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PROJETO DE LEIN° 019/2019, de 22 de AGOSTO de 2019.

--FACO SAB

INSTITUI A NOTA FISCAL DE
SERVI<:OS ELETRONICA - NFS-E, NO
MUNICIPIO DE ABAIARA-CE E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

QUE A CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA APROVOU, E EU, PREFEITO
, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPiTULO I
DA NOTA FISCAL DE SERVI COS ELETRQNICA - NFS-e
Secao I
Da Definicao da NFS-e
Art. 1° Fica instituida a Nota Fiscal de Services Eletronica, que devera ser emitida por
ocasiao da prestacao de service.

Paraqrafo unico. Considera-se Nota Fiscal de Services Eletr6nica - NFS-e o
documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema pr6prio da Prefeitura do
Municipio de Abaiara, Governo do Estado de Ceara, com o objetivo de registrar as
operacoes relativas
prestacao de services, de exlstencia exclusivamente digital, com
validade juridica que devera ser garantida por assinatura digital do emitente e autorizacao
�e uso fornecida pela Secretaria Municipal de Finances, antes da ocorrencia do fato gerador.

a

Secao 11
Dos Contribuintes Obrigados
Art. 2° Cabera o Municipio regulamentar atraves de Decreto:

a

I - Disciplinar a ernissao da NFS-e, definindo, em especial, os contribuintes sujeitos
sua utilizacao, por atividade e/ou por faixa de receita bruta anual, independente de gozar de
imunidade, isencao, ou qualquer outro tratamento diferenciado estarao sujeitos a utilizacao
da NFS-e, por opcao do contribuinte ou por declsao do fisco municipal;
II - Definir os services passiveis de qeracao de creditos tributaries para os tomadores
de services:
Paraqrafo unico, Os contribuintes, nao obrigados, que optarem espontaneamente pela
emissao da NFS-e ficarao sujeitos aos dispositivos desta Lei e sua reqularnentacao em
carater definitivo e trretratavel.

r

a
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CAPiTULO II
DO ACESSO AO SISTEMA DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-e
Se�ao I
Do Acesso pelo Contribuinte
Art. 3° 0 acesso ao sistema da NFS-e que contera dados fiscais de interesse dos
contribuintes, sera realizado mediante a utilizacao de senha de sequranca ou com
Certificado Digital (por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas
esrasileira - ICP-Brasil).
Paraqrafo unico. Adicionalmente os certificados digitais tarnbem poderao ser exigidos
conforme a necessidade de cada service, dentre outros, o envio de RPS e o cancelamento
de NFS-e.
Art. 4° As pessoas obrigadas e as facuttadas, para obter acesso ao sistema de que
trata essa Lei, deverao dirigir-se ao Setor de Tributos do Municipio para obterem
informacoes pertinentes ao cadastramento.
Art. 5° A senha de acesso representa a assinatura eletr6nica da pessoa fisica ou
juridica cadastrada, sendo pessoal e intransferivel, podendo ser alterada a qualquer tempo
pelo seu detentor.
Art.6° Sera cadastrada apenas uma senha de sequranca para cada estabelecimento
e:2restador, levando-se em consideracao o nurnero de inscricao no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica - CNPJ ou cada numero de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas CPF junto ao Ministerio da Fazenda, desde que estejam em situacao regular e ativa perante
a Receita Federal, Estadual e Municipal.

a

Paraqrafo unico. A liberacao de acesso fornecida pessoa juridica, sera concedida
ao representante legal indicado no formutario "SOLICITA<;AO DE ACESSO", e contera as
seguintes funcoes:
I - Habilitar ou desabilitar usuanos do sistema da NFS-e;
II - Gerar, cancelar, imprimir notas fiscais eletronicas, emitir relat6rios, gerar guias de
pagamento, entre outras funcionalidades no sistema.
Art. 7° A pessoa flsica ou juridica detentora da senha de acesso sera responsavel por
todos os atos praticados no sistema da NFS-e, bem como pelos usuarios habilitados ou
vinculados e que atuem em seu nome.
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Se�ao II
Do Acesso pela Admlnlstracao Trlbutaria

Art. 8° 0 acesso ao sistema da NFS-e que contera dados fiscais de interesse da
Secretaria Municipal de Financas, sera realizado mediante a utilizacao de senha de acesso.
Art. 9° A senha de acesso prevista no artigo anterior, sera outorgada ao (a) Chefe de
Tributos ou Secretario de Municipal da Secretaria de Financas ou a quern ele delegar por
ato legal, a qual contera as seguintes funcoes:
I - Habilitar e desabilitar usuarios:
II - Criar ou modificar perfis de utilizacao do sistema;
111-incluir e excluir informacoes de interesse do contribuinte e da Secretaria Municipal
de Finances no portal da NFS-e.
Art. 10 Aos funcionarios da Secretaria Municipal de Financ;as sera permitido acesso
ao sistema da NFS-e conforme o perfil habilitado levando-se em consideracao a funcao
exercida.

CAPITULO Ill
DA EMISSAO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-e

Art. 11 A NFS-e deve conter as seguintes tndicacoes:
I - Numero sequencial;
II - C6digo de verificacao de autenticidade;
Ill - data e hora da emissao;
IV - ldentificacao do prestador de services, com:
a) nome ou razao social;
b) endereco;
c) "e-mail";
d) inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica CNPJ;
e) lnscncao no Cadastro Fiscal;
V - ldentificacao do tomador de services, com:
a) nome ou razao social;
b) enderec;o;
c) "e-mail";
d) mscricao no Cadastro de Pessoas Flsicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica - CNPJ;
�

Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70 - Centro
Site: www.abaiara.ce.gov.br
E-mail: orefeiluraabaiara2017r@2mnil.com

EST \00 DO CE \RJ\.

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16

.OWttNO NUfflO-..&. Doi

ABAIARA

VI - Discrirninacao do service;
VII - valor total da NFS-e;
VIII - valor da deducao na base de calculo, se houver e na forma prevista na legislac;:ao
municipal;
IX - Valor da base de calculo:
X - C6digo do service - enquadrado na leqislacao municipal vigente;
XI - aliquota e valor do ISSQN;
XII - indicaeao no corpo da NFS-e de:
a) isencao ou imunidade relativas ao ISSQN, quando for o caso;
b) service nao tributavel pelo Municipio de Abaiara, sera em conformidade com a Lei
Complementar Federal e Lei Municipal.
c) retencao de ISSQN na fonte;
d) empresas prestadoras de services com recolhimento mediante aliquota fixa, da
expressao "empresa enquadrada no regime de aliquota fixa por profissional";
e) empresas enquadradas com base de calculo por estimativa ou outra forma de
tratamento tributario diferenciado;
f) existencia de decisao judrcial suspendendo a exigibilidade do ISSQN;
g) nurnero e data do Recibo Provis6rio de Servicos - RPS emitido, nos casos de sua

substituicao.
§1° -A NFS-e contera, no cabecalho. as expressoes "Prefeitura Municipal de AbaiaraCE", "Secretaria Municipal de Financas", Setor de Tributes e "Nota Fiscal Eletronlca de
Servicos - NFS-e".

ee

§2° - O nurnero da NFS-e sera gerado pelo sistema, em ordem crescente sequencial,
sera especifico para cada estabelecimento do prestador de services.

§3°-A NFS-e devera ser assinada pelo emitente, atraves de senha de sequranca ou
com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira-lCP-Brasil (Certificado Digital), contendo o CNPJ do estabelecimento do
emitente ou o CPF do responsavel.
Art. 12 A NFS-e deve ser emitida "on-line", por meio da Internet, no endereco
eletronico "https://abaiara.ce.gov.br/", somente pelos prestadores de services estabelecidos
no Municipio de Abaiara-CE, mediante a uberacao de Senha de Seguranc;a.
§1° - A NFS-e podera ser impressa em tantas vias quantas se fizerem necessaries,
podendo inclusive ser enviada por correio eletronico ("e-mail") ao tomador de services.
§2° - Os tomadores de services devem confirmar a autenticidade da Nota Fiscal de
Services Eletronica - NFS-e no endereco eletrontco "https://abaiara.ce.gov.br/", podendo,
em caso de falsidades ou inexafidoes, ser corresponsaveis pelo credito tributario nos termos
da Lei.
Centr4
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e obrigado a gerar notas fiscais para todos os

Art. 14 Nao incidlra taxas relativo as ernissoes de NFS-e quando forem geradas no
domicilio ou estabelecimento do prestador.

Sec;ao I
Da emissao da Nota Fiscal de Servic;os Eletronica - NFS-e por pessoa Fisica

esolicitarArt.a gerai;ao
15 E facultada as pessoas fisicas ja inscritas no Cadastro Fiscal Municipal,
ea impressao da NFS-e na sede da Secretaria Municipal da Financas,
caso em que nae havera incidencia na base de calcuto de Taxa de Services de
Expediente, nas NFS-e gerada e emitida pelo Municfpio.
Paraqrafo unico. 0 ISSQN relativo as NFS-e geradas nas instalacoes da Secretaria
Municipal de Financas, devera ser recolhido nos bancos credenciados mediante
autenticacao rnecanica no Documento de Arrecadacao Municipal Eletronico - DAM-e.
Art. 16 A NFS-e na forma do artigo anterior sera gerada por mterrnedio da senha
especifica dos funcionarios da Secretaria Municipal de Finances destacados para este fim.

Sec;ao II
Da Obrigatoriedade e da Dispensa na Emissao da Nota Fiscal de Servic;os
Eletronica -NFS-e.
Art. 17 Da obrigatoriedade e da Dispensa a emissao da NFS-e de que trata o Art. 1 °
da presente Lei.
I - Sao obrigados a ernlssao da NFS-e, os prestadores de services inscritos no
Cadastro Fiscal ou Atividade Economica no territ6rio do Municipio, inclusive
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, a
partir de data a ser estabelecida par Decreto;

II - Os contribuintes que nao tiverem emitido NFS-e no periodo de apuracao do
imposto (mensal), inclusive os Substitutos e os Responsaveis Tributarios, deverao
realizar a Declaracao de Nao Movimentacao da referida cornpetencia, no Sistema da
Declaracao Eletronica de Services "Livro Eletronlco", no endereco eletronico
"https://abaiara.ce.gov.br/";
Ill - Ficam dispensados da obrigatoriedade de que trata o Art. 1° da presente Lei:
CentrofRua Expedito Oliveira das Neves, n° 70 Site: www.abniara.ce.gov.br
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a) bancos e demais mstituicoes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil - BACEN;
b) contribuintes com cadastro fiscal de profissionais autonornos ou sociedades
profissionais que tenham o recolhimento do ISSQN atraves de Tributacao Fixa (ISSFixo );
c) contribuintes pessoas juridicas optantes pelo Regime Trioutario ao Simples
Nacional qualificados como Microempreendedor Individual - MEI, quando prestarem
services para pessoas fisicas.

Sessao Ill
Do Cancelamento da NFS-e

Art. 18 A NFS-e podera ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema
informatizado ("on line"), no endereco eletr6nico "https://abaiara.ce.gov.br/", na rede
mundial de computadores (Internet), antes do pagamento ou vencimento do imposto, seja
ele por retencao ou nao.
§1° -Ap6s o pagamento do imposto a NFS-e somente podera ser cancelada por
meio de processo administrativo fiscal regular, no qual deverao ser apresentadas as
razoes que motivaram o pedido.
§2° - Havendo o cancelamento da NFS-e, o contribuinte devera registrar
eletronicamente, em campo pr6prio, os motives que levaram a anulacao do documento,
momento em que o sistema enviara automaticamente mensagem eletronica ao tomador do
e,ervic;o noticiando a operacao.
§3° - 0 documento cancelado permanecera armazenado na base do sistema da
NFS-e e sobre ele devera ser inserida marca identificando a invalidade do mesmo.
Art. 19 Nao se admite cancelamento da NFS-e em razao do nao recebimento do
preco do service, sendo o imposto devido em razao da prestacao do service.

CAPiTULO IV
DO RECIBO PROVIS6RJO DE SERVl<;O - RPS
Sessao I
Da Defini�ao de RPS e sua utilizacao
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Art. 20 Nos casos previstos nesta Lei, a pessoa juridica prestadora de services
podera emitir Recibo Provis6rio de Services - RPS, que posteriormente devera ser
substituido por NFS-e.

§ 1 ° - Entende-se por Recibo Provis6rio de Servicos - RPS, o documento fiscal
impresso, manuscrito ou gerado eletronicamente, de cunho temporario, tendente a
acobertar operacoes desprovidas da qeracao regular da NFS-e, e NAO TEM VALIDADE
COMO DOCUMENTO FISCAL, o qual devera conter:
I - ldentiticacao do prestador dos services. contendo:
a) nome ou razao social;
b) endereco;
c) numero do CPF OU CNPJ;
d) numero no cadastro fiscal municipal;
e) correio eletronlco (e-mail);
II - ldentificacao do tomador dos services contendo, contendo:
a)
b)
c)
d)
e)

nome ou razao social;
endereco:
nurnero do CPF OU CNPJ;
nurnero no cadastro fiscal municipal;
correio eletronico (e-mail);

Ill - nurneracao sequencial;
IV-Serie;
V-A descricao:
a) dos services prestados;
b) preco do service;
c) enquadramento do service executado na lista de services (subitem);
d) aliquota apucavel:
e) valor do imposto e se for o caso, da retencao na fonte.
VI - lnsercao no corpo do documento, da seguinte mensagem: "Recibo Provis6rio de
Servi9os-RPS a ser convertido em Nota Fiscal Eletronica-NFS-e".

a

§2° - Todas as lnforrnacoes descritas no §1°, deste artigo, deverao constar no RPS
excecao da alinea "e" do inciso II, o qual e facultado.

Art. 21 0 Recibo Provis6rio de Services - RPS podera ser utilizado nas seguintes
hip6teses:
I - Adocao pelo contribuinte de regimes especiais;
Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70 - Centro
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11 - Prestacoes de services efetuadas fora do estabelecimento prestador;

a

Ill - impossibilidade de acesso paqina eletronica da NFS-e;
IV - Para operacionalizar a atividade em caso de excesso de emissao de
NFS-e;
V - Prestadores de services que nae disponham em seus estabelecimentos de
acesso rede mundial de computadores (Internet).

a

Art. 22 Fica dispensada a Autorizacao de lrnpressao de Documento Fiscal -AIDF,
ressalvando-se a Secretaria Municipal de Financas poder exigi-la a qualquer tempo
mediante regulamento.
Paraqrafo unico. Sao obrigados solicitar a autorizacao de lrnpressao:
I - para utilizacao e emissao de Nota Fiscal convencionais conjugadas
(mercadoria e servico);
II - para ufilizacao e ernissao de Cupom Fiscal - ECF conjugadas (mercadoria
e services).

sessao II
Da conversao do RPS em NFS-e
Art. 23 Emitido o RPS, este devera ser convertido em NFS-e ate o ultimo dia do mes
de sua ernissao, nae podendo ultrapassar a data definido na reatizacao da Declaracao
Eletronica do Services - Livro Eletronico.

e

§ 1 ° - Nos casos em que o tom ad or de services for o responsavel tributario, na form a
da legislac;ao vigente, o prazo disposto no "caput" deste artigo.

§2° - 0 prazo previsto no "caput" deste artigo inicia-se no dia utll seguinte ao da
ernissao do RPS, postergando-se para o pr6ximo dia util caso venca em dia nae util.
§3° -A nao conversao ou conversao fora do prazo do RPS em NFS-e, suieitara o
prestador de services as penalidades previstas no art. 26 do Capitulo VI desta Lei.
§4° +Tambern deverao ser convertidos em uma NFS-e as notas fiscais
convencionais ia confecdonadas.
§5° - A nao substituicao do RPS pela NFS-e equipara-se a nao ernissao de nota
fiscal eletronica.
§6° -Aplica-se o disposto neste artigo as notas fiscais convencionais ja
confeccionadas que venham a ser utilizadas na conformidade desta Lei.
Rua Expedite Oliveira d�s Neves, n? 70- Centro
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Art. 24 Fica o prestador de service desobrigado, ap6s a conversao do RPS, de
enviar a NFS-e impressa ou em meio rnaqnetico ao tomador dos services. ficando esta
disponivel no sistema informatizado da Secretaria Municipal de Financ;as {"on-line") no
endereco eletronico "https://abaiara. ce .gov .br/".

Secao II
Do Nao Recolhimento do ISSQN

Art. 25 A qeracao da NFS-e constitui declaracao de conflssao de divida do Impasto
Sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN incidente na operacao, ficando a falta ou
--ecolhimento parcial, sujeito a cobranca administrativa ou judicial.
Paraqrafo unico. Sabre a parte nae recolhida do ISSQN no prazo legal inciotrao os
devidos acrescimos, correcao monetarta, juros e multas estabelecidos na teqrstacao
municipal.

CAPiTULO VI
DAS PENALIDADES

a

Art. 26 Nas lnfracoes relativas NFS-e, aplicar-se-a multa no valor igual ao Padrao
Tributario Municipal- PTM, cada PTM corresponde a 10% (dez por cento) do valor do debito.
I - 01 (um) PTM para cada NFS-e nao emitida ou de outro documento ou declaracao
exigida pela Administracao:
II - 04{quatro) PTMs para cada ernissao indevida de NFS-e tributaveis como isentos,
imunes, ou nao tributaveis:
Ill - 03(tres) PTMs para cada NFS-e Municipal indevidamente cancelada;
IV - 04(quatro) PTMs por cornpetencia mensal, pela falta da Declaracao de
Movirnentacao ou Nao, no Sistema da "Declaracao Eletronica de Services - Livro
Eletronico", dos servicos tornado ou prestado;
V - 04 (quatro) PTMs, pela nao ernissao da NFS-e na competencia em que ocorreu o
fato gerador;
VI - 05(cinco) PTMs por descumprimento de obriqacao acess6ria relacionada
e que nao possua penalidade especffica.
Art. 27 Nas infracoes relativas

r/

a NFS-

a ernissao de RPS, aphcar-se-a multa de valor igual a:
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I - 01 (um) PTM para cada RPS emitido e nao convertido em NFS-e, no prazo legal;
II - 01 (um) PTM para cada RPS nao convertido em NFS-e e nao inform ado pelo
tomador dos services nos prazos regulamentados;
Ill - 03(tres) PTMs por descumprimento de obriqacao acess6ria relacionada ao RPS
que nao possua penalidade especifica.
Art. 28 Sem prejuizo de outras imputacoes fiscais e penais, configura crime de
estelionato e outras fraudes, bem como de falsidade ideol6gica, o uso indevido do sistema
de NFS-e, tendente a acobertar operacoes de prestacao de servicos inexistentes, com o
objetivo de:

e

J - aumentar a renda para efeito de financiamentos e conqeneres;

II - registrar despesas ou creditos indevidos a tributos federais, estaduais ou
municipais.

Paraqrafo (mico. A infracao ao presente artigo sera punida com multa igual a 10(dez)
PTMs.
CAPiTULO VII
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 29 Para efeito desta Lei, entende-se por processo contencioso, todo aquele
instaurado via protocolo na Secretaria Municipal de Financas pelo contribuinte mediante
pedido formal e fundamentado, com o objetivo de corrigir erros nos dados lancados da NFS-

9e·

Paraqrafo (mico. 0 processo contencioso referido neste artigo, somente se admite
antes de instaurado processo de fiscalizacao.
Art. 30 A partir da vigencia desta Lei, tornam-se sem efeito todos os regimes especiais
concedidos anteriormente, ressalvados os contribuintes que possuam autorizacao para
utilizacao de "Emissor de Cupom Fiscal - ECF".
Paraqrafo unico. A Secretaria Municipal de Admirustracao e Fazenda, atendendo as
pecuHaridades da atividade exercida pelo contribuinte e os interesses da Fazenda Municipal,
podera autorizar ou dispensar regime especial de ernissao da NFS-e.
Art. 31 No ato da hornoloqacao do requerimento de senha para uso do sistema
eletr6nico da NFS-e, fica a Autoridade Fiscal obrigada a inserir de oficio no Cadastro Fiscal
Municipal, todas as informacoes incompletas, ressalvadas aquelas que dependam de
expressa licenca administrativa, tais como:

l-f'
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I - rnudanca de endereco: e
II - mudanca de ramo de atividade.
Art. 32 A data inicial para a utdizacao obrigat6ria do sistema da NFS-e e os
contribuintes sujeitos a sua utilizacao, por atividade e/ou por faixa de receita bruta anual
abrangidos serao definidos em Decreto.
Art. 33 Fica estabelecido um periodo de transicao de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da data da obrigatoriedade do uso da NFS-e, para os contribuintes utilizarem o
sistema sem que as operacoes irregulares impliquem nas penalidades previstas no Capitulo
VI, desta Lei.

e

Paraqrafo unico. As irregularidades cometidas no decurso do periodo de transicao
deverao ser corrigidas pelo contribuinte em ate 90 (noventa) dias ap6s a data de sua
ocorrencia, sob pena de se sujeitarem as sancoes previstas no Capitulo VI, desta Lei.

Art. 34 0 Peder Executivo fica autorizado a baixar atos regulamentares que se fizerem
necessaries a irnplantacao desta Lei.
Art. 35 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, produzindo efeitos a partir
de sua requlamentacao.

Paco da Prefeitura Municipal de Abaiara-CE, em 22 de agosto de 2019.
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