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Ofício Circular Presidência/AMM nº 067/2020.  

 

                                  

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.  

              

                          

ASSUNTO: Portaria SEFAZ/MT nº 219/2020 

“ Estabelece procedimentos para o fornecimento de dados relativos às 

operações com cartões de débito e crédito pela Secretaria de Estado 

Fazenda aos Municípios mato-grossenses e dá outras providências”. 

 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a),  

 

 

Ao cumprimenta-los, informamos que a Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso-SEFAZ, editou a Portaria nº 219/2020, de 10 de 

dezembro de 2020, na qual estabelece procedimentos para o fornecimento 

de dados relativos às operações com cartões de débito e crédito pela 

Secretaria de Estado Fazenda aos Municípios mato-grossenses, a partir 

de 1º de janeiro de 2020.   

A medida vem ao encontro das defesas das causas defendidas por 

esta Associação em conjunto com a Confederação Nacional de Município-

CNM1. Se refere a uma luta do movimento municipalista que há mais de 

sete anos tem trabalhado para garantir uma distribuição justa e 

igualitária do imposto municipal e que por ora resultou na aprovação 

da Lei Complementar nº 175/20202. Esta lei alterou a Lei Complementar 

                                                             
1 Ver : https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/conquista-municipalista-lei-que-redistribui-receitas-do-iss-
e-sancionada-sem-vetos 
 
2 LEI COMPLEMENTAR Nº 175, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020  
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116/2003, em especial o item 15.01(operações com cartão de crédito) e,  

entre outras providências, prevê regras de transição para a partilha 

do produto da arrecadação do ISSQN entre o Município do local do 

estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador3 .  

No âmbito estadual, além das garantias das disposições da 

Constituição Estadual e suas alterações, em especial, as introduzidas 

pela Emenda Constitucional nº 80/20174, a SEFAZ, por ora editou as 

regras conditas na Portaria nº 219/2020 a saber.  

As Fazendas Públicas Municipais poderão obter acesso às 

informações das transações financeiras com cartões de débito e crédito 

ocorridas no respectivo território municipal depositadas na base de 

dados da SEFAZ, para fins de fiscalização do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISSQN. (art 1º).  

Para tanto, será exigido um Termo de Cooperação para intercâmbio 

de dados cadastrais e de informações econômico-fiscais, entre a SEFAZ 

                                                                                                                                                                                                    
Dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, incidente sobre os serviços previstos nos 
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003; altera dispositivos da referida Lei Complementar; prevê regra de transição para a partilha 
do produto da arrecadação do ISSQN entre o Município do local do estabelecimento prestador e o 
Município do domicílio do tomador relativamente aos serviços de que trata; e dá outras providências. 

 
3 Art. 15. O produto da arrecadação do ISSQN relativo aos serviços descritos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista 
de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, cujo período de apuração esteja compreendido entre a 
data de publicação desta Lei Complementar e o último dia do exercício financeiro de 2022 será partilhado entre o Município do 
local do estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador desses serviços, da seguinte forma: 
I - relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2021, 33,5% (trinta e três inteiros e cinco décimos por 
cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do estabelecimento prestador do serviço, e 66,5% 
(sessenta e seis inteiros e cinco décimos por cento), ao Município do domicílio do tomador; 
II - relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2022, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação 
pertencerão ao Município do local do estabelecimento prestador do serviço, e 85% (oitenta e cinco por cento), ao Município do 
domicílio do tomador; 
III - relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de 2023, 100% (cem por cento) do produto da 
arrecadação pertencerão ao Município do domicílio do tomador. 

 
4 EC/MT/80_2017- Dispõe Sobre o Fornecimento Dos Dados Dos Cartões De Crédito, Débito E Outros, Pela Fazenda Estadual, 
Aos Municípios 
 Disponível em: 
https://www.al.mt.gov.br/legislacao/?tipo=6&restringeBusca=d&palavraChave=&numeroNorma=80&anoNorma=2017&autor=
&dataInicio=&dataFim=&codAssunto=&search= 
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e o Município, nos moldes da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01/20175.(art.1º § 1º). 

A SEFAZ informa que disponibilizará sistema eletrônico com acesso 

restrito, de forma que os servidores municipais habilitados efetuem 

consultas, bem como possam baixar arquivos com informações relativas 

às transações financeiras com cartões de débito e crédito ocorridas no 

território do respectivo município.(art.1º § 2º). Aos servidores 

habilitados para acessar o DIMP, aplicam-se, no que couber, os 

dispositivos da Portaria nº 143/2018-SEFAZ6(art.6º) 

Ressalta-se que incumbe ao Prefeito Municipal e ao Secretário de 

Finanças Municipal requererem à SEFAZ, por meio de processo 

eletrônico, o cadastramento e habilitação dos servidores municipais 

que serão autorizados a acessarem a base de dados da SEFAZ, relativos 

às transações financeiras efetuadas com cartões de débito e crédito. 

(Art. 2º) O acesso ao Sistema Declaração de Meios de Pagamento - DIMP 

somente será concedido a servidor municipal efetivo ou comissionado, 

desde que vinculado à área de Administração Tributária do Município. 

(Art. 2º § 1º). 

O requerimento para cadastramento e habilitação de servidor 

municipal previsto no caput deste artigo deverá ser protocolado 

eletronicamente, por meio do sistema e-Process, contendo: (Art. 2º § 

2º , I e II). 

 

 

 

 

                                                             
5 Disponível em: 
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F55032569140065EBBF/2E47A92FC6E1CEC18425812F005D9
009 
 
6 Disponível em: 
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F55032569140065EBBF/2C7829FFFDD82539842
58316006CCFA2 
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I - dados do servidor: 

a) nome do servidor; b) estado civil; c) cargo ou profissão; d) 

vínculo com a administração tributária municipal, se efetivo ou no 

exercício de cargo de confiança; 

II - documentos anexados: 

a) cópia da Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de 

Habilitação; b) comprovante de endereço com data de emissão não 

anterior a mais de 90 (noventa) dias, contados, retroativamente, da 

data do protocolo do e-Process; c) Certidão Negativa expedida pelo 

Cartório Distribuidor Cível e Criminal das Justiças Federal e 

Estadual, das Comarcas onde o servidor tenha residido nos 5 (cinco) 

anos imediatamente anteriores à data do pedido de cadastramento; d) 

Termo de Responsabilidade(ANEXO ÚNICO), devidamente assinado e com 

firma reconhecida, para recebimento de informações relativas as 

operações com cartão de débito e crédito, conforme modelo constante no 

Anexo Único desta portaria e e) formulário de Cadastramento Inicial e 

Atualização de Usuário, devidamente preenchido, na forma prevista na 

Portaria nº 128/2005-SEFAZ7, ou outra que vier a substituí-la. 

Caso o servidor indicado não tiver certidão negativa, poderá ser 

admitida certidão positiva expedida por Cartório Distribuidor Cível da 

Justiça Federal ou Estadual, desde que nela não arrolada qualquer ação 

pertinente a matéria relacionada com a Lei (Federal) nº 8.429/1992 - 

Lei de Improbidade Administrativa. (Art. 2º, § 3º). 

As orientações  e formulários-padrão para instruir o processo 

eletrônico serão disponibilizados no portal da SEFAZ na internet, na 

opção Serviços/ E-process, no assunto "Cadastramento", tipo de 

processo "DIMP - Declaração de Meios de Pagamentos" 

(http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/7551385-e-process). (Art. 2º, § 4º).  

Para os servidores municipais que já possuem habilitação ativa 

para acesso aos dados necessários à apuração dos 

                                                             
7 Disponível em: 
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/07FA81BED2760C6B84256710004D3940/5EF9CF93600E4A99042
570990053AB3E  
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Índices de Participação dos Municípios do Estado de Mato Grosso de que 

trata a Portaria nº 084/2005-SEFAZ, estarão dispensados de apresentar 

cópia da Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação, 

comprovante de endereço e Certidão Negativa expedida pelo Cartório 

Distribuidor Cível e Criminal das Justiças Federal e Estadual. (Art. 

2º § 5º).  

Diante do exposto, recomendamos aos atuais gestores e em 

especial, aos gestores eleitos e reeleitos, a leitura integral da 

Portaria em apreço e as providências cabíveis para possibilitar o real 

acompanhamento desta importante e necessária receita municipal da 

forma e condições aqui descritas.  

 

Respeitosamente,  

 

 

                                                     

 

        Neurilan Fraga  

                              Presidente                                                  
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