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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 048, DE 27 DE ABRIL DE 2016.

Define procedimentos a serem adotados pelos órgãos
da Administração Direta e Indireta do Municipio de
Carazinho.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZ.!;\;HO, ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nO1.599/2015 da Receita Federal do

Brasil - RFB que dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

(DCTF), face ao disposto no S 7° do art. 6°;

CONSIDERANDO a"ratio legis", ou seja, com o emprego da teleologia,

especialmente da Solução de Consulta COSIT nO166/2015.",

DECRETA:

Art. 1° Ficam os serviços contábeis e financeiros responsáveis por informar na

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), bem como, promover o

respectivo recolhimento ao Tesouro Nacional, dos valores relativos ao Imposto de Renda

Retido na Fonte (IRRF) incidentes sobre os fatos geradores abaixo descritos:

I - Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício;

11 - Rendimentos mensais de aluguéis;

111 - Prêmios e sorteios em geral;

IV - Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa juridica;

V - Remuneração de serviços de limpeza, conservação, segurança e locação

de mão-de-obra prestados por pessoa juridica;

VI - Serviços de propaganda prestados por pessoa juridica;

VII - Outros, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.

Art. 2° Permanecem apropriados como receita orçamentária municipal, na

forma do art. 158, I da Constituição Federal sem a necessidade de informação na DCTF, além
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do IRRF decorrente dos rendimentos do trabalho dos servidores e empregados da

Administração Direta e Indireta dos Poderes, aquele decorrente de rendimentos de

aposentadoria ou pensão pagos pelo RPPS,bem como os decorrentes de decisão da Justiça

do Trabalho ou de Decisão da Justiça Estadual e, ainda, os rendimentos acumulados.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, exercendo

seus efeitos a partir de 10 de maio de 2016.

Gabinete do Prefeito, 27 de abril de 2016.

REN OSÜSS,
Prefeito.
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