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INTRODUÇÃO:
O ISSWEB representa mais um avanço em Tecnologia da Informação. O uso da Internet irá
facilitar e agilizar a troca de informações entre a Prefeitura, Tomadores e Prestadores de Serviço.
Dispensando a realização de download e instalação de aplicativos, basta o usuário/declarante ter
acesso à internet, acessar o site da Prefeitura e clicar no link Prestadores/Tomadores para
lançamentos da empresas do próprio município, ou Prestadores/Tomadores de Serviço de outros
municípios para realizar a declaração de outros municípios.
O ISSWEB está disponível diariamente (24 horas) podendo ser acessado de qualquer lugar do
Brasil.
Com a democratização do acesso e uso da internet através dos programas de ‘Inclusão Digital’
todos os potenciais declarantes têm acesso ao ISSWEB e demais serviços oferecidos pela
Prefeitura.
Identificação do Declarante:

Declarante: é a pessoa física que efetua o preenchimento das informações dos serviços
Tomados, Notas Fiscais de Serviços Prestados, Despesas e Encargos das empresas. As empresas
e escritórios poderão ter mais de um funcionário cadastrado como declarante. As informações
prestadas serão de responsabilidade do declarante e seu empregador.
CPF: informar o CPF da pessoa que está efetuando a declaração.
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Senha de Acesso: é a senha para utilização do ISSWEB, recebida por e-mail após o
cadastramento do Novo Declarante;
Iniciar ISSWeb: carrega o sistema após validar o CPF e Senha de Acesso digitados.
Novo Declarante: para criar um novo declarante você deve clicar em “deseja solicitar o
cadastramento de um novo declarante” pessoa física que irá efetuar o uso do ISSWEB para
declaração de Serviços Tomados ou Notas Fiscais de serviço prestado. Seu cadastramento é
único e obrigatório.

Se houver mais de uma pessoa responsável, todas devem se cadastrar. As informações prestadas
serão de inteira responsabilidade do declarante, juntamente com a empresa/escritório. O
declarante receberá a senha através do e-mail informado. A senha é pessoal e intransferível.
CPF: número do CPF do declarante;
Nome: nome completo do declarante;
Logradouro: descrição do logradouro;
Número: número do imóvel referente ao logradouro informado;
Complemento: informar se houver complemento do número informado (Ex: sala, Apto e etc.);
Bairro: bairro do logradouro;
Cidade: cidade do logradouro;
Estado: estado da cidade informada;
Nome de Contato: pessoa alternativa para recado ou o próprio declarante;
Telefone Contato: telefone para contato;
E-mail: e-mail do declarante através do qual será enviada a senha de acesso ao ISSWEB.
__________________________________________________________________________________________________________________

Departamento Tributário: Telefone (066) 3592-2007/2008/1300
Rua Campo Grande, 989 – Bairro Nosso Lar – Brasnorte – MT — CEP 78.350-000
Email:

Prefeitura de Brasnorte – MT
Secretaria Municipal de Finanças
Manual – ISSWEB

5

EMPRESAS A DECLARAR - AUTORIZAÇÃO
O declarante/escritório deverá enviar para Prefeitura uma relação das empresas que pretende
declarar, bem como o nome e CPF do declarante autorizado a prestar as informações.
Quando o funcionário autorizado a prestar declaração for desligado do escritório/empresa/banco,
deverá ser comunicado imediatamente à Prefeitura, para que seja cancelada a autorização de
declaração.
Fazendo Login

Informado CPF e Código de Acesso ao ISSWEB o declarante autenticado será logado no serviço
e terá acesso às opções conforme figura acima.
Solicitação de Novo Declarante - cadastro de novo declarante;
Notas Fiscais de Prestador - opção para informar as notas fiscais emitidas referentes a serviços
prestados, notas constantes da AIDF;
Notas Fiscais de Tomador - opção para informar as notas fiscais de serviços tomados de
empresas estabelecidas ou não no município. Se a empresa prestadora do serviço for estabelecida
no município, o recolhimento do tributo é de sua responsabilidade. Essa situação ocorre todas as
vezes que Tomador e Prestador são do município;
Importar Notas Fiscais - importa notas fiscais geradas em arquivo texto.
Cadastrar Contribuinte: opção para cadastrar novos contribuintes que irão prestar/tomar serviço
no Município;
Nota Fiscal Eletrônica: opção para incluir as notas fiscais eletrônicas, com prestador/tomador
de serviço, nº da nota, retenções federais, ISSQN retido e valor a pagar.
Autorização para Impressão de Documento Fiscal – AIDF: opção usada para solicitar uma
autorização para impressão de documento fiscal, onde a Empresa escolhe a gráfica, nº de talões e
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numeração das notas. A solicitação é mandada para a Prefeitura e quando autorizada a Empresa
imprime a autorização para a Gráfica imprimir os talões que foram solicitados.
Solicitação de Novo Declarante

Notas Fiscais de Prestador
Notas fiscais emitidas pelo prestador de Serviço.
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Novo Movimento – cria um novo movimento para lançamento das notas fiscais emitidas na
competência criada.

Tipo de Movimento:
01 – Normal: lançamento das notas emitidas na competência;
03 – Sem movimento: não foram emitidas notas na competência;
04 – Informativo: utilizado apenas em caso de pagamento pelo carnê;
10 – Simples Nacional: empresas que optaram pelo simples nacional.
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Gerenciando Notas
Inclusão das notas emitidas, alteração ou exclusão das já digitadas.

Incluir Notas: Ao clicar na empresa com o movimento aberto (identificado no campo da tabela
com a letra ‘S’ para aberto e ‘N’ para fechado), e clicando em Gerenciar Notas, você poderá
Incluir Notas, Alterar Notas e Excluir Notas.
Na inclusão da nota o declarante deverá ficar sempre atento se o imposto da nota foi retido ou
não. Quando o imposto foi retido o declarante deverá marcar obrigatoriamente a opção ‘imposto
retido’. Como estamos falando de inclusão de notas dos serviços prestado, quando a opção
‘imposto retido’ for marcada não será gerado imposto para essa nota, pois o imposto será pago
pelo tomador de serviço.

__________________________________________________________________________________________________________________

Departamento Tributário: Telefone (066) 3592-2007/2008/1300
Rua Campo Grande, 989 – Bairro Nosso Lar – Brasnorte – MT — CEP 78.350-000
Email:

Prefeitura de Brasnorte – MT
Secretaria Municipal de Finanças
Manual – ISSWEB

9

Inclui nova nota fiscal emitida.

Imprimir Relação de Notas
Imprime todas as notas lançadas na competência selecionada.
Fechar Movimento
Fecha o movimento e imprime o boleto bancário, mesmo tendo criado uma referência ‘Sem
Movimento’ é preciso fechá-lo.
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Abrir Complementar
Abre uma referência para complementar uma já fechada, caso, por exemplo, o declarante tenha
esquecido de lançar uma nota.

Informativo Fiscal
Declaração das despesas e receitas do contribuinte. Para informar selecione o mês clique em
Informativo Fiscal e faça os lançamentos.
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Notas Fiscais de Tomador
Notas fiscais de serviços tomados pelo contribuinte.

Daqui para frente o procedimento a ser tomado para digitação é o mesmo informado para o
prestador de serviço, apenas uma diferença muito importante. Agora esta sendo feita a
declaração dos serviços tomados, quando o declarante marca a opção ‘imposto retido’, será
gerado imposto para essa nota.
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Gerenciar Notas
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Fechar Movimento

Abrir Complementar
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Importar Notas Fiscais

Utilizando o layout existente no site - www.jaciara.mt.gov.br no Link ISSWeb - seu
programador poderá desenvolver uma rotina em seu sistema que poderá gerar todas as notas
fiscais já lançadas para escrituração fiscal, e, de posse desse arquivo, você poderá fazer a
importação dessas notas, evitando digitá-las novamente.
Cadastrar Contribuinte
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Nessa opção o declarante poderá cadastrar um novo contribuinte. Esse contribuinte pode ser um
prestador de serviço ou um tomador de serviço.
Nota Fiscal Eletrônica

Os contribuintes que a prefeitura permitir emitir Nota Fiscal Eletrônica poderão entrar no botão
‘nota fiscal eletrônica’ da tela inicial do sistema e terá acesso a tela identificada na figura acima.
Nessa tela o declarante vai selecionar o prestador de serviço que deseja emitir as notas fiscais
eletrônica, lembrando que um determinado declarante pode ter varias empresas prestadoras de
serviços vinculadas a ele, e depois digitar o CNPJ ou CPF do tomador de serviço. O tomador de
serviço devera estar obrigatoriamente cadastrado, se não tiver o declarante terá que fechar a tela,
e cadastrar primeiramente o tomador no cadastro de contribuinte, antes de emitir a nota fiscal
eletrônica.
O próximo passo é marcar se o imposto dessa nota é retido ou não e informar as retenções
federais. Há alguns casos que a empresa possui uma alíquota especial para o INSS, nesse caso o
declarante deverá entrar em contato com a prefeitura para solicitar a permissão para emitir as
notas com alíquotas de INSS especial.
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Agora o declarante devera clicar no botão novo item para lançar os serviços dessa nota,
informar o valor e a alíquota.

Depois de lançados todos os itens, basta clicar no botão Gravar NF.
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DECRETO Nº 119/10
Dispõe sobre a Instituição da Nota Eletrônica de
Serviços e Institui a Declaração Eletrônica de
Serviços Prestados e Serviços Tomados, e dá
outras providências.
MAURO RUI HEISLER, PREEFEITO DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE - MT, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS;
Considerando a obrigatoriedade dos prestadores de serviços emitirem nota fiscal de
serviços, cabendo à administração pública proporcionar meios de desburocratizar a atividade
econômica dos contribuintes e de reduzir custos operacionais com a aplicação dos recursos
tecnológicos, visando sempre promover a Justiça Fiscal com responsabilidade;
Considerando, que a Secretaria Municipal de Finanças tem propósitos evidentes de
modernizar a Gestão Tributária e atualmente vem disponibilizando e dando suporte técnico necessário
para todos os contribuintes, escritórios de contabilidade e substitutos tributários;
Considerando, que a maioria dos contribuintes de um modo geral possuem uma estrutura
mínima de informática que podem auxiliar os prestadores de serviços, quando necessário, ao
preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e diretamente da página eletrônica do Município na
Internet;
Considerando, que todos os contribuintes prestadores de serviços localizados no Município
de Brasnorte cadastrados possuirão login e senha de acesso para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica –
NF-e; e
Considerando, que o sistema de informática do Município, através do Sistema de ISSQN
eletrônico registra em seu banco de dados, individualmente as retenções do ISSQN e outros dados, não
sendo necessariamente emitir uma guia para cada operação.
Considerando o disposto no art. 164 e 183 da Lei Municipal nº 1227/2009, que dispõe sobre
o Código Tributário Municipal;
Considerando a necessidade administrativa;

DECRETA:
CAPÍTULO I - Da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
SEÇÃO I - Da Definição da NF-e
Art. 1º. Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, identificada pela sigla NFe, como documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura
do Município de Brasnorte, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de
serviços.
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SEÇÃO II - Das Informações Necessárias a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- NF-e
Art. 2º. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e conterá as seguintes
informações:
I - número seqüencial;
II - código de verificação de autenticidade;
III - data e hora da emissão;
IV - identificação do prestador de serviços, com:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) “e-mail”;
d) número de telefone;
e) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ;
f) inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM;
V - identificação do tomador de serviços, com:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) “e-mail”;
d) número de telefone;
e) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ;
VI - discriminação do serviço;
VII - valor total da NF-e;
VIII - valor da dedução se houver;
IX - valor da base de cálculo;
X - código do serviço;
XI - alíquota e valor do ISS;
XII - indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS, quando for o caso;
XIII - indicação de serviço não tributável pelo Município de Brasnorte, quando for o
caso;
XIV - indicação de retenção de ISS na fonte, quando for o caso.
§ 1º A NF-e conterá, no cabeçalho, as expressões “Prefeitura do Município de
Brasnorte”, “Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e”, o endereço eletrônico Oficial do
Município www.brasnorte.mt.gov.br.
§ 2º O número da NF-e será gerado pelo sistema, em ordem crescente seqüencial,
sendo específico para cada estabelecimento do prestador de serviços.
SEÇÃO II - Da Emissão da NF-e
Art. 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Finanças definir os prestadores de serviços
obrigados à emissão de NF-e.
§1º. O contribuinte, desde que cadastrado no sistema eletrônico de ISS, será
considerado habilitado a emitir a NF-e, respeitando-se as disposições previstas na legislação
tributária vigente.
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§2º. O contribuinte, deverá obrigatoriamente começar a emitir NF-e em ordem
crescente seqüencial a última Nota Fiscal convencional emitida.
Art. 4º. Os prestadores de serviços inscritos no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, desobrigados da emissão de NF-e, poderão optar por sua emissão.
§1º. A opção tratada neste artigo depende de autorização da Secretaria Municipal
de Finanças, devendo ser solicitada no endereço eletrônico www.brasnorte.mt.gov.br”,
mediante a utilização da Senha Web.
§2º. A Secretaria Municipal de Finanças comunicará aos interessados, por “email”, a
deliberação sobre o pedido de autorização.
§3º. Os prestadores de serviços que optarem pela NF-e iniciarão sua emissão no
primeiro dia do mês subseqüente ao do deferimento da autorização, na conformidade do que
dispõe este decreto.
Art. 5º. A NF-e deve ser emitida “on-line”, por meio da Internet, no endereço
eletrônico “http://www.brasnorte.mt.gov.br”, somente pelos prestadores de serviços
estabelecidos no Município de Brasnorte, mediante a utilização da Senha Web.
§1º O contribuinte que emitir NF-e deverá fazê-lo para todos os serviços prestados.
§2º A NF-e emitida poderá ser enviada ao tomador de serviços no formato impresso
em via única, ou por “e-mail”.
Art. 6º. As Notas Fiscais padronizadas fornecidas antes da data de publicação deste
decreto poderão:
I. ser utilizadas até o fornecimento de login e senha pela Secretaria Municipal de
Finanças; ou
II. inutilizadas pela Secretaria Municipal de Finanças, por solicitação do contribuinte.
III. os contribuintes que por motivo justificado não possuem acesso a internet
poderão utilizar Nota Fiscal padronizada que será fornecida pela Secretaria Municipal de
Finanças até 31/12/2011, com adesão obrigatória a utilização da NF-e de acordo com este
Decreto.
IV. em caráter excepcional e justificado, poderá ser autorizado pela Secretaria
Municipal de Finanças, o fornecimento de Notas Fiscais de Serviços padronizadas serão
distribuídas em quantidade suficiente para atender à demanda do contribuinte, por períodos
ajustados à necessidade de controle da sua regularidade fiscal.

SEÇÃO III
Da Retificação da NF-e
Art. 7º. A NF-e poderá ser retificada mediante solicitação do contribuinte, ou seu
representante legal, devidamente constituído, por meio de processo administrativo, onde
deverá conter:
I. identificação do contribuinte;
II. cópia da NF-e a ser retificada;
III. informação de todas as alterações a serem efetuadas; e
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IV. justificativa da retificação.
§1º. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, a requisição de quaisquer
outros dados ou documentos a fim de instruir o pedido de solicitação previsto no “caput” desse
artigo, conforme o caso.
§2º. Deferido o pedido, será feita a liberação da NF-e para efetivação das alterações
pelo próprio emitente.
§3º. A retificação da NF-e não interfere no vencimento do Imposto devido,
incorrendo os encargos moratórios previstos na legislação em vigor, em caso de atraso.
SEÇÃO IV - Do Cancelamento da NF-e
Art. 8º. A NF-e poderá ser cancelada pelo próprio contribuinte até 10 dias após a
emissão ou mediante solicitação do contribuinte, ou seu representante legal, devidamente
constituído, por meio de processo administrativo, onde deverá conter:
I. identificação do contribuinte;
II. cópia da NF-e a ser cancelada; e
III. justificativa do cancelamento.
§1º. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, a requisição de quaisquer
outros dados ou documentos a fim de instruir o pedido de solicitação previsto no “caput” desse
artigo, conforme o caso.
§2º. Deferido o pedido, será feita a liberação da NF-e para efetivação do
cancelamento pelo próprio emitente.
§3º. Se o cancelamento se realizar após o pagamento do Imposto devido, o
procedimento disposto nesse artigo deverá ser complementado com as providências
pertinentes à restituição e/ou compensação de valores.

CAPÍTULO II
SEÇÃO I - Da Declaração Eletrônica do Responsável Tributário
Art. 9º. São responsáveis tributários pela retenção e pelo recolhimento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, nos termos do art, 151 e seguintes, da Lei
Complementar nº 1.227/2009, as pessoas físicas e jurídica de direito público ou privado, que
contratem ou utilizarem serviços de empresas cadastradas ou não neste Município e dentre
essas tiverem atividades elencada na lista de serviços constantes do Código Tributário
Municipal.
§ 1º. O valor do imposto a ser retido pelo responsável tributário, do prestador de
Serviços, será calculado das alíquotas previstas na Lei Complementar nº 1.227/2009, 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, ate o dia 20 (vinte) do mês
subseqüente, em Documento de Arrecadação Municipal.
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§ 3º. Para efeitos de retenção do imposto de que trata o “caput” deste artigo,
deverão ser observados termos da Lei Complementar nº 1.227/2009, que identificam os casos
de isenção, com relação aos prestadores dos serviços.
§ 4º. Os responsáveis tributários, a que se refere este artigo, fornecerão ao
prestador de serviço o recibo de retenção na fonte do valor do imposto.
Art. 10º. O responsável tributário deverá enviar eletronicamente ou entregar em
meio magnético, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente àquele em que ocorreu a prestação de
serviços, a declaração eletrônica dos serviços.
Art. 11º. Os tomadores e intermediários de serviços, inscritos ou não no Cadastro de
Contribuintes Mobiliários do Município, ficam obrigados a apresentar a declaração eletrônica
dos serviços tomados ou intermediados, na forma, prazo e demais condições estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Finanças.
Parágrafo único – A Secretaria de Finanças poderá dispensar as 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. 12º. – A retenção do ISSQN será obrigatória para as pessoas jurídicas que
tenham as seguintes atividades:
I Companhias de aviação;
II bancos e demais entidades financeiras;
III seguradoras;
IV agências de propagandas e de comunicação;
V entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, de quaisquer
dos Poderes do Município;
VI entidades da administração públicas direta, indireta ou fundacional, autarquias,
de qualquer dos Poderes do Estado;
VII empresas concessionárias dos serviços de energia elétrica, telefonia e
distribuição de água;
VIII entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, autarquias,
de qualquer dos Poderes da União;
IX estabelecimento e instituições de ensino;
X empresas comerciais e/ou industriais de qualquer ramo de atividade;
XI empresas de cooperativas;
XII conselhos regionais, os sindicatos de classe, associações, clubes recreativos;
XIII empresas de comunicações, radiodifusão, jornais e televisão;
XIV empresas importadoras e exportadoras;
XV armazéns em geral e silos;
XVI shopping center;
XVII empresas distribuidoras de derivados de petróleo;
XIX empresas de supermercado e hipermercado;
XX empresas que explorem serviços de planos de saúde ou de assistência médica,
odontológica e hospitalar através de planos de medicina de grupos de convênio;
XXI empresas de sociedade de créditos, investimentos e financiamentos, créditos
imobiliário, poupança e empréstimos;
XXII empresas que atuam no ramo da informática;
XXIII empresas de transporte aéreo e terrestre de passageiros e cargas;
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XXIV condomínios;
XXV hospitais e as clinicas privadas;
XXVI empresas corretoras de títulos e valores mobiliários e de câmbio;
XXVII empresas destilarias e usinas de álcool e açúcar;
XXVIII empresas administradoras de consórcio;
XXIX agência, lojas e concessionárias de veículos, motos, tratores e máquinas
agrícolas; operadoras de viagens e turismo;
XXX agências de viagens e turismo;
XXXI atrativos turísticos e outras atividades relacionadas ao fazer; hotéis, motéis,
pousadas, pensões e qualquer outro estabelecimento hoteleiro; empresas de prestação de
serviços, empresas do ramo alimentício.
Art. 13º. Com fundamento nas disposições do art.152, da Lei 1.227/2009, também
são abrangidos pela responsabilidade solidária:
I. o proprietário do estabelecimento ou veículo de aluguel para frete ou de
transporte coletivo no território do Município;
II. o proprietário da obra;
III. o proprietário ou seu representante que ceder dependência ou local para a
prática de jogos e diversões;
IV. os construtores, empreiteiros principais e administradores de obras hidráulicas,
de construção civil de reparação de edifícios, estradas, logradouros, pontes e congêneres, pelo
imposto relativo aos serviços prestados por subempreiteiros estabelecidos ou não no
Município;
V. os administradores de obras, pelo imposto relativo à mão-de-obra, inclusive de
subcontratadas, ainda que o pagamento dos serviços seja feito diretamente pelo dono da obra
contratante;
VI. os titulares de direitos sobre prédios ou os contratantes de obras e serviços, se
não identificarem os construtores ou os empreiteiros de construção, reconstrução, reforma,
reparação ou acréscimo desses bens pelo o imposto devido pelos construtores ou empreiteiros;
VII. os locadores de máquinas, aparelhos e equipamentos instalados, pelo imposto
devido pelos locatários estabelecidos no Município e relativo à exploração desses bens;
VIII. os titulares dos estabelecimentos onde se instalarem máquinas, aparelhos e
equipamentos, pelo imposto devido, pelos respectivos proprietários não estabelecidos no
Município e relativo à exploração desses bens;
IX. os que permitirem em seus estabelecimentos ou domicílios exploração de
atividade tributável sem estar o prestador do serviço inscrito no órgão fiscal competente, pelo
imposto devido sobre essa atividade;
X. os que efetuarem pagamentos de serviços a terceiros não identificados, pelo
imposto cabível nas operações;
XI. os que utilizarem serviços de empresas, pelo imposto incidente sobre as
operações, se não exigirem dos prestadores documentos fiscal idôneo;
XII. os que utilizarem serviços de profissionais autônomos, pelo imposto incidente
sobre as operações, se não exigirem dos prestadores prova de quitação fiscal ou de inscrição;
XIII. as empresas administradoras de cartão de crédito, pelo imposto incidente sobre
o preço dos serviços prestados pelos estabelecimentos filiados localizados no Município,
quando pagos através de cartão de crédito por elas emitidos;
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XIV. as companhias de aviação, pelo imposto incidente sobre as comissões pagas às
agências de viagens e operadoras turísticas, relativas às vendas de passagens áreas.
§1o. A responsabilidade de que trata este artigo será satisfeita mediante o
pagamento:
I. do imposto retido das pessoas físicas, à alíquota de 5% (cinco por cento), sobre o
preço do serviço prestado;
II. do imposto retido das pessoas jurídicas, com base no preço do serviço prestado,
aplicada a alíquota de 5% (cinco por cento);
III. do imposto incidente, nos demais casos.
§2o. A responsabilidade prevista é inerente a todas as pessoas físicas ou jurídicas,
ainda que alcançadas por imunidade ou por isenção tributária.
Art. 14º. A responsabilidade prevista neste decreto é imputada a todas as pessoas
físicas e jurídicas, ainda que alcançadas por imunidade ou por isenção tributária.

CAPÍTULO III - Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 15º. As NF-e emitidas poderão ser consultadas em sistema próprio da Prefeitura
do Município de Brasnorte até que tenha transcorrido o prazo prescricional e/ou decadencial.
Art. 16º. Os prestadores de serviços, bem como os tomadores ou intermediários de
serviços, responsáveis ou não pelo recolhimento do Imposto, ficam dispensados de informar no
sistema eletrônico de ISS as NF-e emitidas ou recebidas.
Art. 17º. Aos contribuintes prestadores de serviços, que também figurem como
sujeitos passivos do ICMS, poderão emitir a nota fiscal conjugada, que procedam com a
identificação no corpo da NF-e da Fazenda Pública Estadual as informações relativas ao ISSQN,
permanecem as obrigações acessórias em vigor.
§1º. O Secretário Municipal de Finanças será a autoridade competente para decidir
acerca das solicitações previstas neste artigo.
§2º. A Secretaria Municipal de Finanças, poderá solicitar o arquivo digital da NF-e
estadual emitida, sob pena do contribuinte incorrer nas sanções previstas no Código Tributário
Municipal - Lei Municipal n° 1.227/2009, na hipótese de recusa.
Art. 18º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Brasnorte, 11 de Novembro de 2010.

MAURO RUI HEISLER
Prefeito Municipal

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal na data supra.
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