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DECRETO Nº 026 – GAB / PMA, de 06 de Fevereiro de 2023. 

  

Dispõe sobre o Recolhimento do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, no âmbito do 
Município de Almeirim-PA, por parte das 
Empresas substituta tributaria e dá 
outras providências. 

 

A Excelentíssima Senhora MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, 
Prefeita Municipal de Almeirim/PA, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas no inciso V e XXII, do Art. 89 e Art. 138, da Lei Orgânica Municipal e, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de efetuar o controle do recolhimento de valores 
referentes as Empresas Substitutas Tributária, que diz respeito a cobrança do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; 
 

CONSIDERANDO que cabe à Prefeitura Municipal de Almeirim, normatizar os 
procedimentos de arrecadação das taxas e impostos a serem recolhidas junto ao 
Fisco Municipal. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º – Fica determinado o desenquadramento das empresas, como substituta 
tributaria no âmbito do Município de Almeirim-PA, referente a retenção do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, que tenha como CNAE 
Principal, códigos e descrições relacionados abaixo. 
 

CNAE DESCRIÇÃO 
 

02.30-6-00 

 

Atividades de apoio à produção florestal 
17.10-9-00 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 

 

Art. 2º – Os prestadores de serviços no âmbito do Município de Almeirim-PA, 
alcançados pela retenção do imposto, não estão dispensados do cumprimento das 
obrigações assessorias, previstas na legislação tributária, e, deverão efetuar o 
recolhimento desses valores junto à Secretaria de Fazenda do Município Almeirim 
– Estado do Pará. 
 

Art. 3º - Os contribuintes sediados fora do Município de Almeirim-PA, deverão 
efetuar o cadastro eletrônico registrando os dados de sua empresa, e encaminhar 
a ficha cadastral devidamente assinada pelo representante legal com firma 
reconhecida e cópia do Contrato Social, atualizado e registrado à Secretaria de 
Fazenda do Município de Almeirim. 
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Art. 4º - Caso o prestador de serviço estabelecido fora deste Município não faça o 
cadastramento, o tomador deverá comparecer à Secretaria Municipal da Fazenda, 
dentro do prazo, ate 10(dez) de cada mês subsequente, ao serviço tomado e 
realizar o recolhimento do imposto devido, através de denúncia espontânea, sob 
pena de acréscimos legais. 
 
Art. 5º - Os tomadores de serviços enquadrados no Art. 1º, deverão solicitar o 
cadastramento das empresas de fora do município, dentro do prazo para 
contratação e execução dos serviços. 
 
Parágrafo Único – Fica determinado a declaração de serviços tomados – DMS, 
para empresas enquadradas no Art. 1º, que poderá ser feita de forma eletrônica no 
sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 
 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, com 
seus efeitos jurídicos vigorando a partir do dia 01 de fevereiro de 2023. 
 
Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

Art. 8º - Registre-se, publique-se, Dê-se Ciência e Cumpra-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria Lucidalva Bezerra de Carvalho 
Prefeita Municipal de Almeirim 

Prefeita Municipal 
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