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DECRETO  Nº 0017/2022 
Em, 28 de janeiro de 2022 

 
ALTERA O DECRETO N° 060/2021, 
ESTABELECE EXCEÇÕES DO USO DA NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA, ESTABELECE A 
AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE 
DOCUMENTOS FISCAIS – AIDOF, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 LUIS RICARDO DOS SANTOS VIEIRA, Prefeito de Butiá, em Exercício, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Municipal n° 3.264/2017, 
 
 

        D E C R E T A:  

 
 Art. 1º - O Decreto Municipal n° 060/2021 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
 Art. 2º - Fica incluído um anexo II no Decreto n° 060/2021 e alterado o Art. 1°, que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
  “Art. 1º. As autorizações para impressão de notas fiscais convencionais (papel) no Município de 
Butiá, a contar da implantação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe), serão fornecidas exclusivamente 
nas hipóteses e termos previstas neste Decreto” 
 
  Art. 3º - O Parágrafo único do Art. 1°, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
  “Parágrafo único: As séries dos documentos fiscais autorizados pelo Fisco Municipal 
obedecerão a seguinte classificação: 

B: Bilhete; 
E: Eletrônica – NFS-e 
RPS: Recibo Provisório de Serviços 
NFS-T: Nota Fiscal em modelo tradicional confeccionada em papel.” 

 
 Art. 4º - Ficam incluído o Art. 1°-A, Art. 1°-B e parágrafos, com a seguinte redação: 
 
  “Art. 1º-A - Fica instituída a “AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS 
– AIDOF”, que será fornecida pela Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão - SFPG, através de 
documento específico, para a confecção e utilização de Notas Fiscais em Modelo Papel (modelo NFS-T), para 
casos específicos de não utilização da Nota Fiscal de Serviços eletrônica pelos contribuintes autorizados neste 
Decreto, e mediante a solicitação de autorização para impressão e emissão de Documentos Fiscais prevista no 
anexo II deste Decreto, devidamente encaminhado via Protocolo Geral do Município. 
 
  § 1º - A Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDOF será concedida pela 
Administração Tributária do Município ou Fisco, mediante observância dos seguintes critérios: 

 
I- como a média mensal de emissão de Notas Fiscais pelo contribuinte, de quantidade 

necessária para suprir a demanda do contribuinte no máximo por 12 (doze) meses; 
 
II - no caso de abertura do estabelecimento, o limite máximo de notas será de 1 (um) talonário de 

50 (cinquenta) notas cada;  
 
III - Entrega dos talões de Notas Fiscais de serviço anteriormente emitidos, para conferência do 

fisco, caso solicitado. 
 
IV – A validade para a emissão e utilização das Notas Fiscais (modelo NFS-T), autorizadas será 

de 2 anos a partir do fornecimento da AIDOF. 
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  § 2º - As Notas Fiscais de Serviços classificação “NFS-T”, deverão ser impressas em no mínimo 
03 (três) vias, e ordem de numeração crescente, e enfeixadas em blocos com 50 Notas, destinando-se: 

a) a primeira via ao tomador do serviço; 
b) a segunda via aos registros contábeis fiscais; 
c) a terceira via permanecer presa ao talão e a disposição do Fisco. 
 

  § 3º - Quando a nota fiscal, modelo NFS-T for cancelada ou anulada, todas as vias deverão 
permanecer anexas ao talão, devendo constar no corpo desta o motivo do cancelamento. 

  
  § 4º - A nota fiscal de serviços, modelo NFS-T, conterá obrigatoriamente o seguinte: 
 

I - a denominação “NOTA FISCAL DE SERVIÇO – NFS-T”; 
II - o número de ordem da via; 
III - nome, endereço, inscrição municipal e CNPJ do emitente; 
IV - nome, endereço, inscrição municipal, CNPJ ou CPF do tomador do serviço, 
conforme o caso; 
V - a natureza da operação; 
VI - a data da emissão; 
VII - a discriminação das unidades, das quantidades e dos serviços prestados; 
VIII - os valores unitários e totais dos serviços e o valor total da operação; 
IX - a alíquota aplicada (quando incidente); 
X - o valor do imposto (quando houver); 
XI - o nome, endereço e os números das inscrições municipal, estadual e do CNPJ 
do estabelecimento gráfico, a data e a quantidade de documentos impressos, o número de 

ordem 
da primeira e da última nota impressa e o número da autorização de impressão de documentos 
fiscais.” 
 

  § 5º - Os documentos fiscais são intransferíveis e sua utilização é de competência exclusiva do 
próprio contribuinte e de seus prepostos ou mandatários, sendo apreendidos os que forem encontrados em 
poder de quem não estiver credenciado, ficando cedente e portador sujeitos as penalidades da legislação 
vigente, em especial a Lei Municipal n° 3.264/2017 ou a que vier a sucede-la. 
 
  Art. 1º-B – A AIDOF, prevista no Art. 1-A, poderá ser utilizada para a autorização de emissão de 
RPS, nos termos previstos neste Decreto.” 
   
 
 Art. 5º - Fica alterado o Art. 12° e seus parágrafos, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
  “Art. 12º - Os Cartórios Notariais e de Registro Públicos, considerando as peculiaridades, bem 
como o atendimento dos referidos, as regras estabelecidas pela legislação vigente e o atendimento as normas 
da Corregedoria-Geral da Justiça, ficam dispensados da emissão e uso da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFSe), devendo emitir os documentos de controle definidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul. 
   
  § 1º. A dispensa da utilização das Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe), não desobriga os 
contribuintes identificados no caput deste artigo, da geração e remessa mensal da Declaração Eletrônica de 
Movimento Econômico no programa ISS DIGITAL, constando o somatório dos serviços prestados no mês, e 
efetuando a geração da guia de recolhimento respectiva pelo sistema. 
 
  § 2º. A apuração do ISSQN é de responsabilidade dos tabeliães e escrivães, e poderá ser feita 
com base nos livros instituídos pela Corregedoria de Justiça do Estado. 
 
  § 3º. Após o registro das informações requeridas e encerramento da escrituração fiscal, os 
contribuintes mencionados no “caput” deverão manter arquivados, para exibição ao Fisco, Mapas Mensais 
Analíticos de Apuração de Receitas apontando o quantitativo dos serviços, agrupados e somados por tipo de 
serviços prestados e, ao final, a totalização da Receita Bruta Mensal. 
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§ 4º. O Livro de Registro Diário da Receita e da Despesa deverá ficar à disposição do Fisco, 
para exame quando solicitado. 

 
§ 5º. As disposições deste artigo não excluem a obrigação dos contribuintes indicados no “caput” 

deste artigo, quando na condição de tomadoras de serviços, devendo estes providenciar a escrituração dos 
serviços tomados, a Declaração e o recolhimento do ISSQN retido, na forma prevista para os demais 
responsáveis. 
 
 Art. 6º - Ficam incluídos os Art. 12°-A, Art. 12°B, Art. 12°-C, Art. 12-D e parágrafos, com as seguintes 
redações: 
 
  “Art. 12º-A – Ficam igualmente dispensados da emissão e uso da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFSe), podendo utilizar a NFS-T (Nota Fiscal em modelo tradicional confeccionada em papel), os 
seguintes contribuintes: 
   
  I - Microempreendedores Individuais – MEIs 
   
  II – Autônomos ou Profissionais Liberais, e sociedades uniprofissionais que recolhem o ISS fixo 
anual; 
 
  III – Demais contribuintes que tributem o ISSQN por alíquota fixa. 
 
  § 1º. Os  contribuintes elencados neste artigo, ficam também desobrigados da geração e 
remessa mensal da Declaração Eletrônica de Movimento Econômico no programa ISS DIGITAL. 
 
  § 2º. Não se enquadram nas previsões deste artigo, os contribuintes, mesmo que pessoas 
físicas, definidos pela Fiscalização Tributária Municipal como estabelecimentos equiparados à pessoa jurídica, 
os quais ficam sujeitas as mesmas regras e obrigações previstas para os demais contribuintes, pessoas 
jurídicas.” 
   
 
  “Art. 12º-B – Ficam desobrigados da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, 
mas não da obrigatoriedade da geração e remessa mensal da Declaração Eletrônica de Movimento Econômico 
no programa ISS DIGITAL: 
 

I - Bancos e demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
- BACEN 

 
II - As empresas de transporte coletivo de passageiros; 
 
III - Correios. 
 

  Parágrafo Único – As Instituições financeiras definidas no inciso I, poderão efetuar a Declaração 
Mensal e o recolhimento do ISSQN pelo sistema DES-IF, nos termos previstos na legislação Municipal em vigor.” 
 
 
  “Art. 12º-C – Os contribuintes, definidos nos Art. 12-A e Art. 12-B, mesmo não obrigados, 
poderão requerer autorização para o uso da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e), sendo, neste caso, 
irretratável a adesão e obrigatório o cumprimento das obrigações acessórias estipuladas para o uso daquele 
documento, inclusive, mensalmente, a Declaração Eletrônica de Movimento Econômico no programa ISS 
DIGITAL.” 
 
 

“Art. 12º-D – Os contribuintes relacionados nos Art. 12-A e Art. 12-B, não ficam dispensados da 
obrigação, quando na condição de tomadores de serviços e substitutos tributários, de providenciar a escrituração 
dos serviços tomados, a Declaração e o recolhimento do ISSQN retido, na forma prevista para os demais 
responsáveis. 
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  Parágrafo Único - O recolhimento do ISSQN retido na condição de substitutos tributários, pelos 
responsáveis definidos neste artigo, deverá ser declarado mensalmente, através do programa e da Declaração 
Eletrônica de Movimento Econômico no programa ISS DIGITAL, e recolhido em documento próprio de 
arrecadação, instituídos pela Fazenda Municipal, até a data instituída para os contribuintes.” 
 
 Art. 7º - São obrigados a continuar com a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – (NFS-e), os 
contribuintes que já estejam emitindo estes documentos, quando do início da vigência deste Decreto, mesmo os 
que se enquadrarem nas categorias expressas nos Art. 12-A e Art. 12-B do Decreto n° 060/2021. 
 
 
 Art. 8º - Fica alterado o Art. 17 e incluído um parágrafo único no presente artigo, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
  “Art. 17 - As disposições contidas neste regulamento bem como as penalidades por 
descumprimento das obrigações acessórias previstas aplicar-se-ão para os fatos geradores do ISS a partir do 
mês de competência 03 de 2022. 
 
  Parágrafo Único – Fica prorrogado inclusive o prazo para adesão obrigatória dos contribuintes 
não dispensados, ao sistema ISS Digital, para a mesma data prevista no “caput” deste artigo.” 
 
 
  Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
       
   
     
 
                                 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                                Em, 28 de janeiro de 2022.  
  
       
 
                                 LUIS RICARDO DOS SANTOS VIEIRA 
                                                       Prefeito em Exercício  
   
 
  
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 28 de janeiro de 2022.  
  
 
 
         VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


