
 
 

Decreto nº 1.185, de 12 de setembro de 2022. 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 12/09/2022 

        _____________________________ 

 

Dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital 

de Retenções e Outras Informações 

Fiscais (EFD-Reinf) pela Prefeitura do 

Município de Serafina Corrêa, e dá outras 

providências. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso das atribuições 

legais; 

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa RFB (Receita Federal do Brasil) Nº 

2043, DE 12 de agosto de 2021, publicada no DOU de 13 de agosto de 2021, seção 1A, 

página 1; 

CONSIDERANDO, a necessidade de padronizar os procedimentos para que a 

escrituração fiscal exigida seja realizada em conformidade ao que foi determinado pela 

referida Instrução Normativa da RFB, sem deixar de cumprir com as obrigações 

acessórias de prestação de informações à Receita Federal do Brasil; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 2043, de 12 

de agosto de 2021, da RFB, em especial aos incisos I e IV. 

 

DECRETA 

 

Art. 1º O Município de Serafina Corrêa fará a escrituração fiscal sobre as 

retenções referentes aos documentos fiscais emitidos por seus prestadores de 

serviços/fornecedores, de acordo com o que determina a Instrução Normativa nº 2043, 

de 12 de agosto de 2021, da RFB. 

 

Art. 2º A EFD-REINF deverá ser transmitida ao SPED (Receita Federal do 

Brasil) mensalmente até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao mês a que se 

refere a emissão da Nota Fiscal. 
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§ 1º Todas as notas fiscais emitidas dentro do mês, inclusive as relacionadas 

aos serviços tomados por adiantamentos (miúdas de pronto atendimento), deverão 

ser entregues na Secretaria Municipal da Fazenda, até o dia 5 (cinco) do mês 

subsequente; 

 

§ 2º Se o último dia do prazo previsto no §1º não for dia útil, a entrega 

da Nota Fiscal deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior; 

 

§ 3º Cada Secretaria Municipal, é responsável pelo cumprimento do prazo 

de entrega dos documentos fiscais, não cabendo a Secretaria Municipal da 

Fazenda, tal controle; 

 

§ 4º Todos os documentos fiscais a serem apresentados, deverão estar 

devidamente conferidos, com os respectivos carimbos de atestado de recebimento 

e assinados pelos gestores de contrato ou servidores nomeados e Secretários Municipais 

responsáveis. 

 

Art. 3º A retenção prevista nesta Instrução, deverá estar devidamente 

destacada no documento fiscal apresentado. 

 

Art. 4º A não escrituração correta e nos prazos exigidos, ocasionará 

penalidades nos termos da IN nº 2043/2021 da RFB. 

 

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito de Serafina Corrêa, 12 de setembro de 2022. 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 


