
 

___________________________________________________________________________ 

Rua Paraná, 338 - Centro | CEP: 89940-000| CNPJ: 83.027.045/0001-87 

(49) 36420122 | Fax: (49) 3642-0131 | www.guarujadosul.sc.gov.br 

Decreto Municipal 071/2015 
 
 

REGULAMENTA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE 
SERVÇOS ELETRÔNICA – NFS-e. 

 
 
O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado 

de Santa Catarina, usando da competência que lhe co nfere a 
Legislação em Vigor, e, em especial a Lei Complemen tar nº 
21/2015 de 07 de Abril de 2015. 
 
D E C R E T A: 
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO DA NFS-e 

 
Art. 1º Considera-se Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica – NFS-e – o documento obrigatório emitid o e 
armazenado eletronicamente em sistema próprio do Mu nicípio de 
Guarujá do Sul, SC, com o objetivo de registrar as operações 
relativas à prestação de serviços das pessoas físic as ou 
jurídicas, inclusive as isentas ou imunes, estabele cidas no 
Município de Guarujá do Sul, SC. 
 

CAPÍTULO II 
DA OBRIGATORIEDADE DA EMISSÃO DA NFS-e 

 
Art. 2º  A utilização da Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica – NFS-e, para todos os contribu intes 
prestadores de serviços devidamente inscritos, lice nciados e 
ativos no Município, optantes ou não do Simples Nac ional, 
independente de gozar de isenção, imunidade ou qual quer outro 
benefício fiscal será obrigatória a partir de 01/01 /2016. 

 
Parágrafo único. Às pessoas jurídicas não 

prestadoras de serviços ou não responsáveis pelo re colhimento 
do imposto, fica facultada a utilização do sistema da NFS-e 
para efeito de importação e exportação de dados. 
 

CAPÍTULO III 
DO ACESSO AO SISTEMA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELE TRÔNICA – 

NFS-e 
 

Seção I 
Do Acesso pelo Contribuinte 
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Art. 3º  O acesso à ferramenta de emissão e 

gerenciamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  – NFS-e – 
se dará por login e senha de acesso, no padrão fornecido pela 
ferramenta CIDADÃO WEB, disponibilizada pelo Municí pio no site 
http://www.guarujadosul.sc.gov.br . 

 
Art. 4º  O prestador de serviços deverá efetuar 

a solicitação de acesso para a utilização do sistem a par 
emissão de NFS-e através do CIDADÃO WEB, na opção s olicitação 
de acesso. 

§ 1º  Ao concluir a solicitação, o contribuinte 

deverá emitir o documento disponibilizado e protoco lar o mesmo 
na Prefeitura deste Município. 

§ 2º  As pessoas jurídicas deverão encaminhar o 

formulário com firma reconhecida do seu representan te legal, 
acompanhado do Contrato Social e sua última alteraç ão, se 
houver. 

§ 3º Os condomínios residenciais e comerciais 

deverão encaminhar o formulário com firma reconheci da do 
síndico ou responsável, acompanhado da cópia da ata  da 
Assembleia que o elegeu. 

 
§ 4º  Os órgãos da administração pública 

direta, autarquias e fundações da União, dos Estado s e dos 
Municípios deverão encaminhar o formulário acompanh ado da 
cópia do ato administrativo que nomeia e autoriza o  servidor a 
representa-lo. 

 
§ 5º  Para os casos em que o signatário do 

formulário for procurador, além do disposto anterio rmente é 
obrigatório anexar a procuração pública, autorizand o o 
procurador a representa-lo neste ato 

 
§ 6º  Os documentos fiscais convencionais 

autorizados pelo Fisco e não utilizados deverão ser  entregues 
à Administração Tributária Municipal para destruiçã o, no 
momento da solicitação para acesso ao sistema, send o pré-
requisito para a liberação do acesso. 

 
Art. 5º  Após a solicitação da senha web, na 

forma antes disposta, e comprovação da regularidade  das 
informações, proceder-se-á o desbloqueio daquela e,  em seguida 
será encaminhada, via correio eletrônico (e-mail), para o 
solicitante, a mensagem de desbloqueio. 
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§ 1º  No caso de se constatar qualquer 

inconsistência nas informações prestadas a pessoa f ísica ou 
jurídica interessada na obtenção da senha será info rmada, via 
correio eletrônico (e-mail), informado no cadastram ento, para, 
no prazo de até dez (10) dias, tomar as providencia s 
necessárias ao seu desbloqueio. 

 
§ 2º  Decorrido o prazo de trata o parágrafo 

anterior sem que sejam tomadas as providências menc ionadas, a 
pessoa física ou jurídica terá a solicitação de des bloqueio 
automaticamente rejeitada, com em que o interessado  deverá 
promover novo cadastramento. 

 
Art. 6º  A senha web representa a assinatura 

eletrônica da pessoa jurídica cadastrada, sendo pes soal e 
intransferível podendo ser alterada a qualquer temp o pelo seu 
detentor. 

 
Art. 7º  A pessoa jurídica detentor da senha 

web será responsável por todos os atos praticados n o sistema 
da Nota Fiscal Eletrônica, bem como pelos usuários habilitados 
ou vinculados e que atuem em seu nome. 

 
Seção II 

Do Acesso pela Administração Fazendária 

 
Art. 8º  O acesso ao sistema da Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica - NFS-e que conterá dados fisca is de 
interesse da Administração Fazendária Municipal, se rá 
realizado mediante a utilização de senha de acesso 

 
Art. 9º  A senha de acesso prevista do artigo 

anterior, será outorgada ao Fiscal de Tributos Muni cipal ou a 
quem ele delegar, a qual conterá as seguintes funçõ es: 

I - Habilitar e desabilitar usuários; 
II - Criar ou modificar perfis de utilização 

do sistema; 
III - Incluir e excluir informações de 

interesse do contribuinte e da Administração Fazend ária no 
portal da NFS-e. 

Art. 10  Aos funcionários da Administração 

Fazendária será permitido acesso ao sistema da NFS- e conforme 
o perfil habilitado levando-se em consideração a fu nção 
exercida. 
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CAPÍTULO IV 
DA EMISSÃO DA NOTA 

 
Art. 11  A NFS-e será gerada eletronicamente 

(“ on line”) através do “ link” denominado “NFS-e” disponível no 
site do Município de Guarujá do Sul, no endereço 
http://www.guarujadosulsc.gov.br . 

 
Art. 12  A NFS-e obedecerá o modelo a ser 

instituído pela Secretaria Municipal de Administraç ão e 
Fazenda, e conterá, no mínimo: 

 
I – número sequencial; 
II – código de verificação de autenticidade; 
III – data e hora da emissão; 
IV – identificação do prestador de serviços, 

apresentando: 
a) nome empresarial; 
b) endereço físico; 
c) endereço de correio eletrônico (e-mail); 
d) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica - CNPJ; 
e) inscrição no Cadastro Mobiliário municipal; 
 V – identificação do tomador dos serviços, 

contendo, no mínimo: 
a) nome ou nome empresarial; 
b) endereço físico; 
c) endereço de correio eletrônico (e-mail), se 

houver; 
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CN PJ; 
e) inscrição no Cadastro Mobiliário municipal, 

se houver; 
VI – discriminação do serviço e o código 

correspondente, conforme item da Lista de Serviços de que 
trata a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.  

VII – o valor total da operação; 
VIII - a base de cálculo do ISSQN e a dedução 

efetuada, quando permitida pela legislação municipa l ou 
determinada por decisão judicial; 

IX – alíquota e valor do ISSQN; 
X – indicação das seguintes informações, se 

ocorridas: 
a) isenção ou imunidade relativa ao ISSQN; 
b) serviço não tributado pelo Município de 

Guarujá do Sul/SC; 
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c) retenção de ISSQN na fonte; 
d) número e data do documento emitido, nos 

casos de substituição; 
e) número e data do RPS convertido; 
§1º  A numeração da NFS-e será gerada pelo 

sistema emissor, em ordem crescente sequencial espe cífica para 
cada estabelecimento prestador de serviços. 

§2º  O sistema da NFS-e permitirá o uso da 

logomarca da empresa prestadora dos serviços. 
 

Art. 13  O prestador de serviços obrigado ou 

optante deverá emitir NFS-e para todos os serviços prestados, 
sendo vedada a utilização de outro documento fiscal . 

 
Art. 14  Cada NFS-e conterá apenas um código de 

serviço. 
 
Art. 15  A NFS-e emitida será enviada por “e-

mail” ao tomador do serviço ou, por solicitação des te, será 
impressa em via única. 
 

CAPÍTULO V 
DA ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 
Art. 16  A NFS-e não poderá ser cancelada, mas 

somente substituída pelo emitente antes do pagament o do 
imposto. 

 
Art. 17  Não se admite substituição da NFS-e em 

razão do não recebimento do preço do serviço, sendo  o imposto 
devido em razão da prestação. 
 

Seção I 

Da Carta de Correção 
 

Art. 18 Fica instituída no âmbito da 
legislação tributária municipal, a figura da “Carta de 
Correção” , destinada a corrigir erros de dados, sem implicar  
no cancelamento da NFS-e. 

§1º -  É permitida a utilização da carta de 
correção, para regularização de erro ocorrido na ge ração de 
NFS-e.  

§2º -  Não será admitida a regularização na 
forma deste artigo quando o erro for relativo a bas e de 
cálculo, a alíquota, ao valor do imposto.  
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§3º -  Havendo mais de uma CC-e para a mesma 
NFS-e o emitente deverá consolidar na última todas as 
informações anteriormente retificadas.  

§4º -  Não produzirá efeitos a regularização 
efetuada após o início de qualquer procedimento fis cal. 

 
Art. 19 São permitidas por processo 

administrativo correções referentes a tributação da s notas do 
simples nacional que foram emitidas com a opção sim ples 
erradas, convertendo-as para o regime tributário 
correspondente a opção do prestador. 

 
Art. 20  É permitido correções na NFS-e 

referente a natureza de operação quando não ocorreu  a emissão 
da guia.  
 

CAPÍTULO VI 
DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS 

 
Art. 21  Os contribuintes poderão emitir Recibo 

Provisório de Serviços – RPS para acobertar operaçõ es de 
prestação de serviços, convertendo-os posteriorment e em NFS-e: 

  
I - na impossibilidade de conexão com o 

sistema de emissão da NFS-e disponibilizado pelo Mu nicípio; 
 

II – por opção do prestador, atendendo as 
necessidades de sua atividade. 

 
Art. 22  É obrigatória a conversão do RPS em 

NFS-e até cinco dias após à sua emissão. 
 
Art. 23  O RPS será identificado pela expressão 

“Recibo Provisório de Serviços – RPS”, não podendo ser 
confundido com documento fiscal. 

 
Art. 24  O RPS terá formato livre, mas 

observará obrigatoriamente o seguinte: 
 

I – será numerado em ordem crescente 
sequencial, iniciada pelo numeral 1, com a identifi cação da 
série RPS; 

II – será emitido contendo apenas um código de 
serviço por documento; 

III - conterá todas as informações necessárias 
à emissão da NFS-e e ainda:  
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a) a data de emissão; 
b) a mensagem: “Este documento será convertido 

em NFS-e até o cinco dias da emissão do mesmo. Para  confirmar, 
acesse http://www.guarujadosul.sc.gov.br . 

§1º  O prestador deverá solicitar a autorização 

para a confecção do RPS na fazenda municipal. 
§2º  O RPS emitido será entregue ao tomador do 

serviço, mantendo-se os dados pelo prestador até a conversão 
em NFS-e. 

 
Art. 25  A conversão de RPS em NFS-e será 

efetuada diretamente no sistema ou por transmissão em lotes, 
na forma definida pela Secretaria Municipal de Admi nistração e 
Fazenda. 

 
§1º  A correção de quaisquer inconsistências 

nas informações transmitidas deverá ser efetuada no  prazo 
definido para a conversão do RPS em NFS-e. 

 
§2º  A falta de conversão do RPS em NFS-e 

configura não emissão de documento fiscal, sujeitan do o 
obrigado às penalidades previstas na legislação. 

 

CAPÍTULO VII 
DA DISPENSA 

 
Art. 26  Estão dispensados da emissão da NFS-e, 

mas podem optar por sua emissão, os contribuintes d evidamente 
inscritos e licenciados no Município: 

I – Os profissionais Autônomos; 
II – Os bancos e demais instituições 

financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Cent ral do 
Brasil, estabelecidos no Município; 

III – O microempresário individual optante do 
SIMEI; 

IV – Os prestadores cujos serviços estejam 
previstos nas hipóteses de incidência descritas no subitem 
21.01 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003; 

V – As empresas, os templos religiosos, os 
partidos políticos e suas fundações, as instituiçõe s 
filantrópicas e demais relacionadas no art. 150, VI  da CF/88 
reconhecida imunidade tributária pelo Município. 
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CAPÍTULO VIII 
DO RECOLHIMENTO DO ISSQN 

 
Art. 27  O recolhimento do ISSQN referente às 

NFS-e deverá ser efetuado exclusivamente no documen to de 
arrecadação emitido pelo próprio sistema gerador do  documento 
eletrônico, observados os prazos estabelecidos em l ei ou 
regulamento. 

 
Parágrafo único . Não se aplica o disposto no 

caput: 
 
I – Ao ISSQN retido na fonte por meio de 

sistema próprio dos governos federal, estadual e mu nicipal; 
 
II – às microempresas e empresas de pequeno 

porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Ar recadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempr esas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, insti tuído pela 
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
relativamente aos serviços prestados. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 28  Nas infrações relativas à NFS-e, 

aplicar-se-á multa no valor igual a: 
I - 50 UFRM´s para cada NFS-e não emitida ou 

de outro documento ou declaração exigida pela Admin istração; 
II – 50 UFRM´s para cada emissão indevida de 

NFS-e tributáveis como isentos, imunes, ou não trib utáveis; 
III – 50 UFRM´s para cada NFS-e Municipal 

indevidamente cancelada. 
 
Art. 29  Nas infrações relativas à emissão de 

RPS, aplicar-se-á multa de valor igual a: 
I - 45 UFRM´s para cada RPS emitido e não 

convertido em NFS-e, no prazo legal; 
II - 45 UFRM´s para cada RPS não convertido em 

NFS-e e não informado pelo tomador dos serviços nos  prazos 
regulamentados. 

 
Art. 30  O uso indevido do sistema de Nota 

Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, tendente a a cobertar 
operações de prestação de serviços inexistentes, co m o 
objetivo de aumentar a renda para efeito de financi amentos e 
congêneres ou registrar despesas ou créditos indevi dos a 



 

___________________________________________________________________________ 

Rua Paraná, 338 - Centro | CEP: 89940-000| CNPJ: 83.027.045/0001-87 

(49) 36420122 | Fax: (49) 3642-0131 | www.guarujadosul.sc.gov.br 

tributos federais, estaduais ou municipais, configu ra crime, 
nos termos da lei, sujeitando-se às sanções penais.  

 
CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 31  As NFS-e poderão ser consultadas em 

sistema próprio do Município de Guarujá do Sul/SC, durante o 
prazo de 05 (cinco) anos, contados da sua emissão. 

 
Parágrafo único. Após o prazo previsto no 

caput, a consulta às NFS-e emitidas poderá ser realizada  
mediante a solicitação de envio de arquivo em meio magnético. 

 
Art. 32  Os contribuintes não obrigados ou não 

optantes pelo sistema de emissão de NFS-e e os toma dores de 
serviços estabelecidos no município ficam sujeitos a informar 
suas operações ou prestações na forma da legislação . 
 

Art. 33 Revogam-se as disposições em 

contrário, entrando em vigor o presente Decreto 
Administrativo, na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL - SC, em  
30 de Abril de 2015 
63º ano da Fundação e 53º ano da Instalação. 
 

 
 

José Carlos Foiatto 
Prefeito Municipal  

 

• Certificamos que o presente Decreto Administrativo foi 
publicado e registrado nesta Secretaria em data Sup ra. 

 
 

Rosa Isabel Montagner 
Secretária da Administração e Fazenda 

 
 

 


