Prefeitura Municipal de Anápolis
- Estado de Goiás –

PORTARIA/SEMFAZ Nº 027, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011
“Altera a Portaria n.º 008, de 22 de
Setembro de 2009, e dá outras
providências.”

O SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pelo art. 114, § 8º c/c art. 116, § 1º e art. 118 da Lei Complementar
Municipal n.º 136, de 28 de dezembro de 2006:
DETERMINA:
Art. 1º Altera a Portaria n.º 008, de 22 de Setembro de 2009, que passa a
viger com a seguinte redação:
“ Art. 1º. Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –

ISSQN, pessoas jurídicas, devidamente registrados no Cadastro de Atividades Econômicas –
CAE, deste Município de Anápolis/Go, ficam obrigados à utilização da Nota Fiscal de
Serviços

Eletrônica – NFS-e, nos termos do Decreto Municipal n.º 29.080, de 09 de

Setembro de 2009, para o registro e controle de todos os serviços tributáveis e prestados
pelo contribuinte, excluindo-se desta obrigatoriedade os microempreendedores individuais.
“ § 1º - revogado
“ § 2º - A utilização, pelos contribuintes, de Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas – NFS-e, far-se-á por meio eletrônico, através de programa gerenciador
específico,

com

acesso

via

internet

(acesso

web),

através

do

site

www.issnetonline.com.br/anapolis, após prévia liberação da senha de acesso nos termos
desta Portaria.”
“Art. 3º. A utilização do sistema gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica de
Serviços – NFS-e, far-se-á individualmente, mediante senha de acesso exclusiva, fornecida
pela Gerência de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, após prévia apresentação,
pelo interessado, dos Anexos II e III desta Portaria, documentos estes que obrigatoriamente
deverão ser assinados por seus responsáveis, com o reconhecimento de firma, de cada
assinatura em qualquer dos documentos.
“ § 1º - O fornecimento e preenchimento de todos os dados constantes nos
Anexos II e III descritos no caput deste artigo, tanto quanto o uso das senhas de acesso ao
sistema gerenciador das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica – NFS-e, serão de inteira
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responsabilidade de cada contribuinte.
“ § 2º - Nos casos de suspeita de fraudes, nas inexatidões, nos bloqueios
indevidos, nas falhas e outros casos ligados ao processo de emissão das Notas Fiscais de
Serviços Eletrônica – NFS-e, o contribuinte deverá imediatamente comunicar o fato à
Gerência de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, por escrito, para os registros e
providências que se fizerem necessárias, sob pena de assunção das responsabilidades
correlatas.
“ § 3º - Poderá o Fisco Municipal, a qualquer momento, notificar o usuário do
sistema, à apresentar documentação fiscal, para atualização e/ou confirmação dos dados
cadastrais do contribuinte, que poderá ter seu acesso bloqueado, caso haja descumprimento
da citada notificação.
“ § 4º - Poderá o Fisco Municipal, a qualquer momento, bloquear a senha de
acesso do usuário ao sistema, como forma de resguardar a inviolabilidade do programa
gerencial e do registro dos dados e das operações do contribuinte/usuário.”
“ Art. 4º. – Ficam os contribuintes sujeitos à disposição do art. 1º da presente
Portaria, sujeitos ao prazo de 60 (sessenta dias) para imediato cumprimento das normas ora
disciplinadas.
“ § 1º - Os contribuintes descritos no art. 1º da presente Portaria, cuja média
de obrigação mensal relativa ao recolhimento do ISS, não ultrapasse o montante de R$65,00
(sessenta e cinco reais), ficam desobrigados à utilização de Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas – NFS-e.
“ § 2º -

Como média de obrigação mensal para efeito do disposto no

parágrafo anterior, entender-se-á a somatória dos valores a título de imposto devido a título
de ISS, e relativos aos 03 (três) últimos meses imediatamente anteriores ao mês de vigência
da presente Portaria, que será divida por 3 (três) para apuração do resultado final.“
“ § 3º - Para os novos contribuintes (novas inscrições municipais) e para
aqueles contribuintes, pessoas jurídicas, ainda não obrigados ao uso das Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas nos termos desta Portaria, a cada novo trimestre, a partir do mês de
vigência da presente, em havendo o contribuinte, alcançado a média de obrigação mensal
descrita no parágrafo primeiro, automaticamente, no mês subseqüente ao evento, estará
obrigado à utilização das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e, resssalvando em
mais uma oportunidade os microempreendedores individuais.
“ Art. 9º. Os contratantes de serviços tributáveis pelo Imposto Sobre Serviços –
ISS devido aos cofres municipais, declarados substitutos tributários nos termos do art. 101
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da Lei Complementar Municipal n.º 136, de 28 de Dezembro de 2006, ficam a partir desta
data, obrigados à apresentação mensal da Declaração Eletrônica do Responsável Tributário
– DERT, que servirá para o registro e controle dos dados e valores de todos os serviços
contratados, tomados ou nos quais participe como fonte pagadora, no mês de referência, e
será o único meio pelo qual o contribuinte substituto obterá o Documento Único de
Arrecadação Municipal – DUAM, necessário ao recolhimento do imposto devido aos cofres
municipais.
“§ 1º - O preenchimento e apresentação mensal da DERT, se fará por meio
eletrônico, através de programa gerenciador específico, com acesso remoto via internet
(acesso web), pelo site www.issnetonline.com.br/anapolis, após prévia liberação da senha de
acesso nos termos desta Portaria.
“ [ ]”
“Art. 10. Quando o contribuinte do Imposto Sobre Serviços localizar-se em
Município diverso deste de Anápolis, para o recolhimento do imposto devido aos cofres
municipais, deverá o mesmo utilizar-se do sistema/programa gerenciador descrito no art. 1º
desta Portaria, devendo ainda cumprir na íntegra as demais normas ora estabelecidas. “
“Art. 11. Todos os contribuintes descritos no art. 1º desta Portaria, e que
descumprirem as normas ora estabelecidas, serão imediatamente sujeitos à processo
regular de auditoria/fiscalização, sem comprometimento do planejamento fiscal estabelecido
pela douta Gerência de Fiscalização desta Secretaria.”
Art. 2º. Revoga os Anexos IV e V da Portaria n.º 008, de 22 de setembro
de 2009.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.”
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, em 27 de Setembro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MAZON
SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL
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Anexo II - Termo de Responsabilidade
Prestador de Serviços e/ou Tomador de Serviços
Razão Social:
Endereço:
Cadastro Municipal (CMC) :
CNPJ:
E-mail:

CONDIÇÕES GERAIS

Pelo presente instrumento contratual de adesão, a Secretaria Municipal da
Fazenda, por seus responsáveis legais, permitirá ao Prestador de Serviços e/ou Tomador de
Serviços abaixo determinado, ora denominado Usuário, acesso à um conjunto de serviços
eletrônicos, doravante denominado Serviços WebISS.net, que será disponibilizado única e
diretamente, através do endereço eletrônico: www.issnetonline.com.br/anapolis.
O acesso acima tratado se fará através da liberação de senha específica e
particular, disponibilizada ao Usuário, via seu responsável legal, Sr.(a)
, portador do
CPF sob n.º
que poderá valer-se de representação por procuração pública,
disponibilizando-se ao mesmo, acesso remoto para cadastro de informações e/ou registros aos
serviços prestados ou tomados do(a) contribuinte retro-citada(o).
Fica desde já autorizado o(a) contador(a) do(a) contribuinte Sr.(a)
,
CRC/ n.º
, portador do CPF sob n.º
, em conjunto ou separadamente com o
Usuário, a ter pleno acesso ao conjunto de serviços eletrônicos anteriormente descrito,
podendo/devendo receber para si, acesso individual, mediante liberação específica,
comprometendo-se desde já ao fiel cumprimento, em nome do Usuário, de todas as cláusulas
deste instrumento, registrando-se o compromisso, mediante as assinaturas apostas no presente
instrumento.
O acesso ao Serviço ISS.net será feito por meio de linhas de comunicação e de
empresas provedoras contratadas pelo Usuário, utilizando programas navegadores (Browser)
compatíveis e fornecidos por terceiros.
Os problemas que porventura ocorram na utilização dos programas
navegadores, bem como com as linhas de comunicação deverão ser resolvidos pelo Usuário
junto à(s) empresa(s) fornecedoras.
Para utilizar o serviço, o usuário não necessitará ter computador próprio e ser
assinante de provedor de acesso, podendo utilizar o serviço a partir de qualquer computador
que esteja conectado à rede Internet.
A senha de acesso liberada ao Usuário, possibilitará ao contribuinte utilizar e
acessar plenamente os Serviços disponíveis na Web/ISS.net.
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São as seguintes, às obrigações do Usuário e/ou de seu Contador, sob pena de
responsabilização civil, penal e/ou administrativa dos responsáveis, pela incorreta utilização
dos serviços e/ou pelo fornecimento indevido ou incorreto de dados, registros ou informações:
I. arcar com quaisquer despesas decorrentes dos serviços de telecomunicações, inclusive
provedores de acesso à Internet, utilizados para a conexão à Internet;
II. utilizar corretamente os serviços na Web/ISS.net;
III. guardar sigilo da senha de acesso, realizando sua troca sempre que julgar necessário;
IV. comunicar ao departamento de Cadastro desta Secretaria da Fazenda Municipal, todas as
alterações cadastrais do contribuinte que impliquem diretamente na alteração e/ou
revogação do presente instrumento, principalmente quando da paralisação das
atividades do Usuário como Prestador e/ou Tomador de Serviços;
V. fornecer/inserir corretamente todos os dados enviados ao sistema.
A Secretaria Municipal da Fazenda estará isenta de toda e qualquer
responsabilidade pelo uso indevido da senha no acesso ao Serviço na Web/ISS.net.
Os documentos que regulamentam o Serviço de Senhas têm canteúdo do caráter
sigiloso devendo ser manuseados apenas pelo próprio Usuário.
A Secretaria Municipal da Fazenda ficará autorizada a efetivar toda e qualquer
transação solicitada através do uso da senha na utilização do Serviço na Web/ISS.net
(informação sobre autenticidade de documento fiscal; impressão de segunda via da guia de
pagamento; verificação de status e Devolução Eletrônica de Serviços — DES; solicitação,
consulta de status e impressão de Solicitação de Documentos Fiscais; consulta e impressão de
extrato do contribuinte).
A Secretaria Municipal da Fazenda se compromete a gravar os dados cadastrais
e a senha do Usuário de forma segura, exclusiva, protegida, restrita e codificada.
O acesso do Usuário ficará bloqueado quando da ocorrência de 03 (três)
tentativas sucessivas com preenchimento inválido da senha de acesso, cabendo/devendo o
Usuário valer-se do desbloqueio da mesma, via Central do ISSQN.
É de inteira responsabilidade do Prestador e/ou do Tomador de Serviços o
preenchimento correto de todos os campos deste instrumento, que deverá ser assinado com o
reconhecimento de firma da assinatura.
A Secretaria Municipal da Fazenda poderá impugnar ou cancelar os atos
decorrentes do presente instrumento, quando detectada divergência ou irregularidade nos
documentos, informações ou registros ora apresentados.
O presente instrumento se fará acompanhado de cópia do Registro Geral (R.G.)
e do CPF (se pessoa física) do responsável legal pela presente adesão.
Termo de Adesão e Responsabilidade
Pelo presente termo de adesão, declaro inteira veracidade/autenticidade de todas
as informações contidas no presente instrumento, tanto quanto plena ciência de todas as
condições gerais ora pactuadas.
Anápolis/GO,

de

de 2011.

________________________________________
Usuário (Contribuinte/Tomador)

_______________________________
Contador
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ANEXO III –
FORMULÁRIO DE CADASTRO PARA LIBERAÇÃO DE SENHA/NFS-e/DES/DERT
INSCRIÇÃO/ALTERAÇÃO/ E/OU BAIXA
Tipo
Abertura
Alteração
Paralisação
Reabertura
Baixa
N° do Cadastro Mobiliário
Data da Emissão
Número do
Processo

CONTRIBUINTE
Nome / Razão Social
CPF/CNPJ
Nome Fantasia
Pessoa Física

Estabelecido Não
Estabelecido/Ambulante
Tipo de Estabelecimento
Filial
Único
Outros
LOCAL DA ATIVIDADE

Pessoa Jurídica
Matriz

Endereço

Número

Complemento

Lote

Bairro

Fone

Cidade

UF

Fax

Área Total do Terreno
(M²)

Quadra

Setor

CEP

Zona

Zona
Fiscal

Urbana
Rural
Endereço Web

E-mail

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
Área Utilizada
Área Pública
pela(s) Atividade(s)
Ocupada
(M²)
(M²)

Atividade Eventual
ou Ambulante
(M²)

NATUREZA JURÍDICA
Ambulante
Autônomo

Comércio e Indústria

Indústria

Profissional

Avulso
Serviços

Comércio e Serviços

Indústria e Serviços

Prestador de

Comércio, Indústria e Serviços

Obras

Eventual/Outros

Comércio

Tipo do Registro Receita
Federal
CNPJ
CPF
CEI
NIT
Inscrição Estadual / RG

REGISTRO
N° do
Data do
Registro
Registro

Nome do Órgão Competente (CREA, CRA, CRC CRECI,
Etc.)

Órgão
Emissor
N° de
Registro no
Órgão

Matricula do INSS
(Profissional Autônomo)
Data de Registro no
Órgão
Data de Registro no
Órgão
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Registro
Junta Comercial Cartório
Outros

N° do Registro

Capital Social – R$

OBJETIVO DO CONTRATO SOCIAL
Descrição
Atividade Principal

CNAE

Alíquota do ISSQN em % ou valor
fixo

Atividade Secundária

CNAE

Alíquota do ISSQN em % ou valor
fixo

Atividade Secundária

CNAE

Alíquota do ISSQN em % ou valor
fixo

SÓCIO-RESPONSÁVEL
Nome Titular

CPF / CNPJ

RG – Órgão
Emissor

Endereço

Bairro

Cidade

Fone

Fax

Cota %
Número

UF

CEP

E-mail

Fone
Endereço Web

Nome da Mãe

Data de
Nascimento
SÓCIOS

Nome

CPF / CNPJ

RG – Órgão
Emissor

Endereço

Bairro

Cidade

Fone

Fax

Cota %
Número

UF

CEP

E-mail

Fone
Endereço Web

Nome da Mãe

Data de
Nascimento
SÓCIOS

Nome

CPF / CNPJ

RG – Órgão
Emissor

Endereço

Bairro

Cidade

Fone
Nome da Mãe

Fax

Cota %
Número

UF
E-mail

CEP

Fone
Endereço Web
Data de
Nascimento
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Em caso de mais sócios, utilizar ficha a parte.
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Nome / Razão Social
CNPJ/CPF
N° do Cadastro Mobiliário

Contador responsável

Endereço

Número

Bairro
Fone

Nome

N° do Registro
do CRC

Fax

Cidade

UF

CEP

E-mail

Endereço Web

PESSOAS AUTORIZADAS A SOLICITAR E RETIRAR DOCUMENTOS FISCAIS
RG – Órgão Emissor
Registro no CPF

Nome

RG – Órgão Emissor

Registro no CPF

OBSERVAÇÕES:

DATA DO DOCUMENTO
ANÁPOLIS,
DE
DE 201
TERMOS DE RESPONSABILIDADE
Declaro, sob as penas da lei, que as
declarações acima são verdadeiras,
responsabilizando-me civil e
penalmente pelas informações
Prestadas.
USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO
Data de Abertura da
Empresa

Data de
Encerramento

Data de
Reabertura

Data de
Paralização
Temporária

Data de Paralização
Ex-Oficio

Em caso de Alteração no Cadastro indicar qual(is) o(s) motivo(s) no(s) quadros abaixo:
Razão Social
Outros

Nome Fantasia

Sócios

Atividades

Endereço

Objeto do Contrato Social

Em caso de Paralização Temporária indicar qual(is) o(s) motivo(s) no(s) quadros abaixo:
Temporária Duração em meses:
A Revelia Ex-Oficio
Em caso de Reabertura / Reativação indicar qual o motivo no quadro abaixo:
Paralização: Número do Processo:
Baixa: Número do Processo:
Em caso de Cancelamento indicar qual(is) o(s) motivo(s) no(s) quadros abaixo:
Duplicidade (erro) Através de Processo
DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE
Deferido
Indeferido
Observações:
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