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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE MORENO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 333 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023

Dispõe sobre a regulamentação do Art. 158, I,
da Constituição Federal/1988, da Instrução
Normativa RFB nº 1.234/2012, que trata sobre a
retenção de Imposto de Renda no pagamento a
fornecedores por órgãos e entidades do Poder
Executivo Municipal, e dá outras providências.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORENO, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, intuindo
a operacionalização das normas e procedimentos internos do
Município, no âmbito do Poder Executivo,
CONSIDERANDO a prerrogativa do Município em recolher o
produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações
que instituírem ou mantiverem, conforme disposição do Art.
158, I, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO ainda a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº
1.293.453 pelo Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos
procedimentos atinentes as retenções do imposto referido sobre
a prestação de serviços e o fornecimento de bens,
 
DECRETA:
 
Art. 1° Fica estabelecido que os órgãos da administração
pública Municipal, e todas as entidades, Fundos, autarquias e
fundações a ele vinculadas, no procedimento atinente ao
pagamento de despesas com a prestação de serviços ou o
fornecimento de bens, seja por pessoa física ou jurídica,
deverão proceder com a retenção do Imposto de Renda, nos
termos do Art. 158, I, da Constituição Federal/1988.
§ 1º As entidades aqui mencionadas não deverão proceder com
a retenção de PIS, COFINS e CSLL, exceto nas hipóteses de
celebração de convênios com a Receita Federal do Brasil, nos
termos da legislação vigente.
§ 2º As retenções deverão ser efetuadas sobre qualquer meio de
pagamento, em detrimento do fornecimento de bens ou
prestação de serviços, inclusive os casos de pagamento
antecipado, alcançando todos os contratos vigentes.
§ 3º As pessoas (jurídicas ou físicas) amparadas por isenção,
não incidência ou alíquota zero do IR deverão declarar essas
condições nos documentos fiscais apresentados a
administração, inclusive o enquadramento legal do benefício.
Caso haja a negativa, ou a não apresentação das informações,
estarão sujeitas a retenção do imposto, nas formas deste
decreto, sobre o valor total do documento fiscal, aplicando-se o
percentual devido.
Art. 2° As retenções ora elencadas neste decreto, deverão
ocorrer até o dia 10 (dez) do mês subsequente a prestação de
serviços ou ao fornecimento do bem, exclusivamente através
de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), devendo ser
enviado a Secretaria Municipal da Fazenda, os relatórios de
descontos pagos ou elaborados.
Art. 3º Os fornecedores ou prestadores de serviços contratados
deverão ser devidamente notificados do disposto neste Decreto,
no intuito de, quando do faturamento dos bens e serviços
prestados, para fins de IRRF, passem a informar
obrigatoriamente a informação sobre a retenção do imposto no
campo específico para este fim, sob pena de devolução da
documentação para correção.
§ 1º Não se desobrigam a recolher o IRRF os fornecedores ou
prestadores de serviços que já emitiram o documento fiscal,
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antes da publicação deste Decreto, que ainda não foram pagos
pelo Poder Executivo Municipal.
§ 2º Os documentos fiscais emitidos em desacordo com o
previsto no caput deste artigo, caso não possam ser substituídos
ou retificados por meio de Carta de Correção e para fins
exclusivos de indicar a retenção, igualmente incorrerão na
retenção do imposto de renda, na forma prevista neste Decreto.
Art. 4º A retenção do IRRF será efetuada aplicando-se as
disposições estabelecidas na Lei nº 9.429/1995 e na Instrução
Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012.
Art. 5º Este decreto entra em vigor a partir do dia 01 de março
de 2023.
 
Moreno, 23 de fevereiro de 2023.
 
EDMILSON CUPERTINO DE ALMEIDA
Prefeito
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