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[Orçamentários] URGENTE!! ISS Prefeitura de PINHAIS

De : André Oliveira <andre.oliveira@ufpr.br>

Sex, 20 de Out de 2017 14:28

Remetente : orcamentarios-bounces@grupos.ufpr.br
Assunto : [Orçamentários] URGENTE!! ISS Prefeitura de
PINHAIS
Para : orcamentarios@grupos.ufpr.br
Prezados Orçamentários, boa tarde
Considerando que o Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) não
inclui nenhum documento para complementação da formalização processual, e
Considerando que para a emissão da guia de ISS de Pinhais não mais se faz
necessário a utilização de Token (direção DCF),
Informamos que a partir do próximo vencimento (20/novembro/2017) do ISS da
Prefeitura de PINHAIS, a emissão das guias ficarão na responsabilidade da
unidade que formaliza o processo financeiro que gera recolhimento deste
tributo.
Cabe ressaltar ainda que o contato na Prefeitura de Pinhais-PR é
ricardosf@pinhais.pr.gov.br (Ricardo, Analista Fiscal de Tributos). O
procedimento para recebimento das GUIAS é encaminhar a NF (em pdf) para o
email, a resposta leva em torno de 3 dias uteis.
Att
André Oliveira

----- Mensagem encaminhada ----De: "Luis Antonio Busmeyer Soares" <luis.soares@ufpr.br>
Para: "Josiane de Paula Ribeiro" <jpr@ufpr.br>, "André Oliveira"
<andre.oliveira@ufpr.br>, "Julio Cezar Martins" <jcezarmartins@ufpr.br>
Cc: "Michele Poletto" <michele.poletto@ufpr.br>, "Luiz Felipe Camelo
Castanheira" <castanheira@ufpr.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de outubro de 2017 11:22:42
Assunto: ISS Prefeitura de PINHAIS
Bom dia André,
Tendo em vista a não necessidade da utilização do Token (direção DCF) para
emissão da guia de ISS de Pinhais, fica atribuído aos orçamentários a
solicitação também da guia de ISS de PINHAIS-PR. Conforme dados abaixo:
Segue o contato do Ricardo, Analista Fiscal de Tributos da Prefeitura de

Pinhais-PR: ricardosf@pinhais.pr.gov.br
Ele quem emite as guias de ISS para recolhimento, basta enviar a nota
fiscal em PDF.
Qualquer dúvida entrar em contato.
SAF
5036
-Atenciosamente,
_______________________________________________
Orcamentarios mailing list
Orcamentarios@grupos.ufpr.br
https://grupos.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/orcamentarios
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De : Luis Antonio Busmeyer Soares
<luis.soares@ufpr.br>

Qui, 19 de Out de 2017 11:22
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