
DECRETO Nº 138, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022.

Aprova Plano de Ação para realização
de procedimentos destinados ao
atendimento das exigências do e-Social,
EFD-REINF e DCTFWEB, para repasse
de dados e informações à Receita
Federal do Brasil sobre retenções de
tributos e contribuições previdenciárias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do Decreto nº 8.373, de 11
de dezembro de 2014, Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil IN RFB Nº 2.005,
de 29 de janeiro de 2021, IN RFB Nº 2.043, de 12 de agosto de 2021, Portaria Conjunta
MTP/RFB Nº 02, de 19 de abril de 2022.

CONSIDERANDO a instituição pela União Federal de sistemas de controle de dados e
informações sociais e fiscais, no âmbito do e-Social, EFD-REINF e DCTFWEB, com
alimentação obrigatória de dados e informações sociais e fiscais, pelas instituições privadas e
entidades públicas, com prazos definidos e aplicação de multas pelo descumprimento;

CONSIDERANDO que entraram em vigor exigências de repasse dos dados iniciais de
notas fiscais de prestadores de serviços com retenção de contribuições previdenciárias a partir
deste mês de agosto de 2022, com um calendário de atendimento de outros dados e
informações nos meses seguintes e nos próximos exercícios;

CONSIDERANDO que o Município precisa designar responsáveis pelo repasse de dados
e informações para que a legislação seja cumprida nos prazos legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Ação, constante no Anexo Único, para estruturação, no
âmbito da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Administração, de procedimentos
destinados ao atendimento, por meio do e-Social, do EFD-REINF e DCTFWEB do Ministério
da Economia, das exigências para repasses de dados e informações referentes as retenções de
tributos e contribuições em favor do Regime Geral de Previdência Social, junto à Receita
Federal do Brasil.

Art. 2º Através de Portaria serão designados os servidores responsáveis pelo repasse dos
dados e informações de que trata o art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 02 de setembro de 2022; 201º aniversário da Independência; 134º
aniversário da República.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito

ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Procurador Geral do Município



DECRETO Nº 138, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022.

ANEXO ÚNICO

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO
E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB

ITEM DESCRIÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO

DATA LIMITE PARA
CUMPRIMENTO DO

ITEM DE
ESTRUTURAÇÃO

RESPONSÁVEL

01 Criação de comissão para implantação do e-Social,
EFD-REINF e DCTFWEB

02/09/2022
GABINETE /

CONTROLADORIA

02 Criação do Departamento Fiscal e designação de
servidor responsável

05/09/2022 SEFAZ

03 Alimentação do e-Social segregada por CNPJ 09/09/2022 SEFAZ

04 Alimentação do e-Social de forma consolidada 12/09/2022 SEFAZ

05 Alimentação do e-Social sem movimento dos fundos 09/09/2022 SEFAZ

06 Estruturar o fluxo de entrega de documentos e data
para qualificação no RH

06/09/2022 SAD

07 Alimentação dos prestadores de serviços pessoa
física manual

09/09/2022 SAD

08 Alimentação dos prestadores de serviços por folha
de pagamento

09/09/2022 SAD

09 Exportação dos prestadores de serviços pelo
sistema específico ou link da folha para o e-Social

09/09/2022 SAD

10 Qualificação dos prestadores de serviços pessoa
física

09/09/2022 SAD

11 Responsável pela alimentação do sistema de e-
Social para os prestadores de serviços

09/09/2022 SAD

12
Comunicação oficial ao setor de licitação dos órgãos
sobre a necessidade da qualificação prévia dos
prestadores de serviços pessoa física antes da
assinatura dos contratos

05/09/2022 CONTROLADORIA

13 Comunicação oficial aos responsáveis pelos fundos
e órgãos sobre regras específicas do MEI

05/09/2022 SEFAZ

14
Comunicação oficial aos responsáveis pelos fundos
e órgãos sobre a data limite de envio de dados dos
prestadores de serviços

02/09/2022 SEFAZ

15
Comunicado oficial aos responsáveis pelos fundos e
órgãos sobre a data limite para o fechamento da
contabilidade e envio dos dados dos prestadores
para alimentação do e-Social

06/09/2022 CONTROLADORIA

16
No caso de não fechamento da contabilidade na
data prevista, estruturar o fluxo de recebimento dos
documentos e das informações dos prestadores de
serviços para o e-Social

06/09/2022 SEFAZ

17 Envio da 3ª fase do e-Social (folha de pagamento) 14/09/2022 SAD

18 Envio da 4ª fase do e-Social (eventos de SST) 01/01/2023 SAD

19 Envio do e-Social, EFD-REINF E DCTFWEB DAS 14/09/2022 SEDUC/SEFAZ/SAD



UEXS

20 Utilização e extinção da GFIP
De 01/01/2022

a 30/09/2022
SAD

21 Utilização da GPS
De 01/01/2022

a 30/09/2022
SEFAZ

22 Utilização do DARF ÚNICO
A partir de

01/10/2022
SAD/SEFAZ

23 Setor responsável por gerar o DARF ÚNICO (RH ou
CONTABILIDADE)

14/11/2022 SEFAZ

24 Setor responsável por gerar o DARF ÚNICO por
fonte de recursos (RH ou CONTABILIDADE)

14/11/2022 SEFAZ

25 Adaptação do sistema contábil para exportação das
notas fiscais para o e-Social

03/09/2022 SEFAZ

26 Adaptação do sistema contábil para exportação das
notas fiscais para a EFD-REINF

01/10/2022 SEFAZ

27

Comunicado oficial aos responsáveis pelos fundos e
órgãos sobre a data limite para o fechamento da
contabilidade e envio dos dados dos prestadores
para alimentação da EFD-REINF E DCTFWEB.
(CONSOLIDADO)

06/09/2022 CONTROLADORIA

28

Comunicado oficial aos responsáveis pelos fundos e
órgãos sobre a data limite para o fechamento da
contabilidade e envio dos dados dos prestadores
para alimentação da EFD-REINF e DCTFWEB.
(SEGREGADO)

06/09/2022 CONTROLADORIA

29
No caso de não fechamento da contabilidade na
data prevista, estruturar o fluxo de recebimento das
informações dos prestadores de serviços na EFD-
REINF. (EXECUÇÃO MANUAL)

06/09/2022 SEFAZ

30 Identificar quais CNPJs são vinculados ao município 02/09/2022 SEFAZ

31 Identificar quantas autarquias existem no município 02/09/2022 SEFAZ

32 Aquisição de certificado digital A1 ou procuração
digital de todos os CNPJ

08/09/2022 SEFAZ

33 Responsável pelo envio do e-Social
De 14/09/2022

em diante
SAD

34 Responsável pelo envio da EFD-REINF
De 14/09/2022

em diante
SEFAZ

35 Responsável pela envio da DCTFWEB
De 01/10/2022

em diante
SEFAZ/SAD

36 Envio da DCTFWEB sem movimento dos fundos
De 01/10/2022

em diante
SEFAZ

37 Envio da DCTFWEB anual 13º salário 20/12/2022 SAD

38 Treinamento das equipes contábil e financeira em
retenção de INSS E IRRF

02/09/2022 SEFAZ

39 Treinamento das equipes em e-Social 02/09/2022 SAD

40 Treinamento das equipes em EFD-REINF E
DCTFWEB

02/09/2022 SEFAZ

41 Mapeamento dos clubes de futebol profissional para 02/09/2022 SEFAZ



retenção de 5% de INSS

42
Mapeamento de agricultores que fornecem
diretamente gêneros alimentícios da agricultura
familiar para retenção de INSS, RAT E SENAR

02/09/2022 SEFAZ/SEDUC

43
Expedição de comunicado aos clubes de futebol
patrocinados e agricultores sobre as retenções de
INSS e alimentação a partir de agosto na EFD-
REINF

05/09/2022 CONTROLADORIA

44 Mapemento das empresas com retenção de INSS
que serão informadas na EFD-REINF

02/09/2022
INDIRETAS /

SEFAZ

45
Notificação das empresas com retenção de INSS
para compatibilização das datas de informação na
EFD-REINF

02/09/2022
INDIRETAS /

SEFAZ

 46
 Definição dos critérios de lançamento dos dados

das empresas na EFD-REINF. Por emissão de nota
fiscal por competência ou data de pagamento da
nota fiscal

02/09/2022 SEFAZ

47 Se for na emissão da nota fiscal, emitir comunicado
sobre a antecipação do recolhimento do tributo

02/09/2022 SEFAZ

48 Formulários de pré-cadastro para os prestadores de
serviços (PF)

02/09/2022 SAD

49 Checklist com os documentos básicos para os
prestadores de serviços (PF)

02/09/2022 SAD

50
Definição do responsável pelo acompanhamento
diário da situação fiscal junto a Receita Federal do
Brasil

02/09/2022
SEFAZ /

CONTROLADORIA

51 Informações de IRRF na EFD-REINF
De 01/03/2023

em diante
SEFAZ

52 Extinção da DCTF tradicional
De 01/01/2022

a 01/05/2023
SEFAZ

53 Extinção da DIRF
De 01/01/2022

a 31/12/2023
SEFAZ

54
Consultoria responsável pelo suporte aos setores
contábil e financeiro em retenções de INSS E IRRF
e alimentação do e-Social, EFD-REINF e
DCTFWEB

02/09/2022 SAD/SEFAZ

55 Acompanhamento mensal dos recolhimentos do
INSS, IRRF e PASEP

De 14/09/2022

em diante
SEFAZ

56 Auditoria periódica nos recolhimentos do INSS,
IRRF e PASEP

De 14/09/2022

em diante
CONTROLADORIA

57 Alimentação do controle previdenciário mensal,
inclusive quanto aos prestadores de serviços

De 02/09/2022

em diante
SAD
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