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DECRETO Nº 246/2022-PMP, DE 16 DE MARÇO DE 2022 

REGULAMENTA O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 395/2014 E 
DISPÕE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
- NFS-e NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ - PA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DE PACAJÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 124, V da Lei 
Orgânica do Município e com fundamento na Lei Federal nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional), Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003 e na Lei 
Municipal nº 395 de 15 de julho de 2014. 

Considerando a necessidade de se introduzirem novas tecnologias de gestão fazendária municipal para 
instrumentalizar a apuração e constituição dos créditos tributários devidos ao Município de Pacajá, no 
estado do Pará;  

Considerando a necessidade de redução de custos operacionais dos sujeitos passivos com o 
cumprimento dos seus deveres instrumentais; 

Considerando ainda a necessidade de simplificar o cumprimento das obrigações tributárias acessórias 
relativas à emissão de notas fiscais de serviços, a guarda e a conservação de documentos fiscais em 
meio digital, 

DECRETA: 

Art. 1º - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, no município de Pacajá, será utilizada em 
conformidade com a Lei Municipal nº 395/2014 e com base no estabelecido neste decreto e na 
legislação tributária municipal. 

§ 1º - O cronograma de implantação da NFS-e, a fixação de prazos, forma e contribuintes autorizados 
à sua utilização fica delegado ao Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. 

§ 2º - A emissão da NFS-e constitui-se em obrigação acessória aos contribuintes do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos desse decreto e da Lei Municipal nº 395/2014. 

§3º - Aplicam-se à NFS-e as disposições gerais constantes da legislação tributária municipal, sem 
prejuízo das disposições específicas constantes deste decreto. 

Art. 2º. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e é documento fiscal obrigatório às operações 
sujeitas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, devendo ser emitida e armazenada 
digitalmente em sistema da Prefeitura Municipal de Pacajá -PA. 

Parágrafo único - As especificações da estrutura de dados e dos processos seguirão a padronização 
do modelo conceitual da NFS-e proposto pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das 
Capitais - ABRASF na versão 2.03 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da adoção de outras 
metodologias de desenvolvimento de sistemas aplicadas pelo município de Pacajá. 

Art. 3º. Para efeito de cumprimento da obrigação tributária acessória instituída neste decreto, ficam 
obrigados a realizar o cadastramento ou recadastramento e o credenciamento para acesso ao Sistema 
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura de Pacajá: 
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I - todas as pessoas jurídicas de direito público e privado, prestadoras e tomadoras de serviços, 
responsáveis e substitutos tributários estabelecidas no município de Pacajá, nos termos da legislação 
municipal. 

II - os prestadores e tomadores com sede em outro município, quando prestarem ou tomarem os 
serviços cujo recolhimento seja devido ao município de Pacajá, bem como, nas hipóteses previstas no 
art. 3º da Lei Complementar Federal Nº 116/2003.  

§1º. A obrigação pelo prestador de serviços com sede em outro município, nas hipóteses da prestação 
de quaisquer dos serviços previstos no inciso anterior, deverá ser feita ainda que o tomador seja 
cadastrado no município de Pacajá - PA.  

§ 2º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput deste artigo, poderá a autoridade fazendária 
realizar o cadastramento ou recadastramento de ofício, para fins de constituição e lançamento do 
tributo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Código Tributário do Município de 
Pacajá. 

Art. 5º. As NFS-e emitidas e recebidas pelos contribuintes constituem declaração fiscal e serão 
utilizadas pelo fisco para efeito de lançamento do tributo, constituição do crédito tributário e posterior 
inscrição na Dívida Ativa do Município de Pacajá, passíveis de protesto e cobrança judicial e 
administrativa, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 395/2014. 

Parágrafo único - Também constituem declaração, as escriturações fiscais dos serviços realizados, 
conforme previsto no Inciso II do art. 3º deste decreto, pelos contribuintes sem domicílio fiscal do 
município de Pacajá - PA. 

Art. 6º. A NFS-e a ser emitida conterá as seguintes informações: 

I - quanto à identificação do prestador do serviço: 

a) nome ou razão social; 
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c) inscrição municipal; 
d) endereço; 
e) código IBGE do município; 
f) endereço eletrônico; 
g) Telefone. 

II - quanto à identificação do tomador do serviço: 

a) nome ou razão social; 
b) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF ou no CNPJ; 
c) inscrição municipal, se houver; 
d) endereço; 
e) código IBGE do município do domicílio do tomador; 
f) endereço eletrônico; 
g) telefone. 

III - Quanto ao serviço prestado: 

a) local da prestação de serviço: país, código IBGE do estado e código IBGE do município; 
b) discriminação do serviço; 
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c) código do serviço, conforme item da lista de serviço da Lei Complementar Federal nº 116/2003; 
d) código do serviço, conforme tabela da Classificação Nacional das Atividades Econômicas - 

CNAE; 
e) código do serviço, conforme NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras 

Operações que produzam Variações no Patrimônio; 
f) valor total do serviço; 
g) valor da dedução, se houver; 
h) indicação de exigibilidade: 

1. exigível; 
2. não incidência; 
3. isenção; 
4. exportação; 
5. imunidade; 
6. exigibilidade suspensa por decisão judicial e 
7. exigibilidade suspensa por processo administrativo. 

i) indicação de retenção de ISSQN na fonte, quando for o caso; 
j) regime especial de tributação: 

1. microempresa municipal; 
2. estimativa; 
3. sociedade uniprofissional; 
4. cooperativa; 
5. microempresário individual (MEI); 
6. microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP). 

k) Optante do Simples Nacional 
l) valor da base de cálculo, alíquota e valor do ISS apurado; 

IV - Outras indicações: 

a) numeração sequencial; 
b) código de verificação de autenticidade; 
c) data e hora da emissão; 
d) número do Recibo Provisório de Serviço - RPS a que se refere, caso tenha sido emitido e 
e) identificação do intermediário do serviço: 

1. CNPJ; 
2. Inscrição no cadastro municipal 
3. código IBGE do município do estabelecimento. 

§1º. Ato do Secretário Municipal de Administração definirá o modelo da NFS-e e a obrigação de inserir 
na NFS-e outras informações não previstas nesse decreto, em caráter geral; para determinada 
categoria de estabelecimento ou por grupos de atividades. 

§2º A utilização do certificado digital poderá ser obrigatória, na forma, prazo e condições estabelecidas 
pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. 

§3º. O número da NFS-e será gerado eletronicamente pelo sistema, em ordem crescente sequencial, 
por exercício fiscal, específica para cada estabelecimento do prestador de serviços. 

§4º. Os serviços prestados ou tomados no município de Pacajá por empresas não domiciliadas no 
município, serão escriturados com as informações dos incisos I, II e III deste artigo, incluindo o 
município de origem e excluindo a inscrição municipal. 
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Art. 7º. A NFS-e será emitida após a validação das informações transmitidas pelo prestador por meio 
de aplicativo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Pacajá, na rede mundial de computadores - 
Internet. 

§1º. A NFS-e emitida deverá ser enviada ao endereço eletrônico do tomador do serviço. 

§2º. As empresas prestadoras e tomadoras não domiciliadas no município deverão utilizar o aplicativo 
mencionado no caput deste artigo para realização do cadastro, credenciamento e escrituração dos 
serviços previstos neste decreto, cuja o local de recolhimento seja o município de Pacajá.  

Art. 8º. O prestador de serviços poderá, mediante autorização expressa da Secretaria Municipal de 
Administração - SEMAD, emitir Recibo Provisório de Serviço - RPS a cada prestação de serviços, 
devendo, nesse caso, efetuar a conversão dos RPS emitidos em NFS-e. 

Art. 9º. O RPS terá formato livre, devendo conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

I - a expressão “Recibo Provisório de Serviços - RPS”; 

II - a numeração em ordem crescente sequencial, iniciada pelo numeral 1(um) e a identificação da série 
alfanumérica quando for o caso; 

III - a data de emissão; 

IV - a identificação do prestador do serviço, conforme inciso I, do art. 6º; 

V - a identificação do tomador do serviço, conforme inciso II do art. 6º, observado o inciso I do § 1.º do 
mesmo artigo; 

VI - as informações quanto ao serviço prestado, conforme inciso III do art. 6º; 

VII - a mensagem: “Obrigatória a conversão do RPS em NFS-e até o 15º (décimo quinto) dia 
subsequente ao mês de sua emissão”. 

Art. 10. A conversão do RPS em NFS-e deverá ser realizada até o 15º (décimo quinto) dia do mês 
subsequente ao da sua emissão. 

§1º. A conversão de que trata o caput será feita diretamente no sistema ou por transmissão em lotes, 
na forma definida em ato do Secretário Municipal de Administração que autorizar ao contribuinte a 
utilização de RPS; 

§2º. A correção de quaisquer inconsistências nas informações transmitidas deverá ser efetuada no 
prazo definido no caput deste artigo; 

§3º. A falta de conversão do RPS em NFS-e configura não emissão de nota fiscal ou documento 
equivalente, sujeitando o prestador de serviços à penalidade prevista na legislação, sem prejuízo do 
lançamento de ofício do crédito tributário. 

Art. 11. O pagamento do ISSQN deverá ser feito, exclusivamente, por meio do Documento de 
Arrecadação Municipal - DAM emitido através do sistema da NFS-e a que se refere o art. 7º. 

§1º - Não se aplica o disposto no “caput” deste artigo:  
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I - aos órgãos da administração pública direta da União, bem como suas autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, que recolherem o imposto retido na fonte por meio do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal. 

II - às ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional, relativamente aos serviços prestados;  

III - às instituições financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
(BACEN) e demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições financeiras 
(COSIF).  

§1º. Os responsáveis tributários e os contribuintes substitutos não emitentes de NFS-e deverão 
cadastrar-se no sistema para fins de emissão do DAM a ser utilizado no pagamento do imposto retido. 

§2º. As empresas prestadoras e tomadoras de serviços na jurisdição fiscal do município, cujo 
estabelecimento prestador ou tomador do serviço não for domiciliado no município de Pacajá, deverão 
se cadastrar no sistema e escriturar os serviços tomados e prestados conforme §4º do art. 6º deste 
Decreto para emissão do DAM do ISS Próprio e Retido na Fonte pertencente ao Município. 

§3º. A falta do registro dos serviços tomados, bem como a realização da retenção e recolhimento do 
imposto fora do prazo estabelecido sujeitará o obrigado à penalidade prevista na legislação. 

Art. 12. O documento fiscal de serviço emitido por contribuinte obrigado a utilizar a NFS-e sem a 
observância ao disposto neste decreto e normas complementares, será considerado inidôneo e 
sujeitará o responsável às multas previstas na legislação tributária do Município de Pacajá - PA, sem 
prejuízo do pagamento do imposto incidente sobre o serviço. 

§1º - A falta de emissão da NFS-e, no prazo e forma definidas neste decreto, sujeitará o infrator à multa 
de 2,5% (dois e meio por cento) do valor do serviço, limitado ao valor de R% 1.500,00, nos termos do 
art. 8º da Lei Municipal nº 394/2014, atualizados na forma do parágrafo único do art. 7-A do Código 
Tributário do Município de Pacajá. 

§2º - Qualquer documento ou comprovante que tenha sido emitido em razão da prestação de serviço 
sem a correspondente emissão de NFS-e poderá ser utilizado como prova de omissão de receita 
tributária. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

  

Pacajá, 16 de março de 2022 
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