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MULTA EM CASO DE NÃO EMISSÃO DO DAM ELETRÔNICO – ISS RECIFE 

 

Em virtude da necessidade de orientar os responsáveis pela execução da despesa 

quanto à matéria “Retenções Tributárias na Fonte”, notadamente no tocante ao 

recolhimento do ISS para o Município do Recife, esta Secretaria da Controladoria Geral 

do Estado lança mão deste instrumento para RECOMENDAR aos setores financeiros dos 

órgãos e entidades públicas para a necessidade de utilização do DAM-e para o 

recolhimento do ISS retido, decorrente da prestação de serviço comprovado por meio da 

emissão de NFS-e de Recife, a fim de se evitar pendências e incidência de multas. 

 A legislação complementar nº 17.980/2014, que altera o Código Tributário do 

Município do Recife, estabelece a previsão de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela falta de recolhimento do ISS FONTE, 

através do Documento de Arrecadação Municipal Eletrônico – DAM eletrônico emitido por 

meio do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 

Vale salientar que, no Município do Recife, consoante regra estabelecida na lei 

municipal nº 17.407/2008, que institui o referido documento fiscal, e lei nº 17.768/2012 

que altera o Código Tributário Municipal, estarão obrigados a emitir NFS-e todos os 

prestadores de serviços localizados no município, exceto os expressamente proibidos 

ou dispensados.  

Assim, para as Notas Fiscais de Serviços emitidas eletronicamente, o ISS deverá 

ser recolhido, exclusivamente, por meio DAM-e – Documento de Arrecadação eletrônico, 

sob pena de multa de R$ 500,00 a R$ 5.000,00. 

Ressalte–se, por fim, que o pagamento de multa enseja dano ao Erário, cuja 

penalidade deverá ser investigada administrativamente para apurar a responsabilidade de 

quem deu causa ao dano.  

Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição 

para maiores esclarecimentos através do sítio eletrônico: www.scgeorienta.pe.gov.br 

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

