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REGULAMENTA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PARA
ATIVIDADES ESPECÍFICAS EM QUE O TOMADOR DE SERVIÇOS FOR
PESSOA FÍSICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA e o DIRETOR DA RECEITA
MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, em especial o
artigo 118 da Lei Complementar Municipal 136/2006,
CONSIDERANDO a necessidade de implementar mecanismos que simplifiquem a
emissão de notas fiscais de serviços;
RESOLVEM:

Art. 1º - Os prestadores de serviços, cujas atividades estejam relacionadas abaixo,
poderão emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – para o tomador pessoa
física, sem necessidade de informar os dados completos do tomador, salvo se solicitado
pelo interessado;
I II –
III –
IV –
V –
VI –
VII –
VIII –
IX –
X –
XI –
XII XIII –
XIV –
XV –

Empresas de transporte coletivo urbano;
Estacionamentos que não emitam cupom fiscal;
Lan Houses;
Salões de estética e de beleza;
Teatros;
Cinemas;
Espetáculos Circenses;
Registros Públicos, cartorários e notariais;
Parques de Diversões;
Boates, danceterias e similares;
Bilhares, boliches e diversões, eletrônicas ou não;
Serviços relativos à reprografia;
Casas Lotéricas;
Escolas de qualquer natureza;
Cursos educacionais de qualquer natureza;

XVI – Motéis, hotéis e similares;
XVII – Academias de preparação física;
XVIII – Hospitais, clínicas médicas, laboratórios para exames
médicos e similares;
XIX - Planos de Saúde, Planos Funerários e Planos de Seguro.
Art. 2º - Os prestadores de serviços, relacionados no artigo 1º, continuam a emitir
normalmente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – para o tomador pessoa
jurídica, nos termos do Decreto nº 29.080/2009 alterado pelos Decretos 29.799/2010 e
38.361/2015.
Art. 3º - Os prestadores de serviços que estejam previstos nas hipóteses descritas no
artigo 1º, poderão gerar uma única NFS-e no final do expediente diário ou mensalmente
contra Clientes Diversos.
§1º. - A NFS-e única deverá possuir respaldo em registros obrigatórios contidos em
livros, papéis e/ou documentos capazes de demonstrar e assegurar a veracidade das
informações, devendo ainda tais documentos estarem à disposição da Auditoria
Fiscal quando solicitados formalmente.
§2º. – A falta de registro individual dos serviços prestados, supedâneo da NFS-e
única emitida, implica em vício e sujeitará o contribuinte às multas aplicáveis por
não emissão correta de documento fiscal constantes da Lei Complementar Municipal
136/2006, sem prejuízo da devida apuração do faturamento real por levantamento
financeiro e/ou arbitramento.
Art.4º - A NFS-e Única não exime o prestador dos serviços constante no artigo 1º de
fornecer ao tomador (cliente) uma NFS-e individualizada sempre que este, o
tomador, assim exigir, sob risco de sofrer as penalidades pecuniárias previstas na Lei
Complementar 136/2006 por descumprimento de obrigação tributária.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Portaria 016/2010 SEMFAZ.
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