
DECRETO Nº 42/2016

AUTORIZA  A UTILIZAÇÃO  DE  NOTA
FISCAL ELETRÔNICA CONJUGADA.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,  no
uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica autorizada a utilização de Nota Fiscal Eletrônica Conjugada (NF-e
conjugada)  para  os  contribuintes  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, que também exerçam atividade sujeita à incidência do Imposto Sobre
Serviços  de  Qualquer  Natureza  -  ISSQN,  nos  termos  do  modelo  conceitual  e  do  layout
aprovados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Os contribuintes poderão utilizar-se da NF-e conjugada desde que estejam
regularmente inscritos no cadastro econômico deste município e solicitem autorização para
emissão mediante protocolo na Prefeitura Municipal.

Art. 3º A solicitação deve ser formalizada mediante preenchimento de formulário
disponível na Secretaria de Finanças do município, no qual constará o nome e endereço do
prestador de serviço, o CNPJ, a inscrição estadual e a inscrição municipal.

§  1º A  autorização  pelo  órgão  competente  será  registrada  no  cadastro  do
contribuinte, no sistema de cadastro econômico, e terá validade por tempo indeterminado.

§ 2º O contribuinte que passar a utilizar NF-e conjugada sem autorização do Fisco
Municipal se sujeitará às penalidades cabíveis previstas na Lei Municipal nº 773/90 – Código
Tributário Municipal.

Art.  4º O  contribuinte,  ao  solicitar  autorização  para  emissão  de  Nota  Fiscal
Eletrônica  Conjugada  (NF-e  conjugada),  autoriza  a  Administração  Tributária  Municipal  a
recepcionar os arquivos digitais  das NF-e conjugadas, mediante integração de sistemas de
informação entre o Município e a Secretaria Estadual da Fazenda.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 10 de junho de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

 SHEILA BELMIRO TURBA
Diretora Depto Adm. do Gabinete
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