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DECRETO Nº 473/2016 
 
 

Regulamenta a aplicação da Instrução Normativa 
STB Nº 007/2016, que dispõe sobre as Rotinas e 
Procedimentos do Sistema de Tributação a serem 
observados no âmbito da estrutura administrativa 
do Executivo Municipal no que tange a critérios e 
procedimentos de cadastro de projetos de obras 
aprovados no município e no sistema da Receita 
Federal SisObraPref, assim como o cálculo da 
respectiva taxa de aprovação. Dispõe também 
sobre o envio mensal do relatório a Receita Federal 
do Brasil e dá outras providências.  

 
 
A Prefeita do município de Fundão ES, no uso de suas atribuições legais,  
 
 

D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º. Fica aprovada a versão 001 da Instrução Normativa SRH nº 007/2016 – Dispõe sobre 
critérios e procedimentos de cadastro de projetos de obras aprovados no município e no 
sistema da Receita Federal SisObraPref, assim como o cálculo da respectiva taxa de 
aprovação. Dispõe também sobre o envio mensal do relatório a Receita Federal do Brasil, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda Município de Fundão - ES. 
 
Art. 2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Cumpra-se, registre-se e publique-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Fundão, 15 de dezembro de 2016. 
 

 
 

Maria Dulce Rudio Soares 
Prefeita do Município de Fundão 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 007/2016. 
STB – SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO 

 

 
Dispõe sobre critérios e procedimentos de cadastro 
de projetos de obras aprovados no município e no 
sistema da Receita Federal SisObraPref, assim 
como o cálculo da respectiva taxa de aprovação. 
Dispõe também sobre o envio mensal do relatório a 
Receita Federal do Brasil e dá outras providências. 

 
 
 
VERSÃO:  001 
DATA:  15/12/2016 
ATO DE APROVAÇÃO: Decreto Municipal nº 473 de 15 de dezembro de 2016 
UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Fazenda. 

 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1° Esta Instrução Normativa tem por finalidade, visar os procedimentos de rotina interna 
de controle e acompanhamentos quanto a critérios e procedimentos de cadastro de projetos 
de obras aprovados no município e no sistema da Receita Federal SisObraPref, assim como o 
cálculo da respectiva taxa de aprovação. Dispõe também sobre o envio mensal do relatório a 
Receita Federal do Brasil. 
 

 
CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 
 

Art. 2° Esta Instrução Normativa abrange o Setor de Protocolo, a Secretária Municipal de 
Serviços Urbanos, Setor de Fiscalização Tributária - SFT, Infraestrutura e Meio Ambiente - 
SESIM e o Setor de Tributação - SET. 

 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3° Constitui o cadastro de projetos de obras aprovados por esta municipalidade no 
sistema da Previdência Social SisObra Pref. 
 

I. SisObraPref é uma tecnologia desenvolvida pela Secretaria da Receita Previdenciária 
do Ministério da Previdência Social em parceria com a DATAPREV disponível para as 
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prefeituras municipais com o objetivo de padronizar o relatório de alvarás e documentos 
de habite-se, regularização e demolição, que os municípios estão obrigados a enviar 
mensalmente para a Receita Federal do Brasil. 
II. O sistema possibilita ao município o cumprimento da obrigação legal, que é de 
remeter mensalmente a Receita Federal do Brasil informações sobre todos os alvarás, 
habite- se, regularização e demolição, que o município emitiu no mês anterior até o dia 
10 do mês seguinte. 

 
CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 
 

Art. 4° A Presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações: Lei 
362/2005 (Código Tributário Municipal), Lei 1033/2015 (Plano Diretor Municipal), Decreto 
Federal 3048/99, Lei n°. 8.212/91; Lei n°. 9.476/97; Decreto n°. 3.048/99; Instrução 
Normativa INSS/DC n°. 100/03; Instrução Normativa SRP n°. 3/05; Portaria MPS/SRP n°. 
160/05; NOTA TÉCNICA N° 026/2013 da Confederação Nacional de Municípios. 

 
 

CAPÍTULO V 
DO CONTROLE 

 
Art. 5° Pontos de Controle: 
 

I. A emissão de Alvará de Construção somente se dará mediante aprovação de projeto 
perante a municipalidade e comprovação do pagamento de Taxa de Aprovação e 
Execução de Obras. 
II. O contribuinte ao retirar o Alvará de Construção assinará no processo a 
comprovação de recebimento e receberá uma cópia do projeto com o carimbo de 
aprovação assinado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
 

Art. 6° Procedimentos de Controle: 
 

I. SET recebe processo já com o projeto aprovado. 
II. SET confere documentação. 
III. SET alimenta o sistema SisObraPref com as informações do processo. 
IV. Documentação indispensável para cadastro no SisObraPref: 

a) Matrícula CEI. 
b) Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro e/ou arquiteto 
responsável pela obra e projeto. 
c) Memorial descritivo 
d) Documentação pessoal do requerente proprietário da obra (CPF e Identidade) 
e) Cópia da escritura (Somente serão aprovados projetos com escritura). 

V. Caso o processo não tenha a documentação designada, o processo será paralisado 
até que o contribuinte requerente apresente a documentação faltosa. 
VI. Com toda a documentação completa, o SET encaminha processo ao SFT para efetuar 
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o cálculo da taxa no Sistema Tributário Municipal obedecendo ao disposto na Lei 
362/2005 e regulamentos próprios. 
VII. Após comprovação do pagamento da taxa o Alvará será emitido pelo SET em duas 
vias em papel Vergé, sendo que a que deverá ficar no local da obra deverá ter o texto 
("OBRA REGULAR”) em fonte Arial e tamanho 36, cor vermelha, negrito e caixa alta 
impresso na parte inferior do Alvará. 
VIII. O contribuinte receberá as vias do Alvará de Construção e cópias do projeto 
aprovado somente mediante pagamento do Documento de Arrecadação Municipal da 
taxa de aprovação de projetos e execução de obras. 
IX. Os cadastros de obras devem ser enviados até o dia 10 de cada mês pelo SET para a 
Receita Federal do Brasil via Internet. Caso o envio não ocorra em virtudes de problemas 
de ordem técnica, o SET formalizará ao Setor de Tecnologia de Informação um processo 
baseado no disposto no artigo 92 da Lei n°. 8.212/91, combinado com o artigo 283, inciso 
I, alínea "f” do Decreto n°. 3.048/99 in verbis: 
 

I. Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade 
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa 
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a 
R$63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco 
centavos), conforme a gravidade da infração (...) 
 

Informando ainda que se o Setor de Tecnologia de Informação não solucionar o 
problema em tempo hábil de envio, a responsabilidade sobre o pagamento da multa 
caberá unicamente a eles, caso o SET tenha formalizado processo. 
 
X. Não serão válidas, para fins de responsabilidade sobre a multa, alegações do SET de 
que foram feitas solicitações verbais ao Setor de Tecnologia de Informação para 
solucionar o problema. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 7° É de responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos, Infraestrutura e Meio 
ambiente - SESIM a conferência de documentação antes da formalização do processo no 
setor de Protocolo. 
 
Art. 8° É de responsabilidade do SET enviar até o dia 10 do mês seguinte as obras cadastradas 
no mês anterior. Caso haja algum problema referente a algum bloqueio na rede, o setor deve 
formalizar um processo endereçado ao Setor de Tecnologia de Informação informando o 
problema e elencando as consequências do não envio até a data estipulada. 
 
Art. 9° O Setor de Tecnologia de Informação somente responderá pela multa pelo não envio 
em tempo hábil se o SET formalizar o processo informando o ocorrido, se o ocorrido for 
causado por problemas de ordem técnica. Se o SET não formalizar processo, a 
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responsabilidade pela multa caberá ao mesmo. 
 

 
CAPÍTULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Art. 10 Caso o processo não tenha a documentação designada, o processo será paralisado até 
que o contribuinte requerente apresente a documentação faltosa e o cadastro não será 
realizado. 
 

I. Caso o envio do relatório de obras não seja feito, Setor de Tecnologia de Informação 
somente responderá pela multa se o Setor de Cadastro Económico formalizar processo 
comunicando impossibilidade de envio por causas técnicas. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DA APROVAÇÃO 

 
Art. 9º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
 
E por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 três vias de igual teor e 
forma, para todos os efeitos legais. 

 
Fundão, ES, 15 de dezembro de 2016 

 
 

 
JORGE FERNANDO PRATES RIBEIRO 

Controlador Geral 
 

EDINALDO ROSSI 
Secretário Municipal de Fazenda
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