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Publicada no DOA em 30/006/2020
“DEFINE SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA COM PERMISSÃO PARA USO E EMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA (NFSA-e) E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA e o DIRETOR DA RECEITA
MUNICIPAL, no uso das atribuições conferidas por lei, em especial o artigo 88, IV e
V da Lei Orgânica do Município de Anápolis e art. 10 do Decreto Municipal n.º 29.080,
de 09 de Setembro de 2009, com nova redação dada pela Decreto Municipal n.º 38.361, de 11
de Março de 2015,
RESOLVEM:
Art. 1º. Fica permitido o uso e emissão de Notas Fiscais de Serviços Avulsa e Eletrônica –
NFSA-e, aos prestadores de serviços abaixo relacionados:
I.

adestrador(a), alfaiate, animador(a) de festas e eventos, armador(a) de
ferragens na construção civil, artista plástico, babá, barbeiro(a),
bordadeira, borracheiro(a), cabeleireiro(a), calheiro(a), carregador(a),
caseiro(a), chaveiro(a), copeiro(a), costureiro(a), cozinheiro(a),
cuidador(a), curador(a) de artes, depilador(a), despachante, diarista,
digitador(a), eletricista residencial, encanador(a), entregador(a) de
malotes, faxineiro(a), fotógrafo(a), gesseiro(a), guarda, guardador(a) de
móveis, jardineiro(a), lavadeira, lavador(a) de carro, manicure e
pedicure, maquiador(a), massagista, montador(a) de móveis, músico,
palestrante, passadeira, pedreiro, pesquisador(a), pintor(a) residencial,
porteiro(a), professor(a) particular, sapateiro(a) remendão, serralheiro(a),
servente de pedreiro, soldador(a), tatuador(a), telhador(a), ,tintureiro(a),
vendedor(a) ambulante de veículos de terceiros, vidraceiro(a) de
edificações, vigia e zelador(a);

II.

Serviços de qualquer natureza prestados por pessoa jurídica com sede em
outro Município;

III.

Serviços de qualquer natureza prestados por pessoa jurídica com sede em
Anápolis, desde que o prestador tenha inscrição no Cadastro de Atividades
Econômicas do Município – CAE, e que não possua dentre seus objetivos
sociais a mesma prestação de serviços descrita/apontada na NFSA-e.

IV.

Serviços de qualquer natureza prestados por Pessoa Física à Cultura e à Arte.

Parágrafo Único - O serviço descrito como Professor(a) Particular, para efeito de
NFSA-e, abrange tão somente àquele sem vínculo com instituições de ensino
pessoa jurídica.
Art. 2º. O pedido de emissão de Nota Fiscal de Serviço Avulsa e Eletrônica – NFSAe, far-se-á mediante apresentação de documento pessoal com foto do requerente da
nota, e sua entrega será precedida de prévio pagamento do ISSQN correspondente, se
houver, em até 05 (cinco) dias úteis.
Art. 3º. Os dados inseridos e registrados nas Notas Fiscais de Serviços Avulsas
Eletrônicas, serão de inteira responsabilidade dos seus requerentes, cabendo a prévia
conferência das informações trazidos ao Fisco para efeito da emissão requerida.
Art. 4º. As NFSA-e geradas e não resgatadas pelo requerente com a comprovação do
recolhimento prévio do ISS serão canceladas após cinco (05) dias úteis contados da
emissão.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas
as disposições em contrário, em especial a Portaria SEMFAZ 06 de 23/04/2015.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de junho de 2020.
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