 6 Ano e mês válidos 
Deve estar compreendido no período de 
competência da declaração, ou seja, maior 
ou igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe e menor ou 
igual a Ano_Mes_Fim_Cmpe ambos no 
Registro de Identificação da declaração 

EC014 
EG007 
EG009 
 

5 Desc_Rate Descrição detalhada da 
receita rateada  

1-1 S C 255  EC015 
EG009 

6 Valr_Rate Valor da receita rateada. 1-1 S N 16,2 Maior do que zero 
O somatório por competência de Valr_Rate 
deve ser igual ao valor lançado no Balancete 
para o Título “Rateio de Resultados 
Internos”, isto é, somente para Conta do 
balancete (Conta) com Conta do COSIF 
(Conta_COSIF no Registro Plano geral de 
contas comentado – PGCC) igual a 
“7.8.0.00.00-1”.  Somatório do Valor do 
rateio (Valr_Rate) menor que diferença entre 
Valor de crédito e Valor de débito 
(Valr_Cred – Valr_Debt no Registro 
Balancete analítico mensal) para a 
Dependência (Cod_Depe) e para Ano e mês 
de competência (Ano_Mes_Cmpe) 

EC016 
EG008 
EG009 

7 Tipo_Prda Tipo da partida: 
1 – Crédito 
2 – Débito 

1-1 S N 1  EG008 
EG009 
EG017 

8 Cod_Evto Código do evento conforme 
Tabela de Eventos Contábeis 
em Contas de resultado 
(Anexo 1) – Grupo 
Apropriação de Receitas.   

1-1 S N 3 Deve existir na Tabela de Eventos Contábeis 
em Contas de resultado (Anexo 1) e ser 
diferente do código “113 – Valor referente a 
rateio de receitas por  prestação de serviços” 

EC018 
EC019 
EC020 
EG008 
EG009  
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da 
Dependência. Caso não exista 
Inscrição Municipal, deve ser 
utilizado o código interno de 
identificação da dependência, 
sendo único por dependência, 
para todas as declarações dentro 
do exercício de apuração de 
resultado 

1-1 S C 15 Deve ter sido informado no Registro de 
Identificação da dependência. 

EC001 
EG002 
EG006 
EG009 
 

4  
Ano_Mes_C
mpe 

Mês e ano de competência do 
balancete. Formato: aaaamm 

1-1 S C 6 Ano e mês válidos 
Deve estar compreendido no período de 
competência da declaração, ou seja, 
maior ou igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe e 
menor ou igual a Ano_Mes_Fim_Cmpe 
ambos no Registro de Identificação da 
declaração 

EC014 
EG007 
EG009 
 

5 Conta Código do Grupo ou Subgrupo ou 
desdobramento do Subgrupo ou 
Título ou Subtítulo de acordo 
com o PGCC.  

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação  
Deve existir no Registro Plano geral de 
contas comentado – PGCC. Deve ter 
ocorrência mensal, a partir da 
competência da primeira movimentação, 
até o final do semestre, mesmo se saldo 
final for igual a zero antes do término do 
semestre 
 

EC013 
EG009 
EG016 

6 Sald_Inic Valor do saldo inicial da Conta 
no mês em R$ 

1-1 S N 16,2 Deve ser sempre igual ao Sald_Final do 
Ano_Mes_Cmpe anterior, exceto para a 
ocorrência igual Ano_Mes_Inic_Cmpe 
do Registro de Identificação da 
declaração. 
O Sald_Inic de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual a soma dos respectivos 
Sald_Inic dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência. 
Valores dos meses janeiro e julho são 
iguais a zero  

EC003 
EC004 
EC005 
EG008 
EG009 
 

7 Valr_Debt Valor total de lançamentos a 
débito no mês em R$, em valor 
absoluto sem sinal 

1-1 S N 16,2 O Debito de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual à soma dos respectivos 
Valr_Debt dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência. 
Deve ser em valor absoluto, sem sinal. 

EC006 
EC007 
EG008 
EG009 
 

8 Valr_Cred Valor total de lançamentos a 
crédito no mês em R$, em valor 
absoluto sem sinal. 

1-1 S N 16,2 O Credito de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual à soma dos respectivos 
Valr_Cred dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência. 
Deve ser em valor absoluto, sem sinal. 

EC008 
EC009 
EG008 
EG009 
 

9 Sald_Final Valor do saldo final da Conta no 
mês em R$ 

1-1 S N 16,2 Deve ser sempre igual ao Sald_Inic mais 
Valr_Cred menos Valr_Debt 
O Sald_Final de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual a soma dos respectivos 
Sald_Final dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência.  

EC010 
EC011 
EC017 
EG008 
EG009 
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ANExO V
da Instrução Normativa SEFAZ n° 1/2016

MÓDULO DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Nesse módulo são declarados os demonstrativos das partidas dos lançamentos contábeis em sua forma mais 
primitiva, isto é individual por operação / evento.
Serão entregues ao fisco mensalmente em conjunto com os demais anexos de periodicidade mensal.
Arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I, com apenas um tipo de registro, a saber:

REGISTRO 1000:
Nesse registro são declaradas as partidas dos lançamentos contábeis com informações extraídas das Fichas dos 
Lançamentos individuais por operação. A Instituição Financeira deve entregar ao Fisco Municipal sempre que so-
licitado, conforme os seguintes critérios:
- Para um período
- Apenas para um conjunto de Subcontas
- Com todos os lançamentos
- Somente com os lançamentos a crédito
- Somente com os lançamentos a débito.
Para um mesmo lançamento, a soma das partidas a débito deve ser igual à soma das partidas a crédito.
Os lançamentos deverão ser entregues ao município cujo Município Contábil e/ou Município Vinculado for igual ao 
município para o qual se dirige a DECLARAÇÃO DE DESIF e que pelo menos uma partida seja em Subtítulo de 
resultado credor.
         
Observações:
•Módulo da declaração: Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis
•Registro obrigatório
•Nível hierárquico – 0
•Ocorrência: vários (por arquivo) 
•Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há

RESOLUÇÃO CMAS Nº 09, DE 08 DE JUNHO DE 2016

O Conselho Municipal de Assistência Social de Armação dos Búzios (CMAS-AB), em Reunião extraordinária reali-
zada no dia 08de junhode 2016, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

Art. 1° -Aprovar o Relatório com as execuções orçamentárias e financeiras do Fundo Municipal de Assistência 
Social - FMAS de 2015.

Art. 2° -Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

MARIA CONCEIÇÃO MATTOS FERREIRA
Vice Presidente do CMAS-AB

Conselho Municipal de Assistência Social
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MÓDULO DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS 

 
 
Nesse módulo são declarados os demonstrativos das partidas dos lançamentos contábeis em sua 
forma mais primitiva, isto é individual por operação / evento. 
Serão entregues ao fisco mensalmente em conjunto com os demais anexos de periodicidade 
mensal. 
Arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I, com apenas um tipo de registro, a 
saber: 

 
REGISTRO 1000: 
Nesse registro são declaradas as partidas dos lançamentos contábeis com informações extraídas 
das Fichas dos Lançamentos individuais por operação. A Instituição Financeira deve entregar ao 
Fisco Municipal sempre que solicitado, conforme os seguintes critérios: 
- Para um período 
- Apenas para um conjunto de Subcontas 
- Com todos os lançamentos 
- Somente com os lançamentos a crédito 
- Somente com os lançamentos a débito. 
Para um mesmo lançamento, a soma das partidas a débito deve ser igual à soma das partidas a 
crédito. 
Os lançamentos deverão ser entregues ao município cujo Município Contábil e/ou Município 
Vinculado for igual ao município para o qual se dirige a DECLARAÇÃO DE DESIF e que pelo 
menos uma partida seja em Subtítulo de resultado credor. 
          
Observações: 
 Módulo da declaração: Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis 
 Registro obrigatório 
 Nível hierárquico – 0 
 Ocorrência: vários (por arquivo)  
 Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há 
 
 
Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 

 
REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 

ALERTA 
1 Num_Linha Número seqüencial que 

identifica a linha do arquivo.  
1-1 S N 6 Iniciada com 1 no primeiro registro e 

mantida a seqüência em +1 para todos os 
demais registros 

EG003 
EG008 
EG009  
EG013 

2 Reg Texto fixo contendo ‘1000’ 1-1 S C 4  EG009 
EG012 
EG014 

3 CNPJ_Ctbl Identificação da dependência 
composta dos 14 algarismos do 
CNPJ da dependência onde foi 
contabilizada a partida do 
lançamento, inclusive dígito 
verificador e sem máscara de 
formatação.  

1-1 S C 14 Validar dígito verificador. 
 

EG004 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

4 Cod_Munc_Ctbl Código do município onde está 
situada a CNPJ_Ctbl (Tabela de 
Municípios do IBGE), se 
exterior colocar 9999999 

1-1 S N 7 Deve existir na Tabela de Municípios do 
IBGE (Anexo 5) 

EG001  
EG008 
EG009 
EG010 

5 Idto_Lanc Número de identificação do 
lançamento, único por 
lançamento.  

1-1 S C 50 Mesma adotada pela contabilidade para 
atender ao que estabelece o COSIF  

EG009 
EL004 

6 Dat_Lanc Data do lançamento. Formato: 
aaaammdd 

1-1 S D  Data válida  
 

EG005 
EG009 
EL003 
 

7 Valr_Prda_Lanc Valor da partida do lançamento 1-1 S N  16,2 Para um mesmo lançamento, a soma das 
partidas a débito (Tipo_Prda igual a 2 – 
Débito) deve ser igual a soma das partidas 
a crédito (Tipo_Prda igual a 1 – Crédito) 

EG008 
EG009 
EL002 
EL005 
 

8 Sub_Titu  Código do Subtítulo de acordo 
com o PGCC interno.  Sem uso 
de máscara de edição. 

1-1 S C 30  EG008 
EG009 
EG015 

9 Tipo_Prda Tipo da partida: 
1 – Crédito 
2 – Débito 

1-1 S N 1  EG008 
EG009 
EG017 

10 Cod_Evto Código do evento da partida 
conforme Tabela de Eventos 
Contábeis em Contas de 
resultado (Anexo 1) 

0-1 N N 3  EG008 
EG009 
EL001 

11 Munc_Vinc Código do município onde está 
situada a dependência na qual o 
cliente possui vínculo como 
correntista da instituição. Caso 
o cliente não seja correntista da 
Instituição, informar a 
identificação da dependência 
onde foi adquirida / contratada / 
iniciada a operação / transação / 
aquisição que deu origem ao 
lançamento contábil,  (Tabela 
de Municípios do IBGE), se 
exterior colocar 9999999 

1-1 S N 7 Deve existir na Tabela de Municípios do 
IBGE (Anexo 5) 

EG001 
EG008 
EG009 
EG010 
 

12 Hist_Prda Descrição detalhada da 
operação que deu origem à 
partida do lançamento contábil 

1-1 S C 255  EG009 
EL006 
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No próximo dia 01 de julho, a Escola de Artes 
Zanine será inaugurada.
Participe!


