DECRETO N° 169/07 DE 24 DE MAIO DE 2007

DISPÕE SOBRE A NOTA FISCAL
DIGITAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Cruz Alta, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de dispositivos do
Decreto n° 15, de 19 de janeiro de 2007;
CONSIDERANDO que o Poder Público, sempre que possível, deve adotar
medidas tendentes à simplificação da ordem tributária, promovendo, inclusive, a redução de
custos no cumprimento das obrigações fiscais;
DECRETA
CAPÍTULO l
NOTA FISCAL DIGITAL DE SERVIÇOS
Art. 1°. Fica aprovado o uso da Nota Fiscal Digital instituída pelo Decreto n° 15, de
19 de janeiro de 2007, para registro das operações efetuadas que gerem obrigações
tributárias aos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza a Nota Fiscal
Digital, a nota fiscal eletrônica, que terá discriminação de Nota Fiscal de Prestação de
Serviços - Série Digital.
§ 1°. A Nota Fiscal Digital 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
económico, desde que estejam devidamente autorizados, credenciados e inscritos no
Cadastro Fiscal do Município de Cruz Alta.
Art. 2°. O meio de acesso para o sistema de emissão de notas digitais, será através
do endereço eletrônico www.cruzaita.rs.gov.br. com utilização de senha fornecida pela
Secretaria de Fazenda.
Art. 3°. O contribuinte obrigado à utilização da Nota Fiscal Digital de Serviços,
não poderá emitir outros modelos de documentos fiscais.

Art. 4°. A Nota Fiscal Digital poderá ser emitida em uma única via, ou transmitida
eletronicamente.
§ 1°. Para a emissão da Nota Fiscal Digital é obrigatória a identificação do tomador
de serviços, independentemente do imposto ter sido retido ou não.
§ 2°. As operações efetuadas através da Nota Fiscal Digital estarão dispensadas de
posterior declaração de serviços, pois já constarão na base de dados do Município de Cruz
Alta.
§ 3°. Em caso de cancelamento de Nota Fiscal Digital, o requerimento com
justificativa de cancelamento deverá ser dirigido à Secretaria de Fazenda para posterior
apreciação da autoridade competente que avaliará a solicitação.
Art. 5°. Para fins do disposto no artigo anterior, fica aprovado o modelo de Nota
Fiscal Digital, 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 - Série Digital;
III - Número sequencial;
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;
f) inscrição estadual;
g) inscrição municipal.

IX - código de barras bi-dimensional;
X - quantidade de serviços;
XI - descrição dos serviços;
XII-valor unitário;
XIII-valortotal;
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 liquido da nota;
XXII - recibo de aceite da Nota Fiscal Digital;
XXIII - número do Recibo Temporário - RT;
XXIV - série do Recibo Temporário - RT;
XXV - data do Recibo Temporário - RT.
CAPITULO II
RECIBO TEMPORÁRIO
Art. 7°. No caso de impedimento da emissão em tempo real da Nota Fiscal Digital, o
prestador de serviço emitirá Recibo Temporário - RT, em meio físico, que deverá ser substituído
pela Nota Fiscal de Digital, 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 Temporário - RT, não podendo ser postergado caso vença em dia não útil.
Transcorrido este prazo, o Recibo Temporário - RT perderá a sua validade.
§ 2°. A não substituição do Recibo Temporário - RT pela Nota Fiscal Digital, 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 Temporário - RT pela Nota Fiscal Digital,
equipara-se a não emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviço.
§ 4°. Em caso de cancelamento do Recibo Temporário - RT será obrigatória sua
escrituração através do programa disponibilizado pelo Município.
Art. 8°. O Recibo Temporário - RT 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 Digital.
§ 1°. Havendo indício ou fundada suspeita de que a emissão do Recibo Temporário
- RT esteja impossibilitando a perfeita apuração dos serviços prestados, da receita
auferida ou do imposto devido, a Secretaria Municipal de Fazenda aplicará as sanções
previstas na legislação em vigor.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9°. Serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Complementar n° 96, de 28
de novembro de 1983, com redação dada pela Lei Complementar n° 29, de 19 de dezembro de
2003, no descumprimento aos termos do presente Decreto.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cruz Alta, em 24 de maio de 2007.

VILSON ROBERTO BASTOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Registre-se.
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