
 

 
 

DECRETO Nº010/2011 

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA 
DE SERVIÇOS PRESTADOS  E TOMADOS, A NOTA FISCAL 
DIGITAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 ALESSANDRO NICOLI, Prefeito Municipal de Santa Carmem Estado 

de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 

 

  DECRETA: 

                 

CAPÍTULO I 

Do Sistema Eletrônico de Declaração de Serviços 

 

 Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Santa Carmem, 
o sistema de gerenciamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, para 
controle e acompanhamento da arrecadação do tributo. 

 

§ 1º. Para fins do disposto neste artigo, fica aprovado o programa 
gerenciador de: 

I - nota fiscal padronizada, disciplinada pela Lei Municipal 
Nº433/2011 de 04 de Abril de 2011. 

II - nota fiscal digital; 

III - autorização para impressão de documentos fiscais; 

IV - declaração eletrônica de serviços; 

V - guia de recolhimento; 

VI -  emissão do livro fiscal; 

VII - relatórios administrativos e relatórios de uso exclusivo do 
Fisco Municipal; 

VIII - outros documentos. 

 

CAPÍTULO II 

Da Nota Fiscal Digital 

 

 Art. 2°. Fica aprovado o uso da Nota Fiscal Eletrônica, para 
registro das operações efetuadas que gerem obrigações tributárias aos contribuintes do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que terá discriminação de Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços – ( NF-e ) 

 § 1°. A Nota Fiscal Eletrônica é o documento fiscal hábil para o 
registro das prestações de serviços no âmbito municipal, inviolável, sendo opcional, quando 
da emissão, a assinatura com certificado digital. 

 



 

 
 

 § 2°. Será utilizada pelos prestadores de serviços sujeitos ao 
regime de movimento econômico, desde que estejam devidamente autorizados, 
credenciados e inscritos no Cadastro Fiscal de Prestadores de Serviços 

 

 Art. 3°. O meio de acesso para o sistema de emissão de notas 
digitais, será através do endereço eletrônico www.santacarmem.mt.gov.br  , com utilização 
de senha fornecida pela Fazenda Pública Municipal. 

 

 Art. 4°. O contribuinte obrigado à utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços, não poderá emitir outros modelos de documentos fiscais. 

 

 Art. 5°. A Nota Fiscal Eletrônica poderá ser emitida em uma 
única via, ou transmitida eletronicamente. 

 § 1°. Para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica  é obrigatória a 
identificação do tomador de serviços, independentemente do imposto ter sido retido ou não. 

 § 2°. As operações efetuadas através da Nota Fiscal Eletrônica 
estarão dispensadas de posterior declaração de serviços, pois já constarão na base de 
dados do Município de Santa Carmem.  

 § 3°. Em caso de cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica, o 
requerimento com justificativa de cancelamento deverá ser dirigido à Fazenda Pública 
Municipal para posterior apreciação da autoridade competente que avaliará a solicitação. 

 

 Art. 6°. Para fins do disposto no artigo anterior, fica aprovado o 
modelo de Nota Fiscal Eletrônica, conforme Anexo Único deste Decreto, contendo as 
seguintes informações: 

I - identificação do prestador de serviços, com: 
a) nome ou razão social; 
b) nome fantasia; 
c) logomarca; 
d) endereço; 
e) inscrição municipal; 
f) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. 

II - identificação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços - NF-e; 
III - número seqüencial; 
IV - identificação do brasão e os dados do Município; 
V - data de emissão; 
VI - natureza da operação; 
VII - a informação se a nota é tributada no Município ou não; 
VIII - identificação do tomador de serviços, com: 

a) nome ou razão social; 
b) nome fantasia; 
c) endereço; 
d) “e-mail”; 
e) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
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f) inscrição estadual; 
g) inscrição municipal. 

IX - código de barras bi-dimensional; 
X - quantidade de serviços; 
XI - descrição dos serviços; 
XII - valor unitário; 
XIII - valor total; 
XIV - alíquota e valor do imposto; 
XV - informação se o imposto foi retido ou não; 
XVI - deduções; 
XVII - valor da base de cálculo; 
XVIII - valor da retenção; 
XIX - total do ISSQN; 
XX - valor total da nota; 
XXI - valor líquido da nota; 
XXII - recibo de aceite da Nota Fiscal Eletrônica; 
XXIII - número do Recibo Provisório de Serviços - RPS; 
XXIV - série do Recibo Provisório de Serviços - RPS; 
XXV - data do Recibo Provisório de Serviços - RPS; 
 

 

 

CAPÍTULO III 

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 

 

 Art. 7°. No caso de impedimento da emissão em tempo real da 
Nota Fiscal Digital, o prestador de serviço emitirá Recibo Provisório de Serviços - RPS, em 
meio físico, que deverá ser substituído pela Nota Fiscal Eletrônica, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da emissão. 

 § 1°. O prazo previsto no “caput” deste artigo inicia-se no dia 
seguinte ao da emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS, não podendo ser 
postergado caso vença em dia útil. Transcorrido este prazo, o Recibo Provisório de Serviços 
- RPS perderá a sua validade. 

 § 2°. A não substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS 
pela Nota Fiscal Eletrônica, ou a sua substituição fora do prazo, sujeitará o prestador de 
serviço às penalidades previstas na legislação em vigor. 

 § 3°. A não substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS 
pela Nota Fiscal Eletrônica , equipara-se a não emissão de Notas Fiscais de Prestação de 
Serviços. 

 § 4°. Em caso de cancelamento do Recibo Provisório de 
Serviços - RPS será obrigatória sua escrituração através do programa disponibilizado pelo 
Município.  

 

 Art. 8°. O Recibo Provisório de Serviços - RPS deverá ser 
confeccionado mediante Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, obtido 
eletronicamente, em 02 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) do tomador de serviço e a 2ª 



 

 
 

(segunda) do prestador de serviço, devendo conter obrigatoriamente todos os dados 
necessários para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica. 

 § 1°. Havendo indício ou fundada suspeita de que a emissão do 
Recibo Provisório de Serviços - RPS esteja impossibilitando a perfeita apuração dos 
serviços prestados, da receita auferida ou do imposto devido, a Secretaria Municipal de 
Finanças aplicará as sanções previstas na legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Declaração Eletrônica de Serviços 

 

 Art. 9º. O sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, nos termos do artigo 135  e  145-B da Lei Complementar n° 001/2001, 
fica obrigado a realizar a declaração eletrônica do movimento econômico, na forma, prazo e 
demais condições estabelecidas neste Decreto.  

 § Único - A autoridade fiscal poderá dispensar da declaração 
eletrônica as pessoas a que se refere o “caput” deste artigo, individualmente, por atividade 
ou grupo de atividades, segundo critérios que estabeleçam a melhor forma de obter os 
dados.  

 

 Art. 10. A declaração eletrônica de serviços consiste no registro 
mensal das informações econômico-fiscais, decorrentes de serviços prestados ou tomados, 
por sistema de processamento eletrônico de dados, relativamente: 

I -    às Notas Fiscais emitidas; 

II -   às Notas Fiscais anuladas; 

III -  às Notas Fiscais extraviadas; 

IV -  às Notas Fiscais vencidas e não emitidas; 

V - aos Cupons Fiscais; 

 VI - às Notas Fiscais, aos recibos e outros documentos 
referentes a serviços tomados; 

 VII - aos valores do ISSQN referentes ao movimento econômico, 
e retido na condição de Substituto ou Responsável Tributário; 

VIII - à ausência de movimento econômico, quando for o caso; 

 IX - à movimentação econômica para as empresas que 
executem as atividades de intermediação financeira, administração de cartões de crédito, 
administração de consórcio e educação; 

 X - aos dados cadastrais. 

 § 1º. A declaração eletrônica deverá ser realizada, mensalmente, 
até o dia 10 (dez) do mês subseqüente à prestação dos serviços através de Programa 
específico acessível no endereço eletrônico www.santacarmem.mt.gov.br  Em caso de 
feriado e final de semana, a declaração deverá ser antecipada para o último dia útil anterior 
ao dia 10 (dez). 
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 § 2°. A veracidade dos dados declarados é de inteira 
responsabilidade do sujeito passivo, ficando sujeita à homologação fiscal. 

 

     § 3º - A devolução da segunda via dos documentos fiscais, após 
a declaração eletrônica, deverá ser feita até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente à 
prestação dos serviços. 

 

CAPÍTULO V 

Da Declaração Eletrônica do Responsável Tributário 

 

 Art. 11. São Responsáveis Tributários pela retenção e pelo 
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos do 
art.135 e seguintes , da Lei Complementar n° 001/2001, as pessoas físicas e jurídicas de 
direito público ou privado, que contratarem ou utilizarem serviços de empresas cadastradas 
ou não neste Município e dentre essas tiverem atividade elencada nos artigos131  e 131-A 
da referida norma. 

 

 § 1º. O valor do imposto a ser retido pelo Responsável Tributário, 
do prestador de serviço, será calculado com a aplicação das alíquotas previstas na tabela 
anexa, da Lei Complementar n° 001/2001 incidentes sobre o preço do serviço. 

 

 § 2º. A retenção deverá ocorrer no ato da prestação do serviço, 
fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Pública Municipal, até o dia 25 (vinte e 
cinco) do mês subseqüente, em Guia de Recolhimento. 

 

 § 3º. O Responsável Tributário, a que se refere este artigo, 
fornecerá ao prestador de serviços o recibo de retenção na fonte do valor do imposto. 

 

 § 4°. Quando um serviço for prestado por um responsável 
tributário a outro responsável tributário, o imposto deverá ser retido pelo tomador do serviço. 

 

 Art. 12. O Responsável Tributário deverá realizar a declaração 
eletrônica dos serviços contratados, através da internet, até o dia 10 (dez) do mês 
subseqüente àquele em que ocorreu a prestação de serviço. Em caso de feriado e final de 
semana a declaração deverá ser antecipada para o último dia útil anterior ao dia 10 (dez). 

 

 Art. 13. Os tomadores e intermediários de serviços, inscritos ou 
não no Cadastro Mobiliário, ficam obrigados a apresentar a declaração eletrônica dos 
serviços tomados ou intermediados, na forma, prazo e demais condições estabelecidos. 

 

 Parágrafo único - A Prefeitura Municipal poderá dispensar da 
declaração eletrônica as pessoas a que se refere o “caput” deste artigo, individualmente, 



 

 
 

por atividade ou grupo de atividades, segundo critérios que estabeleçam a melhor forma de 
obter os dados. 

 

 Art. 14. A responsabilidade prevista neste Decreto é imputada a 
todas as pessoas físicas e jurídicas, ainda que alcançadas por imunidade ou por isenção 
tributária. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Gerais 

 

 Art. 15. Os contribuintes que não tiverem movimentação 
econômica no período de apuração do imposto, inclusive os Substitutos e os Responsáveis 
Tributários, realizarão Declaração de Não Movimentação, via Internet, negativa de 
movimento, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao exercício financeiro. Em caso de 
feriado e final de semana a declaração deverá ser antecipada para o último dia útil anterior 
ao dia 10 (dez). 

 

 Art. 16. A apuração do imposto será mensal, devendo o seu 
recolhimento ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subseqüente ao da ocorrência 
do fato gerador, inclusive o imposto retido pelo contribuinte Responsável Tributário, em 
boleto bancário denominado de Guia de Recolhimento e obtido via internet, ou retirado na 
Divisão do ISSQN. 

 

 Art. 17. Os contribuintes autônomos pagarão o imposto na forma e 
nos prazos estabelecidos na Lei Complementar 001/2001. 

 

 Art. 18. As infrações resultantes do não cumprimento das 
disposições deste Decreto, quando apuradas através de procedimento administrativo, serão 
punidas com a aplicação das multas definidas na legislação municipal. 

 

 Art.  19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

       Santa Carmem- 13 de Abril de 2011 
 

 
Alessandro  Nicoli 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 


