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DECRET
TO Nº 3.9884 DE 17 DE
D JUNHO DE 2016
“Instiitui e regullamenta a eemissão da Nota
Fiscaal do Tomador/Int
T
termediário de
Serviços Eletrrônica – NFTS-e, em
confo
ormidade coom o que preceitua o art.
144,§
§ 1º da Lei nº 1572 de 26 de agossto de
2015””.
O PREF
FEITO MUNICIPAL
L DE LAU
URO DE FREITAS,
F
, ESTADO
O DA
BAH
HIA, no usoo das atribuiições que legais,
D
DECRETA
A:
Art. 1º Aprova o apliccativo parra emissãoo de Noota Fiscall do
Tom
mador/Interm
mediário de Serviços Eletrônica
E
– NFTS-e, disponibiliza
d
ado no end
dereço
e
eletrôônico:“http://sefaz.laurrodefreitas.bba.gov.br/
http:///www.laurrodefreitas.bba.gov.br/”.
Art. 2º A NFTS-e deverá
d
conteer os seguin
ntes dados:
I - número
n
sequuencial;
II - data
d e hora da emissão;
III - identificaçãão do tomaddor ou interrmediário dee serviços, mediante:
m
a) noome ou razãão social;
b) enndereço;
c) “ee-mail”;
d) inscrição no Cadastro
C
Naacional da Pessoa
P
Juríd
dica - CNPJJ;
e) innscrição no Cadastro Geral
G
de Ativvidades - CG
GA do Munnicípio;
IV - identificação do prestaador de servviços, mediaante:
a) noome ou razãão social;
b) enndereço;
c) “ee-mail”;
d) innscrição no Cadastro de
d Pessoas Físicas
F
– CP
PF ou no Cadastro
C
Naccional da Pessoa
P
Juríddica - CNPJ;
V - discriminaç
d
ção do serviiço;
VI - valor total da NFTS-ee;
c
VII - valor da deedução, quaando for o caso;
VIIII - valor da base
b
de cálcculo;
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IX - alíquota e valor
v
do Impposto Sobree Serviços de
d Qualquerr Natureza – ISS;
X - indicação
i
d imunidadde relativa aoo ISS, quan
de
ndo for o casso;
XI - indicação de
d exigibiliddade suspennsa, quando for o caso;
XII - tipo de doccumento em
mitido pelo prestador;
p
XIII - indicaçãoo da retençãoo de impostto na fonte, quando for o caso;
e
peloo prestador;
XIV – número, série e dataa do documeento fiscal emitido
os.
XV – regime dee tributação do prestadoor de serviço
Art. 3º O acesso ao programa será
s realizad
do mediantee a utilizaçãão da Senhaa Web
ou ceertificado diigital.
Art. 4º O tomaddor de servviço, quan
ndo da em
missão da N
Nota Fiscaal do
Tom
mador/Interm
mediário de Serviços Eletrônica – NFTS-e, deeve procedeer à retençãão e o
recollhimento doo ISS, em reelação aos serviços tom
mados ou inntermediadoos, nas segu
uintes
situaações:
I – de
d prestadoor estabeleccido fora do
d Município de Laurro de Freitaas, relativos aos
serviiços constanntes nos subbitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17,
7.19,, 11.02, 11.04, 16.01, 17.05, 17.10, e no item
m 20, da Lista de Servviços anexa à Lei
nº 15572/2015, de
d 26 de agoosto de 20155,observado
o,em relaçãoo ao item 200,o disposto
o no §
1º doo art.122 desta Lei
II - sem a emisssão pelo prrestador de Serviços da
d Nota Fisccal de Serviiços Eletrôn
nica o
docum
mento fiscal cuja obrigaatoriedade esteja
e
NFS-e, Cupom Fiscal Eletrrônico ou outro
previista na legisslação, aindda que não haja
h obrigato
oriedade de retenção naa fonte do ISS;
I
Art. 5º O recolhim
mento do imposto,
i
reeferente às NFTS-e, ddeverá ser feito
excluusivamente por meio de
d Documeento de Arrrecadação Municipal
M
– DAM, em
mitido
pelo sistema do Programa no
n modulo NFTS-e
N
Art. 6º A NFTS-e poderá ser cancelada pelo
p
emitennte, por meiio do sistem
ma da
NFTS-e, antes do
d pagamennto do imposto, até o quinto dia do mês suubsequente ao
a da
emissão, desde que
q ocorra erro
e no preeenchimento.
Parágraafo único. Após
A
o prazo definido no
n caput deste artigo, a NFTS-e poderá
ser cancelada
c
p meio de
por
d processoo administrrativo, na forma
f
e deemais cond
dições
estabbelecidas peela Secretariia Municipaal de Fazend
da.
Art. 7º A NFTS-e deverá serr emitida peela pessoa jurídica
j
e ppelo condom
mínio
edifício residenncial e comercial por ocasião
o
da contrataçãoo de serviçço, nas segu
uintes
hipótteses:
I – em relação ao serviçoo tomado ouu intermediiado de preestador estabbelecido fo
ora do
Munnicípio de Laauro de Freiitas;
II - quando conntratar ou inntermediar serviço
s
sem
m a emissão de Nota Fiiscal de Serrviços
N
Cuppom Fiscall Eletrônicco ou outrro documeento fiscal cuja
Eletrrônica - NFS-e,
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obriggatoriedade esteja prevvista na leggislação, aiinda que nãão haja obrigatoriedad
de de
retennção na fontte do Impossto Sobre Seerviços de Qualquer
Q
Naatureza – IS
SS;
§ 1º O Microem
mpreendedorr Individuall - MEI, opttante pelo Sistema de R
Recolhimentto em
Valoores Fixos Mensais
M
doss Tributos abrangidos pelo Simplles Nacionaal – SIMEII, está
desobbrigado da emissão da NFTS-e.
§ 2º A NFTS-e deverá ser emitida
e
no mês
m da ocorrrência do fato
f geradorr da prestação do
serviiço contrataado ou interm
mediado.
Art. 8º O valor devvido a títuloo de ISS não pago ou pago
p
a mennor pelo tom
mador
ou inntermediárioo de serviçoo, quando responsável
r
l tributário, relativo à N
NFTS-e em
mitida,
será enviado paara inscriçãoo na Dívidaa Ativa do Município,, mais os acréscimos legais
l
deviddos, na forrma, prazoo e condiçõões estabellecidos pelaa Secretariia Municipal da
Fazenda.
uções
Art. 9ºº A Secrretaria Muunicipal dee Fazendaa expedirá as instru
compplementaress necessáriaas à implementação do disposto neeste Decretoo.
Art. 10 – Ficam obbrigados a emissão daa NFTS as pessoas jurrídicas indicadas
nestee Decreto, em
e conform
midade com
m o cronograama indicaddo em Instrrução Norm
mativa
da Seecretaria Muunicipal da Fazenda.
Art. 11. Este Decretto entra em vigor na daata de sua publicação.
Art. 12. Ficam revoogadas as disposições
em contráriio, especialm
d
mente o Deecreto
nº 38898/2015 dee 11.09.2015.

Lau
uro de Freittas, 17 de junho de 20
016.

Márcio Araponga
A
Paiva
Prefe
eito Municip
pal

REGIS
STRE-SE E PUBLIQUE-SE,


Marc
cio Rodrig
go Almeida
a de Souza
a Leão
Secre
etário Municcipal de Govverno
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