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NOTÍCIAOFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 002, DE 24 DE JUNHO DE 2019.
Dispõe sobre a instituição da DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CÁLCULO DO
ISSQN DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO DA ÁREA DA SAÚDE – DCOTS, nos
termos do artigo 410 Lei Complementar Municipal 57 de 21 de Dezembro de 2009,
alterada pela Lei Complementar Municipal 72 de 29 de Setembro de 2017.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto no art. 146, III, “c”, da Constituição Federal de 1988
e no artigo 76 da Lei Complementar Municipal 57 de 21 de Dezembro de 2009,
denominada “Código Tributário do Município de Barra Mansa - RJ – CTM”,
CONSIDERANDO que é primordial ao fisco conhecer todas as deduções ou
exclusões que os contribuintes fazem e a consequente redução no valor do tributo a
ser recolhido,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Declaração das Cooperativas de Trabalho da Área da Saúde
– DCOTS.
Art. 2º. Os contribuintes ficam obrigados a utilizar a DCOTS para formação da base
de cálculo serão as Cooperativas de Trabalho da Área da Saúde.
Art. 3º. A DCOTS deverá ser preenchida e apresentada, mensalmente, por meio do
sítio eletrônico disponibilizado pela Secretaria Municipal de Fazenda.
§1º. O sistema eletrônico trará de forma automatizada a NFS-e de serviço
prestado, que comporá a receita e disporá de mecanismo para que o sujeito
passivo informe as deduções previstas.
§2º. Todas as receitas de serviço auferidas deverão compor a base de cálculo bruta
por meio de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e.
Art. 4º. Não se inclui na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza incidente sobre Cooperativa de trabalho da área da saúde, o valor correspondente aos atos cooperativos principais, aqueles que atendem ao objetivo profícuo
da cooperativa, realizados entre ela e seus cooperados e os atos auxiliares ou complementares, aqueles envolvidos na atividade meio, fundamentais para a realização
dos atos principais, tais como convênios com hospitais, laboratórios clinicas e outros.
Não se inclui também na base de cálculo:
I – exclusão dos valores glosados em faturas emitidas;
II – dedução dos valores das corresponsabilidades cedidas, relativo a importâncias
recebidas a título de convênio com outras operadoras de planos de assistência à
saúde;
III – dedução das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de provisões técnicas;
IV - dedução da parcela das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social (FATES), previstos no art. 28 da Lei 5.764, de 1971;
V – dedução dos valores referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade:
a) Eventos ocorridos: são os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos
beneficiários, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, tais como consultas
medicas/odontológicas, exames laboratoriais, hospitalização, terapias etc. que estejam diretamente ligados ao ato assistencial.
b) Importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades: são os
valores de repasse recebidos a título de transferência de responsabilidade, ou seja,
os valores recuperados de eventos em decorrência do compartilhamento de risco.
Art. 5º. As deduções aceitas serão somente aquelas que estiverem embasadas
em documento fiscal válido.
§1º. Quando a dedução tiver documento fiscal emitido por prestador de outro
município, o contribuinte deverá colocar a opção “outros municípios”, informar
o número do documento fiscal e do CNPJ ou CPF.
§2º. No caso descrito no parágrafo anterior, o fisco poderá exigir a apresentação
do documento fiscal para comprovar a declaração do contribuinte, portanto os documentos fiscais utilizados na geração da informação para obtenção de dedução devem
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ser mantidos organizados e integralmente, em local de fácil acesso para a apresentação ao fisco, quando solicitado.
§3º. O contribuinte deverá classificar na declaração se aquela dedução é um ato
cooperativo ou outra dedução permitida nos incisos do art. 4º da presente Instrução
Normativa e elencados como opção de dedução no preenchimento da DCOTS.
Art. 6º. O fisco poderá desconsiderar para o cálculo da base de cálculo
qualquer dedução que não atenda as exigências desta Instrução Normativa ou não
se mostre fidedigna à realidade dos fatos.
Art. 7º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima
de 2% (dois por cento) da receita total de serviços, exceto para os serviços a que se
referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista de serviço da Lei Complementar 116
de 31 de julho de 2003, conforme art. 10 da Lei 8.429 de 2 de junho de 1992 (Lei de
Improbidade Administrativa).
Art. 8º. Somente poderão ser indicadas para fins de abatimento as notas fiscais
correspondentes aos atos cooperativos principais e aos auxiliares ou
complementares, assim como os definidos no artigo 4º da presente instrução Normativa, passíveis de dedução.
Art. 9º. Os tomadores de serviço na condição de substituto tributário ficam
desobrigados da retenção das Cooperativa de Trabalho da Área da Saúde que recolhem o ISSQN por meio da DCOTS.
Parágrafo único. O campo “ISSQN RETIDO” deverá vir marcado “Não” na NFS-e
do prestador de serviço a que se refere o caput deste artigo.
Art. 10. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE.
Prefeitura Municipal de Barra Mansa – RJ, 24 de junho de 2019.
LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 003, DE 24 DE JUNHO MAIO DE 2019.
Dispõe sobre o CADASTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE OUTRO MUNICÍPIOS – CEPOM a que se refere o artigo 57-A da Lei Complementar Municipal 57 de
21 de Dezembro de 2009, incluído pela Lei Complementar Municipal 72 de 29 de
Setembro de 2017, conforme dispõe o artigo 410 do mesmo diploma legal.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
RESOLVE:
1. Disciplinar os procedimentos:
a) de inscrição no cadastro das pessoas jurídicas que prestem serviços no município
de Barra Mansa – RJ, com emissão de nota fiscal autorizada por outro Município, para
tomadores estabelecidos no Município de Barra Mansa;
b) das pessoas jurídicas tomadoras de serviços no Município de Barra Mansa quando
tomarem os serviços, dos prestadores descritos na alínea “a”.
I - Do Cadastro dos Prestadores de Serviços:
2. As informações necessárias para inscrição das pessoas jurídicas no cadastro
deverão ser fornecidas pelo prestador de serviços, por meio da internet, no endereço
eletrônico “https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online/login/login.aspx”,
mediante o preenchimento do “Requerimento de Inscrição - Pessoa Jurídica de Outro
Município”.
3. O “Requerimento de Inscrição - Pessoa Jurídica de Outro Município”, após a
transmissão por meio da Internet, receberá um número de “Protocolo de Inscrição Declaração”, que servirá como validação da operação de preenchimento e transmissão.
4. O “Protocolo de Inscrição - Declaração” terá validade de 30 (trinta) dias da data da
transmissão do “Requerimento de Inscrição - Pessoa Jurídica de Outro Município”,
devendo o mesmo ser impresso e assinado pelo representante legal ou procurador,
digitalizado e remetido previamente por via digital e concomitantemente encaminhado por via postal, com aviso de recebimento, para a Prefeitura Municipal de Barra
Mansa, Gerência de Cadastro Mobiliário, Rua Luiz Ponce, 263, centro, Barra Mansa
– RJ, CEP 27310-400, ou entregue no mesmo local, em envelope lacrado com a
mensagem “Protocolo de Inscrição - Declaração nº ..” e a “Razão Social do Remetente” anotados na parte frontal do envelope, juntamente com os seguintes documentos:
a) cópia autenticada do RG e CPF do sócio responsável pelo pedido de inscrição;

25 de junho de 2019 - PÁGINA 16

NOTÍCIAOFICIAL

b) cópia do CNPJ do estabelecimento;
c) cópia autenticada do instrumento de constituição (Contrato Social, Estatuto, Ata ou
Declaração de Empresário - Firma Individual) e, se for o caso, suas alterações posteriores, regularmente registrados no órgão competente;
d) procuração, conforme modelo anexo a esta Instrução Normativa, com firma reconhecida, acompanhada dos documentos pessoais do procurador (cópia autenticada
do RG e CPF), quando o signatário do protocolo de inscrição for procurador;
e) cópia do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do estabelecimento, referente ao exercício mais recente;
f) cópia do contrato de locação com firma reconhecida dos signatários;
g) cópia da última conta de energia elétrica em que conste o endereço do estabelecimento;
h) 3 (três) fotografias do estabelecimento, com o registro das seguintes imagens: as
instalações internas, a fachada frontal e detalhe do número.
4.1. As fotografias tratadas na alínea “h” do item anterior deverão, ainda, ser digitalizadas e transmitidas por meio da internet como parte integrante do “Requerimento
de Inscrição - Pessoa Jurídica de Outro Município”.
a) Fica dispensada a fotografia das instalações internas em caso de residência.
4.2. Os documentos solicitados nas alíneas “a”, “c” e “d” ficam dispensados de
autenticação no caso de apresentação do documento original para confronto.
5. A validação da inscrição no cadastro ficará condicionada à regular análise da
Gerência de Cadastro Mobiliário, que terá o prazo de 30 (trinta) dias contado da data
da recepção dos documentos de que trata o item 4, para deferir ou indeferir a inscrição,
solicitar outros documentos ou esclarecimentos ao prestador de serviços.
5.1. Em caso de deferimento da inscrição no cadastro, a inscrição será considerada
regular a partir da data de transmissão do “Requerimento de Inscrição - Pessoa
Jurídica de Outro Município”.
5.2. O cadastro só é válido para as notas fiscais emitidas em data igual ou posterior
àquela tratada no subitem 5.1.
6. O prestador de serviços receberá via e-mail, de preenchimento obrigatório, o resultado de sua solicitação de inscrição, onde constará uma das seguintes mensagens:
a) “inscrição deferida”;
b) “inscrição indeferida”;
7. O indeferimento do pedido de inscrição, qualquer que seja o seu fundamento,
poderá ser objeto de recurso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contado da data
de publicação no Notícia Oficial da Cidade de Barra Mansa.
7.1. O recurso deverá ser interposto pelo representante legal ou procurador e
remetido por via postal, com aviso de recebimento, para Prefeitura Municipal de
Barra Mansa, Gerência de Cadastro Mobiliário, Rua Luiz Ponce, 263, centro, Barra
Mansa – RJ, CEP 27310-400, ou entregue no mesmo local, em envelope lacrado
com a mensagem “Recurso Referente ao Protocolo de Inscrição - Declaração nº
..” e a “Razão Social do Remetente” anotados na parte frontal do envelope.
7.2. O recurso ficará condicionado à regular análise pela Gerência de Cadastro
Mobiliário / SMF, que terá o prazo de 15 (quinze) dias contado da data de sua
recepção para deferir ou indeferir a inscrição.
II - Das Pessoas Jurídicas Tomadoras de Serviços:
8. As pessoas jurídicas tomadoras de serviços no Município de Barra Mansa
deverão observar o disposto na Lei Complementar Municipal 57 de 21 de Dezembro de 2009, alterada pela Lei Complementar Municipal 72 de 29 de Setembro de
2017, regulamentada por esta Instrução Normativa somente quando tomarem os
serviços de prestadores que emitam nota fiscal autorizada por outro Município.
9. Os tomadores de serviços enquadrados na situação do item anterior deverão
utilizar-se do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
constante da nota fiscal para verificar a situação da inscrição do prestador de
serviços no cadastro, por meio da internet, no endereço eletrônico “https://
www.issnetonline.com.br/barramansa/online/login/login.aspx”, onde poderá ser obtida uma das seguintes mensagens:
a) “Pessoa Jurídica regularmente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Fazenda a partir de 01/07/2019 - para as notas fiscais emitidas a partir da data retro
citada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do Imposto, exceto para os
serviços enquadrados nas exceções dos incisos de I a XXV do artigo 3º da Lei
Complementar 116 de 31 de julho de 2003 com redação dada pela Lei Complementar 157 de 29 de dezembro de 2016.
b) “Pessoa Jurídica não cadastrada junto à Secretaria Municipal de Fazenda – será
obrigatória a retenção na fonte e o pagamento do Imposto na conformidade da
legislação vigente para todos os serviços tomados constantes da lista de serviços
constantes da Lei complementar 116 de 31 de julho de 2003 “.
9.1. Os tomadores de serviços não estabelecidos no município de Barra Mansa,
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mas que ainda assim tomarem serviços no referido município, deverão se inscrever no site “https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online/login/login.aspx”,
em Serviços / Outros / “Solicitação de Cadastro para Contribuintes de Outros
Municípios”, preenchendo as informações solicitadas, para que possam ter acesso
ao sistema e declarar os serviços tomados, que tenham sido prestados por Pessoas Jurídica com Nota Fiscal autorizada por outro município.
10. A Secretaria Municipal de Fazenda fará publicar, no Notícia Oficial da Cidade
de Barra Mansa - RJ, a relação das inscrições, tratadas por esta Instrução Normativa, dos prestadores de serviços que forem canceladas de ofício.
11. Fica delegada competência ao Subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Fazenda para, mediante Ato Declaratório, proceder à divulgação de que
trata o item anterior.
12. Os prestadores de serviços que emitem nota fiscal autorizada por outro Município para tomadores estabelecidos no Município de Barra Mansa deverão efetuar
a inscrição no cadastro de que trata esta Instrução Normativa a partir de 01 de julho
de 2019.
13. Os tomadores de serviços estabelecidos no Município de Barra Mansa deverão
observar o disposto no item 9 para as notas fiscais emitidas a partir de 01 de julho
de 2019.
14. Os tomadores /prestadores de serviços estabelecidos fora do Município de
Barra Mansa, mas que o serviço tenha sido prestado no município de Barra Mansa,
deverão observar o disposto no item 9.1 para as notas fiscais emitidas a partir de
01 de julho de 2019.
15. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE.
Prefeitura Municipal de Barra Mansa – RJ, 24 de junho de 2019.
LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda
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