
PREFEITUR^ MUNICIPAL  OE

BOA VISTA

ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE D0 PREFEITO

LEI N° 564/2018
Boa Vista -PB, 26 de marco de 2018

`Tnstitui a Nota Fiscal Eletr6nica de Servicos-NFS-e

no  Municipio  de  Boa  Vista-PB,  e  estabelece  outras
providencias."

0 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA
PARAiBA,  fapo  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  Eu  sanciono  a
seguinte Lei:

CApiTULO I
DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETR6NICA - NFS-e

Secao I
Da Defini¢ao da NFS-e

Art.   10  -  Fica  instituida  no  Municipio  de  Boa  Vista,  a  Nota  Fiscal  de

Servigos Eletr6nica, que deveri ser emitida por ocasiao da prestapao de servico.

Parigrafo bnico - Considera-se Nota Fiscal de Servicos Eletr6nica - NFS-e
o  documento  emitido  e  amazenado  eletronicamente  em  sistema  pr6prio  da  Prefeitura  do
Municipio de Boa Vista, Govemo do Estado da Paraiba ou Govemo Federal, com o objetivo
de  registrar  as  operag6es  relativas  a  prestapao  de  servicos,  de  existencia  exclusivanente
digital,  com  validade juridica que  devera  ser garantida por  assinatura digital  do  emitente  e
autorizapao de uso fomecida pela Secretaria da Fazenda antes da ocorrencia do fato gerador.

Secao 11
Dos Contribuintes Obrigados

Art. 2° - A Prefeitura Municipal definira atrav6s de Decreto os prestadores

de servico obrigados a emissao da NFS-e.

Parfgrafo    Onico   -   Os   contribuintes,    nao   obrigados,    que    optarem
espontaneamente pela emissao  da NFS-e  ficarao  sujeitos  aos dispositivos  desta Lei  e  a sua
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Se€ao I
Do Acesso pelo Contribuinte

Art. 3° - 0 acesso ao sistema da Nota Fiscal de Servigos Eletr6nica -NFS-e

que contera dados fiscais de interesse dos contribuintes, sera realizado mediante a utilizapao
de senha de seguran9a.

Art. 40 - As pessoas obrigadas e as facultadas, para obter acesso ao sistema
de que trata essa Lei, deverao efetuar o cadastramento da solicitacao de acesso, por meio da
rede  mundial  de  computadores  (Internet),  no  endereco  eletr6nico  a  ser  informado  para  os
contribuintes por meio Decreto.

Art.  5°  -  Ap6s  o  cadastramento,  tratado  no  artigo  anterior,  o  interessado
deverd  imprimir  o  formuldrio  "SOLICITACAO  DE  ACESSO"  e  apresenfa-lo  a  Secretaria
Municipal  de  Administrapao  e  Finan9as,  direcionado  ao  Departanento  de  Fiscalizapao  de
Tributos.

Art.  6° - Ap6s a solicita9ao de acesso, na conformidade do artigo 4° desta
Lei  e comprovagao, pela Secretaria Municipal  de Administrapao  e Finangas, da regularidade
das informap6es, proceder-se-a o desbloqueio do acesso e, em seguida sera encaminhado, via
correio   eletr6nico   (e-mail),   para   o   solicitante,   a   mensagem   referente   ao   resultado   da
solicitapao de acesso ao sistema da NFS-e.

§   1°  -  No  caso  de  se  constatar  qualquer  inconsistencia  nas  informag5es
prestadas,  a pessoa  fisica ou jun'dica  interessada  na obten¢ao  da  senha  sera informada,  via
correio  eletr6nico  (e-mail)  informado  no  cadastramento, para,  no prazo  de  ate  10  (dez)  dias,
tomar as providencias necessalias ao seu desbloqueio.

§  2° - Decorrido o prazo de que trata o paragrafo  anterior,  sem que  sejam
tomadas  as  providencias  mencionadas,  a  pessoa  fisica  ou  juridica  tera  a  solicitapao  de
desbloqueio  automaticamente  rejeitada,  caso  em  que  o  interessado  devefa  promover  novo
cadastramento.

Art.  7°  -  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.   8°   -   Sera  cadastrada  apenas   uma   senha  de   seguran9a  para  cada
estabelecimento  prestador,  levando-se  em  consideragao  o  ninero  de  inscricao  no  Cadastro
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Fisicas - CPF junto ao Ministerio da Fazenda, desde que estejam em situa9ao regular e ativa

perante a Receita Federal, Estadual e Municipal.

Paragrafo  Onico  - A  liberapao de acesso  fomecida a pessoa juridica sera
concedida ao representante legal indicado no formulalio "SOLICITACAO DE ACESSO",  e
contefa as seguintes fun96es:

I - habilitar ou desabilitar usudrios do sistema da NFS-e;

11 - gerar, cancelar, imprimir notas fiscais eletr6nicas, emitir relat6rios, gerar

guias de pagamento, entre outros.

Art.  9°  -  A  pessoa  fisica  ou juridica  detentora  da  senha  de  acesso  sera
responsavel por todos os atos praticados no sistema da nota fiscal eletr6nica, ben como pelos
usualos habilitados ou vinculados e que atuem em seu none.

SECAO 11
D0 ACESSO PELA ADMINISTRACA0 FAZENDARIA

Art. 10 - 0 acesso ao sistema da Nota Fiscal de Servicos Eletr6nica - NFS-
e   que   conted  dados   fiscais  de   interesse   da  Administragao   Fazenddria  Municipal,   sera
realizado mediante a utilizapfo de senha de acesso.

Art.11  -A  senha  de  acesso  prevista  do  artigo  anterior  sera  outorgada  ao
Secretario de Administrapao e Financas ou a quem ele delegar por ato legal, a qual contera as
seguintes func5es:

I - Habilitar e desabilitar usudrios;

11 -Criar ou modificar perfis de utilizag5o do sistema;

Ill   -   Incluir   e   excluir   informag5es   de   interesse   do   contribuinte   e   da
Administrapao Fazenddria no portal da NFS-e.

Art.  12  -  Aos  funcionarios  da  Administrapao  Fazendaria  sera  permitido
acesso ao sistema da NFS-e conforme o perfil habilitado levando-se em consideracao a funcao
exercida.

CAPITUL0 Ill
DA EMISSAO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETR6NICA - NFS-e
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Art. 13 - A NFS-e devera conter as seguintes indicag6es:

I -ndmero sequencial;

11 - c6digo de verificagao de autenticidade;

Ill - data e hora da emissao;

IV - identificap5o do prestador de servigos, 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) ninero de telefone;

V - identificapao do tomador de servigos, com:

a) nome ou razao social;

b) endereeo;

c) "e-mail";

d) inscricfro no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF ou no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica - CNPJ;

e) ndmero de telefone;

VI - discriminagao do servigo;

VII - valor total da NFS-e;

VIII - valor da dedu9ao na base de calculo se houver e na foma prevista na
legislapao municipal ;

IX - valor da base de calculo;

Rua Esplanada Born Jesus, s/n -Centro / Boa Vista -PB / CEP:
Fone: (83) 3313-1100 -Fax: (83) 3313-1096 -a-mail: pin.boavista

CNPJ :  01.612.538/OO01 -10
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BOA VISTA                  x.  c6digo  do  servigo  -enquadramento  do  servi9o  prestado  na  lista  de

servigos constante do Anexo I do artigo  136, da Lei n° 549, de 02 de outubro de 2017, que
alterou o C6digo Tributdrio do wiunicipio de Boa Vista -PB;

XI -aliquota e valor do ISS;

XII - indicacao no corpo da NFS-e de:

a) isengao ou imunidade relativas ao ISS, quando for o caso;

b) servico nao tributavel pelo Municipio de Boa Vista, nas hip6teses em que
o imposto seja devido no local da prestapao;

c) retencfro de ISS na fonte;

d)  empresas  prestadoras  de  servigos  com  recolhimento  mediante  aliquota
fixa, da expressao "empresa enqundrada no regime de aliquota fixa por profissional";

e)  empresas  enquadradas  com  base  de  calculo  por  estimativa  ou  outra

I) de tratamento tributdrio diferenciado;

g) existencia de decisao judicial suspendendo a exigibilidade do ISSQN;

h) ninero e data do Recibo Provis6rio de Servigos - RPS emitido, nos casos
de sua substitui9ao.

§  1° - A NFS-e contera,  no cabegalho,  as  express6es "Prefeitura Municipal
de  Boa  Vista",  "Secretaria  de  Administrapao  e  Financas"  e  "Nota  Fiscal  Eletr6nica  de
Servieos -NFS-e".

§  2°  -  0  ninero  da NFS-e  sera gerado pelo  sistema,  em  ordem  crescente
sequencial, e sera especifico para cada estabelecimento do prestador de servigos.

§ 3° - 0 sistema da NFS-e permitira o uso de logotipo da empresa prestadora
dos servicos.

§  4°  -  A  NFS-e  deverd  ser  assinada  pelo  emitente,  com  assinatura  digital
certificada por  entidade  credenciada pela  infraestrutura  de  Chaves  Pdblicas  Brasileira-ICP-
Brasil, contendo o CNPJ de qualquer estabelecimento do emitente ou o CPF do responsavel.
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BOA VISTA                  Art.  14.  NFS.e  deve  ser  emitida  "on-line",  por  meio  da  lnternet,  no

endereeo  eletr6nico  da  Prefeitura  de  Boa  Vista  (www.boavista.pb.gov.br),  somente  pelos

prestadores  de  servicos  estabel6cidos  no  Municipio  de  Boa  Vista,  mediante  a  liberapao  de
acesso.

Paragrafo  Unico  - A NFS-e podera ser impressa em tantas vias quantas  se
fizerem  necessatas,  podendo  inclusive  ser  enviada  por  correio  eletr6nico  ("e-mail")  ao
tomador de servigos.

Art.15  -  As  notas  fiscais  eletr6nicas  emitidas  poderao  ser  consultadas  e
impressas, mos meios eletr6nicos da Secretaria de Administrapao e Financas.

Art.  16  -  Todo  estabelecimento  prestador  e  obrigado  a  gerar  notas  fiscais

para todos os servi¢os prestados.

Art.  17 - Nao incidira pre9o pbblico relativo as emiss6es de NFS-e quando
forem geradas no domicilio ou estabelecimento do prestador.

SECAO I

DA EMISSAO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETR6NICA
NFS-e POR PESSOA FisICA

Art.  18 - i facultada as pessoas fisicas ja inscritas no Cadastro Mobiliario
Municipal, solicitar a gerapao e a impressao da NFS-e na sede da Secretaria de Administra¢ao
e Finangas, caso em que havera a incidencia do respectivo preco pdblico.

Parfgrafo Unico - 0 ISSQN relativo is NFS-e geradas nas instalag6es da
Secretaria  de  Administrapao   e   Finaneas,  devera  ser  recolhido   nos  bancos  credenciados
mediante autenticapao mecanica no Doculnento Arrecadat6rio Municipal eletr6nico - DAM-
e.

Art.   19   -   A   NFS-e   na  forma  dos   artigos   anteriores   sera   gerada  por
interm6dio  da senha especifica do  funcionario  da Administracao  Fazendaria destacado para
este fim.

Paragrafo bnico - A liberapao para impressao da NFS-e dar-se-a mediante
comprovapao visual da autenticacao mecanica do DAM-e.
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SECAO 11

DA EMISSA0 DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SFRVICO MUNICIPAL - NFS-
e POR BANCOS E DEMAIS INSTITUICOES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A

FUNCIONAR PELO BANC0 CENTRAL DO BRASIL

Art.   20   -   Os   bancos   e   demais   instituie6es   financeiras   autorizadas   a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ficam dispensados de gerar notas fiscais eletr6nicas de
servicos municipais -NFS-e.

Se¢ao Ill
Do Cancelamento da NFS-e

Art. 21 -A NFS-e podefa ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema
infomatizado ("online"), no enderego eletr6nico (www.boavista.pb.gov.br), na rede mundial
de computadores (Internet), em ate 48 horas ap6s sua emissao.

§   1°  -  Ap6s  as  48  (quarenta  e  oito)  horas  previstas  no  caput,  a  NFS-e
somente  podera  ser  cancelada  por  meio  de  processo  administrativo  fiscal  regular,  no  qual
deverao ser apresentadas as raz6es que motivaram o pedido.

§  2°  -  Havendo  o  cancelamento  da NFS-e,  o  contribuinte  devera registrar
eletronicamente,  em  campo  pr6prio,  os  motivos  que  levaram  a  anulapao  do  docunento,
momento  em  que  o  sistema  enviara  automaticamente  mensagem  eletr6nica  ao  tomador  do
servico noticiando a operapao.

§ 3° - 0 documento cancelado permanecera armazenado na base do sistema
da NFS-e e sobre ele devefa ser inserida marca identificando a invalidade do mesmo.

Art.   22   -   Nao   se   admite   cancelamento   da  NFS-e   em   razao   do   nao
recebimento do pre?o do servico, sendo o imposto devido em razao da prestapao do servi9o,
conforine disposto no C6digo Tributdrio Municipal.

Secao IV
Da Carta de Correcao Eletr6nica - CC-e

Art.  23  -  Fica  instituida  no  ambito  da  legislagao  tributalia  municipal,  a
figura   da   "Carla  de   Correcao",   destinada  a  corrigir  erros   de   dados,   sem   implicar   no
cancelamento da NFS-e.
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ocorrido na gerapao de NFS-e.

§  2° Nao sera admitida a regularizacao na forma deste artigo quando o erro
for relativo a base de calculo, a aliquota, ao valor do imposto.

§    3°   A   Carta   de   Corregao   Eletr6nica   -   CC-e   devera   ser   assinada
digitalmente  pelo  emitente  com  assinatura digital  certificada  por  entidade  credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Pdblicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o n° do CNPJ ou CPF, a
fim de garantir a autoria do documento digital.

§  4° Havendo  mais  de  uma CC-e  para a mesma NFS-e  o  emitente  devera
consolidar na dltima todas as informap5es anteriormente retificadas.

§   5°  Nao   produzifa  efeitos  a  regularizagao   efetuada  apds   o   inicio   de
qunlquer procedimento fiscal.

CAPITUL0 IV
D0 RECIB0 PROVISORI0 DE SERVICO -RPS

Se¢ao I
Da Defini€ao de RPS e sua utiliza€ao

Art.  24  -  Nos  casos  previstos  nesta  Lei,  a  pessoa juridica  prestadora  de

servicos podera emitir Recibo  Provis6rio  de  Servieos  -  RPS,  que posteriomente devera ser
substituido por NFS-e.

§  1°  Entende-se  por  Recibo  Provis6rio  de  Servigos  -RPS,  o  documento
fiscal  impresso,  manuscrito  ou  gerado  eletronicamente,  de  cunho  temporfuio,  tendente  a
acobertar operac6es desprovidas da geracao regular da NFS-e, o qual devera conter:

I -identificacao do prestador dos servicos, contendo:

a) nome ou razao social;

b) endere9o;
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e) correio eletr6nico (e-mail);

11 - identificapao do tomador dos servigos, contendo:

a) nome ou razao social;

b) endere¢o;

c) ndmero do CPF ou CNPJ;

d) ndmero de telefone;

e) correio eletr6nico (e-mail);

Ill -numeragao sequencial;

IV - s6rie;

V -a descrigao:

a) dos servigos prestados;

b) preco do servigo;

c) enquadramento do servi¢o executado na lista de servi¢os (subitem);

d) aliquota aplicavel;

e) valor do imposto e se for o caso, da retengao na fonte.

VI   -   insercao   no   coxpo   do   documento,   da   seguinte   mensagem:   "A
OPERA¢AO  CONSTANTE  NESTE  DOCUMENTO,  SERA  CONVERTIDA  EM  NOTA
FISCAL ELETR6NICA DE SERVICOS MUNICIPAIS NFS-e NO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS UTEIS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE."

§ 20 Todas as informap6es descritas no §  1°, deste artigo, deverao constar no
RPS a exceeao da alinea "e" do inciso 11, o qunl e facultado.

Art. 25  -  0 Recibo Provis6rio de Servicos - RPS  podera ser utilizado nas
seguintes hip6teses :

I - adocao pelo contribuinte de regimes especiais;

\
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11 - prestap6es de servigos efetuadas fora do estabelecimento prestador;

Ill  -  impossibilidade  de  acesso  a  pagina  eletr6nica  da  Nota  Fiscal  de
Servi9os Eletr6nica;

IV  -  para  operacionalizar  a  atividade  em  caso  de  excesso  de  emissao  de
NFS-e;

V - prestadores de  servicos que nao disponham em  seus estabelecimentos
de acesso a rede mundial de computadores (internet).

Art. 26 - 0 RPS podera ser confeccionado ou impresso em sistema pr6prio
do contribuinte, na forma e modelo desejado, devendo conter todos os dados previstos no  §1°
do art. 24 desta Lei.

§  1° 0  RPS  podera ser confeccionado  ou impresso  em  sistema pr6prio do
contribuinte, na forma e modelo desejado, devendo conter todos os dados previstos no  § 1° do
art. 24 desta Lei.

§ 20 0 RPS deve ser emitido com a data da efetiva prestapao dos servicos.

§  3°  A  numeracao  do  RPS  devera  iniciar a partir do  ndmero  01,  quando  o
contribuinte  iniciar  sua  atividade,  ap6s  a  implantagao  da  NFS-e,  sendo  vedado  repetir  a
nunerapao.

§  4°  Para  quem ja  6  emitente  de  nota  fiscal  convencional,  o  RPS  deverd
manter a sequencia numerica do dltimo documento fiscal emitido.

§   5°   As   notas   fiscais   convencionais  ja   confeccionadas   terao   que   ser
inutilizadas pela unidade competente da Secretaria Municipal de Administra9ao e Finangas.

§  6° Caso  o estabelecimento tenha mais de  1  (urn) equipamento emissor de
RPS, a s6rie devera ser capaz de individualizar os equipamentos.

§  7° Para operacionalizar o disposto neste  artigo, a Secretaria Municipal de
Administracao e Financas disponibilizara o "layout" do sistema da NFS-e no portal eletr6nico

(www.boavista.pb.gov.br).

Art. 27 - A necessidade ou dispensa da pievia Autorizacao de Impressao de
Docunento Fiscal -AIDF sera definida mediante Decreto.
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Secao 11
Da conversao do RPS em NFS-e

Art.  28  -  Emitido  o  RPS,  este  devera  ser  convertido  em  Nota  Fiscal  de
Servicos Eletr6nica ate o 50 (quinto) dia subsequente ao de sua emissao.

§  1° Nos casos em que o tomador de servicos for o responsavel tributario, na
foma da legislapao vigente, o prazo disposto no "caput" deste artigo nao podera ultrapassar o
dia 5 (cinco) do mss seguinte ao da prestapao de servi¢os.

§ 2° 0 prazo previsto no "caput" deste artigo inicia-se no dia util seguinte ao
da emissao do RPS, postergando-se para o pr6ximo dia util caso venca em dia nao btil.

§  3°  A  nao  conversao  ou  conversao  fora  do  prazo  do  RPS  em  NFS-e,
sujeitara o prestador de servigos as penalidades previstas no art. 39 do Capitulo VI desta Lei.

§  4° A nao  substituicao  do RPS  pela NFS-e  equipara-se  a nao  emissao de
nota fiscal convencional.

§  5°  Aplica-se  o  disposto  neste  artigo  as  notas  fiscais  convencionais  ja
confeccionadas que venham a ser utilizadas na conforlnidade desta Lei.

Art. 29 - Fica o prestador de servico desobrigado, ap6s a conversao do RPS,
de  enviar  a NFS-e  impressa ou  em meio  magn6tico  ao  tomador  dos  servi9os,  ficando  esta
disponivel    no    sistema    informatizado    da    Secretaria    Municipal    de    Administra9ao    e
Financas("on-line").

Secao Ill
Do Sistema de ``Emissao de Cupom Fiscal - ECF"

Art.   30   -   0   Cupom  Fiscal  para  os   estabelecimentos   que  exergam   as
atividades mistas de venda de mercadorias ou bens e prestapao de servicos sujeitas ao Imposto
Sobre  Servicos  de  Qualquer Natureza -  ISSQN,  enquadradas  para  utilizapao  e  emissao  de
seus documentos fiscais por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, pela Legislapao
Estadual, devefa observar o seguinte:

I - a autorizapao para utilizagao e emissao de Cupom Fiscal - ECF sera em
regime especial, ap6s comprovada a autorizagao de uso pelo Fisco Estadual;
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BOA VISTA                   || _ as normas referentes ao equipamento Emissor de cupom Fiscal -ECF e

sua emissao, serao observadas segundo os dispositivos definidos na Legislapao Municipal do
ISS e na Legislapao Estadual vigente;

Ill - a autorizapao para adogao do Cupom Fiscal nao dispensa o contribuinte
das  demais   obrigap6es   acess6rias  definidas   na   Legislacao   Municipal   do   Imposto   Sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN.

Secao IV
Da conversao da Nota Fiscal de Prestacao de Servicos em RPS

Art. 31 -A partir da vigencia desta Lei, todas as notas fiscais convencionais
de  prestapao  de  servi9os  nao  emitidas,  converter-se-ao  em  RPS,  podendo  ser  utilizadas  por
tempo  indeteminado  e  sua  numerapao  seguira  o  da  dltima  nota  fiscal  emitida  de  forma
convencional anteriormente ao inicio de vigencia desta Lei.

§  1° Quando da utilizapao da nota fiscal equiparada a RPS, fica o prestador
dos   servicos   obrigado   a   inserir   no   corpo   do   documento   a   seguinte   mensagem:   "A
OPERACAO  CONSTANTE  NESTE  DOCUMENTO,  SERA  CONVERTIDA  EM  NOTA
FISCAL  DE  SERVICOS  ELETR6NICA  -  NFS-e  NO  PRAZO  DE  05  (CINCO)  DIAS
PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE."

§  2°  As  notas  fiscais  convencionais  de  prestapao  de  servigo  ja  emitidas
deverao  ser guardadas  ate  que  ocorra prescrigao  e  ou  decadencia dos  creditos  fiscais  delas
decorrentes.

CAPITUL0 V

Se¢ao I
Do Recolhimento do Imposto Retido na Fonte relativo ao RPS nao Convertido

"Declara¢ao Dendncia de Nao Conversao de RPS -DDNC".

Art. 32 - Fica instituida a "Declara9ao Denthcia de Nao Conversao de RPS
- DDNC", de acordo com o disposto nesta Secao.

Art. 33 - As pessoas juridicas tomadoras de servicos que receberem Recibos
Provis6rios de Servieos (RPS), ficam obrigadas a gerar a DDNC, na hip6tese do prestador de
servico nao  converter o  referido documento em NFS-e,  mos prazos  fixados no  art.  28  desta
Lei.                                                                                                                                ,      \

Rua Esp[anada Born Jesus, 8/n -Centro / Boa Vista -PB / CEP: 58.12 •00
Fon®:  (83) 3313-1100 -Fax:  (83) 3313-1096 -a-mail:  pin.boavista@g    a CO

CNPJ:  01.612.538/0001-10                                                                                                 12



PREFE.Tuna  MUNICIPAL  I.E

BOA VISTA

ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Art. 34 - A DDNC devera ser gerada mensalmente, antes do pagamento do
imposto retido.

Paragrafo Unico - 0 descumprimento ao disposto neste artigo implicard na
incidencia de multa prevista no inciso 11 do artigo 38 desta Lei.

Art.  35   -  A  DDNC  devera  conter  todos  os  dados   necessdrios  para  a
identificacao do prestador e do tomador dos servicos, tais como:

I - CPF/CNPJ do prestador;

11 - enderego do prestador e do tomador;

Ill - CPF/CNPJ do tomador;

IV -e-mail do tomador;

V - o valor dos servieos prestados;

VI - o enquadramento na lista de servi?os; e

VII -ndmero do RPS nao convertido e respectiva data de emissao.

Secao 11
Da Insuflciencia ou nao Recolhimento do ISSQN

Art. 36 - A gerapao da NFS-e constitui declaragao de confissao de divida do
lmposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN incidente na operagao, ficando a falta
ou insuficiencia de seu recolhimento sujeita a cobranga administrativa ou judicial.

CAPITULO VI
DAS PENALIDADES

Art. 37 - Nas infrac6es relativas a NFS-e, aplicar-se-a multa no valor igual
a:

I - 10% (dez por cento) do Valor de Referencia Municipal para cada NFS-e
nao emitida ou de outro documento ou declaragao exigida pela Administrapao;

11  -  loo/o  (dez  por  cento)  do  Valor  de  Referencia  Municipal  para  cada
emissao ind6vida de NFS-e tributaveis como isentos, imunes, ou nao tributaveis;
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cada NFS-e municipal indevidamente cancelada.

Art. 38 - Nas infrap6es relativas a emissao de RPS, aplicar-se-a multa de valor
igual a:

I - 20% (vinte por cento) do Valor de Referencia Municipal para cada RPS
emitido e nao convertido em NFS-e, no prazo legal;

11 - 20% (vinte por cento) do Valor de Referencia Municipal para cada RPS
nao   convertido   em   NFS-e   e   nao   informado   pelo   tomador   dos   servieos   mos   prazos
regulamentados.

Art.  39  -  Sem  prejuizo  de  outras  imputap6es  fiscais  e  penais  configura
crime  de  estelionato  e  outras  fraudes,  ben como  de  falsidade  ideol6gica,  conforme  demais
disposic6es  do ordenamento juridico  brasileiro, o uso  indevido do  sistema de Nota Fiscal de
Servi9os   Eletr6nica   -   NFS-e,   tendente   a   acobertar   operap6es   de   prestapao   de   servi¢os
inexistentes, com o objetivo de:

I -aumentar a renda para efeito de financiamentos e cong6neres;

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

Paragrafo Unico - A infrapao ao presente artigo sera punida com multa igual
a  01  (urn)  Valor  de  Refer6ncia  Municipal,  podendo  o  caso  ser encaminhado  ao  Minist6rio
Pdblico para ulteriores fins de Direito.

CAPITULO VII

DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art.  40  -  Para  efeito  desta  Lei,  entende-se  por  processo  administrativo
regular,  todo  aquele  instaurado  via  protocolo  central  da  Secretaria  de  Administrapao  e
Finan9as  pelo  contribuinte  mediante  pedido  formal  e  fundamentado,  com  o  objetivo  de
corrigir erros mos dados langados da NFS-e.

Paragrafo Unico - 0 processo administrativo referido neste artigo, somente
se admite antes de instaurado processo regular de fiscalizapao.
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BOA VISTA                   Art.  41.  A  partir  da  vigencia  desta  Lei  tomam-se  sem  efeito  todos  oS

regimes   especiais   concedidos   anteriormente,   ressalvados   os   contribuintes   que   possuam
autorizapao para utilizapao de "Emissor de Cupom Fiscal - ECF" ou recolhan o ISSQN sob o
regime de estimativa fixa mensal.

Art.  42  - No  ato  da homologapao  do  requerimento  de  senha para uso  do
sistema eletr6nico da NFS-e, fica a Autoridade Fiscal obrigada a inserir de oficio no Cadastro
Mobilialio Municipal, todas as informap6es incompletas, ressalvadas aquelas que dependam
de expressa licenga administrativa, tais como:

I -mudanca de enderego; e

11 -mudanga de rano de atividade.

Art.  43  -  A  data  inicial  para  a  utilizapao  obrigat6ria  do  sistema  da Nota
Fiscal  de   Servicos  Eletr6nica  O{FS-e)  e  os  contribuintes  abrangidos  ser5o  definidos  em
Decreto.

Art. 44 - Fica estabelecido urn periodo de transigao de 90 (noventa) dias a
contar da data da obrigatoriedade do uso da NFS-e, para os contribuintes utilizarem o sistema
sem que as operap6es irregulares impliquem nas penalidades previstas no  Capitulo VI desta
Lei.

Paragrafo  Unico  -  As  irregularidades  cometidas no  decurso do  periodo  de
transicao deverao  ser corrigidas pelo contribuinte em ate  30  (trinta) dias ap6s a data de  sua
ocorrfencia, sob pena de se sujeitarem as sang5es previstas no Capitulo VI desta Lei.

Art.   45  -  Fica  estabelecido   o   prazo   de   30   (trinta)   dias,   a  contar  da

publicapao  desta lei, para que todas  as empresas estabelecidas  neste  municipio  efetuem  seu
recadastramento junto  a  Secretaria de  Administracao  e  Financas  da  Prefeitura  Municipal  de
Boa Vista.

Art.  46  -  Os  casos  nao  previstos  nesta  lei  serao  regulados  atraves  de
Decreto Municipal.

Art. 47 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaeao, revogadas as
disposic6es em contrdrio.
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