
            
 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS                                      

GABINETE DO PREFEITO 
 

 

 

DECRETO Nº 96, DE 21 DE AGOSTO DE 2013. 

 

Regulamenta o uso da Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica – NFS-e na cidade, o Sistema de 

Gerenciamento das Notas Fiscais de Serviços 

Eletrônicas e outros documentos eletrônicos, 

disciplina a sua utilização e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor, 

 

  CONSIDERANDO que o Poder Público deve adotar medidas tendentes à 

simplificação da ordem tributária, promovendo, inclusive, a redução de custos no cumprimento 

das obrigações fiscais, visando sempre promover a Justiça Fiscal com responsabilidade; 

 

  CONSIDERANDO a necessidade de simplificar o cumprimento das obrigações 

tributárias acessórias relativas à emissão de notas fiscais de serviços, a guarda e conservação de 

documentos fiscais, bem como a escrituração dos mesmos; 

 

  CONSIDERANDO a necessidade de modernizar a administração tributária da 

Cidade de Armação dos Búzios, em cumprimento à Lei Complementar Federal n°. 101, de 4 de 

maio de 2000; 

 

  CONSIDERANDO a implementação dos sistemas de notas fiscais de serviços 

eletrônica – NFS-e, e a necessidade das Administrações Tributárias Municipal atuarem de forma 

integrada com o compartilhamento de informações que viabilizarão maior controle fiscal de 

arrecadação do ISSQN, adequando à nova realidade tributária; 

 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 1º Fica regulamentada a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, 

documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente em sistema disponibilizado pela 

Secretaria Municipal de Fazenda, de emissão obrigatória pelos prestadores de serviços inscritos 

no Cadastro Mobiliário de Contribuintes ou com atividade econômica no território do Município, 

inclusive microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, com o 

objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços, conforme modelo no Anexo I. 

 



            
 

 

Parágrafo único - Aplica-se à NFS-e as disposições gerais constantes da legislação 

tributária municipal, sem prejuízo das disposições específicas constantes deste Decreto. 

 

  Art. 2º Ficam obrigadas a emissão de NFS-e todos os prestadores de serviços:  

  I – estabelecidos na Cidade de Armação dos Búzios;  

  II – que, mesmo não estabelecidos na Cidade de Armação dos Búzios, prestem 

serviços no território da Cidade e cujo Imposto Sobre Serviços – ISS, seja neste devido. 

 

  §1º - A obrigatoriedade que se refere o caput deste artigo passa a vigorar a partir da 

publicação deste Decreto, com a exceção prevista no art. 21, deste decreto. 

§2º - Ato do Secretário de Fazenda determinará os contribuintes que ficam 

dispensados da emissão de NFS-e e os contribuintes que estarão e/ou obrigados a emitirem outros 

tipos de documentos fiscais. 

 

Art. 3º A emissão da NFS-e dar-se-á na forma do art. n°186, do Código Tributário 

Municipal. 

 

Art. 4º É vedado ao prestador de serviço emitir documento não fiscal, com 

denominação ou apresentação igual ou semelhante à NFS-e. 

 

Art. 5º Ficam os tomadores de serviços obrigados a aceitar apenas a NFS-e de 

contribuintes estabelecidos na Cidade de Armação dos Búzios e de contribuintes que prestem 

serviços no território da Cidade e cujo ISS seja nele devido, de acordo com o cronograma previsto 

no §2º, do art. 2º, deste Decreto. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 

Seção I 

Do Credenciamento ao Portal da NFS-e 

 

  Art. 6º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e deverá ser emitida online, por 

meio da internet (Rede Mundial de Computadores), no site (sítio)  

http://nfse.buziosdigital.rj.gov.br/nfse, mediante a utilização de senha e login (usuário), com 

prévio credenciamento junto à Gerência de Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

  §1° - O credenciamento será realizado através do serviço disponível no Portal da 

NFS-e. 

§2° - A Gerência de Fiscalização fará análise do pedido de credenciamento e 

liberará, por correio eletrônico, o login e a senha para acesso ao Portal da Nota Fiscal de Serviço 

Eletrônica. 

 

  Art. 7º Quando do primeiro acesso, a senha fornecida será obrigatoriamente alterada. 

 

  §1º - A senha é intransferível e não deverá ser divulgada a terceiros. 

§2° - Será de responsabilidade da pessoa jurídica e dos seus responsáveis pelo 

acesso ao sistema o uso indevido da senha. 
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  Art. 8º Antes de iniciar a emissão de NFS-e o responsável pelo acesso deverá: 

  I - configurar parâmetros de interesse da empresa, tal como a logomarca da empresa 

que irá figurar na NFS-e, e de cadastramento de usuários; 

  II – fazer o cadastro de usuários e/ou contador e definir permissões de acesso ao 

sistema. 

 

Parágrafo único - Será de responsabilidade da pessoa jurídica a definição dos 

usuários do sistema e suas permissões de acesso. 

 

 

Seção II 

Da NFS-e 

 

  Art. 9º A NFS-e, que deverá observar o modelo do Anexo I, conterá: 

  I - os seguintes dados de identificação do prestador do serviço: 

  a) razão social ou nome; 

  b) CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica, ou CPF, quando se tratar de 

profissional autônomo; 

  c) número de inscrição municipal; 

  d) endereço completo; 

  II - os seguintes dados do tomador ou intermediário da prestação do serviço: 

  a) razão social ou nome; 

  b) CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica, ou CPF, quando se tratar de 

profissional autônomo; 

  c) endereço completo; 

  d) endereço eletrônico (e-mail) 

  III - a identificação do órgão gerador da NFS-e; 

  IV - o detalhamento e as especificidades do serviço prestado; 

  V - o item da Lista de Serviço, em conformidade com a Lei Complementar n° 

22/2009, relativo ao serviço prestado; 

  VI - código da operação; 

  VII - a definição do local da prestação do serviço; 

  VIII – a informação de que o imposto será ou não retido na fonte; 

  IX - código de segurança. 

 

  §1° - O numero da NFS-e será gerado pelo Sistema, em ordem crescente sequencial 

para cada estabelecimento do prestador de serviços. 

§2° - A validade jurídica da NFS-e é assegurada pela certificação e assinatura digital 

no padrão da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil, garantindo segurança, 

não repudio e integridade das informações declaradas ao fisco. 

 

  Art. 10. O contribuinte, ao emitir a NFS-e, deverá fazê-lo para todos os serviços 

prestados, de forma individualizada, de acordo com sua atividade, somente poderá ser emitida 

para serviços enquadrados em um único item da Lista de Serviço, que deverá ser informado em 

conformidade com a Lista da Lei Complementar n° 22/2009. 

 

  §1° - Só poderão ser descritos vários serviços numa mesma Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica – NFS-e caso estejam relacionados a um único item da Lista e para o mesmo tomador 

de serviço.  



            
 

  §2° - O contribuinte, que devido a sua atividade, paralisar a sua empresa 

temporariamente, deverá comunicar a paralisação temporária das atividades à Secretaria 

Municipal de Fazenda para suspensão das obrigações acessórias.  

   

  Art. 11. No caso de serviços de construção civil, deverá ser emitida uma Nota Fiscal 

por obra, sendo vedada de uma mesma nota constarem dados referentes a mais de uma obra ou 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART emitida pelo órgão competente. 

 

  Art. 12. A identificação do tomador de serviços será realizada utilizando o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, junto à Receita 

Federal do Brasil, que será conjugado com a Inscrição Municipal. 
 

 

Seção III 

Da Emissão da NFS-e 
 

  Art. 13. A NFS-e será emitida através do Portal da NFS-e em serviço próprio.  

 

  Art. 14. Preenchidos todos os campos obrigatórios da NFS-e, esta será emitida, 

impressa em quantas vias o emissor julgar necessárias e enviada eletronicamente para o endereço 

eletrônico do tomador do serviço, independentemente da obrigatoriedade do prestador de entregar 

de uma via em papel para o tomador do serviço. 

 

  Art. 15. O valor do imposto será sempre apurado conforme legislação em vigor. 

 

  Art. 16. O valor total dos serviços, retenções, deduções da base de cálculo do 

ISSQN, descontos e casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário será informado e 

calculado pelo próprio contribuinte, sendo de sua exclusiva responsabilidade a correta descrição 

destas informações. 

 

  Art. 17. Para realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é 

obrigatório informar a Natureza da Operação, conforme disposto nos incisos abaixo:  

I – Tributação na Cidade;  

II – Tributação no local da prestação;  

III – Imune ou isenta;  

IV – Exigibilidade suspensa por decisão judicial;  

V – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo. 

 

  Art. 18. Os tomadores devem confirmar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica de 

Serviços – NFS-e via internet (Rede Mundial de Computadores), no site (sítio)  

http://nfse.buziosdigital.rj.gov.br/nfse. 

 

Seção IV 

Da Substituição e Cancelamento da NFS-e 
 

  Art. 19. A NFS-e emitida poderá ser substituída por outra NFS-e, para corrigir erro 

de preenchimento, desde que: 

  I – não seja reduzido o valor total da NFS-e; 

  II – seja mantido o mesmo tomador de serviço; 

  III – a NFS-e substituta seja emitida dentro do mesmo mês da NFS-e substituída; 
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  Parágrafo único - A NFS-e substituída será considerada cancelada. 

 

  Art. 20. A NFS-e emitida somente poderá ser cancelada mediante abertura de 

procedimento administrativo, que dependerá de apreciação e deferimento da Autoridade 

Fazendária, conforme dispõe o Código Tributário Municipal. 

 

  Parágrafo único - O prestador de serviço deverá informar o motivo de cancelamento 

da NFS-e emitida. 

 

Seção V 

Da Declaração Eletrônica de Serviços 

 

  Art. 21. A opção do prestador do serviço pelo regime de tributação pelo Simples 

Nacional não dispensa o tomador do serviço de proceder à retenção e o recolhimento do ISSQN, 

exceto dos contribuintes sujeitos a tributação do ISSQN do Simples Nacional por valores Fixos 

Mensais. 

  §1º - A retenção e recolhimento do ISSQN dos contribuintes optantes pelo Simples 

Nacional devem observar a alíquota indicada na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 

posteriores. 

  §2º - As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 

Nacional, quando prestarem serviços e não tiverem seu imposto devido, devem recolher o ISSQN 

com base na receita bruta, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006 e resolução 

específica da CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional, através de Documento de Arrecadação 

Simples Nacional – DAS. 

 

  §3º - O Microempreendedor Individual – MEI, que optar pelo Sistema de 

Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional 

(SIMEI), deve efetuar o recolhimento mensalmente, conforme determina a Lei Complementar nº 

128/2008 e Resolução nº 58/2009 do CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional, através de 

Documento de Arrecadação Simples Nacional – DAS.  

 

  §4º - A opção do prestador do serviço pelo regime do Simples Nacional não 

dispensa a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, exceto os 

Microempreendedores Individuais optantes pelo SIMEI. 

 

 

Seção VI 

Do Vencimento e do Documento de Arrecadação Municipal – DAM 

 

  Art. 22. O recolhimento do ISSQN deverá ser feito exclusivamente por meio de 

Documento de Arrecadação Municipal – DAM na rede arrecadadora credenciada, na forma e 

prazos definidos na Lei Complementar n°. 22, de 9 de outubro de 2009 – Código Tributário 

Municipal (CTM). 

 

  Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica aos microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidos na Cidade optantes pelo 

SIMPLES NACIONAL instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações posteriores. 

 



            
 

  Art. 23. O ISSQN corresponde aos serviços prestados ou tomados, inclusive o 

imposto devido pelo responsável tributário, e deverá ser recolhido até o dia 10 (dez) de cada mês 

subseqüente ao da ocorrência do fato gerador, por meio de Documento de Arrecadação Municipal 

– DAM, gerado e impresso através da internet (Rede Mundial de Computadores), no site (sítio)  

http://nfse.buziosdigital.rj.gov.br/nfse. 

 

  Parágrafo único - Caso o dia 10 (dez) recaia em dia não útil, o pagamento poderá ser 

efetuado no primeiro dia útil seguinte. 

 

  Art. 24. Todos os contribuintes obrigados à emissão de Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica – NFS-e passam a recolher o ISSQN com base no movimento econômico, exceto os 

autônomos, microempreendedores individuais e as microempresas e empresas de pequeno porte 

estabelecidas na Cidade de Armação dos Búzios e enquadradas no Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, instituído pela Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores.  

 

  Art. 25. As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e emitidas poderão ser 

consultadas pelo contribuinte em sistema próprio da Secretária de Fazenda até que tenha 

transcorrido o prazo decadencial conforme previsto na legislação vigente.  

 

  Art. 26. O Secretário Municipal de Fazenda poderá emitir normas complementares a 

este Decreto, na forma da Lei Orgânica Municipal e Código Tributário Municipal.  
 

 

CAPÍTULO III 

DO RECIBO PROVISÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RPS 

 

  Art. 27. O Recibo Provisório de Prestação de Serviços – RPS é um documento fiscal 

utilizado em substituição temporária à NFS-e, no eventual impedimento da emissão online da 

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e ou por prestadores de serviços que não dispõem de 

infra-estrutura de conectividade, devendo ser substituído pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – 

NFS-e na forma do prazo do §2º, do art. 29, deste Decreto. 

 

  Art. 28. O RPS será emitido através de: 

  I – formulário próprio produzido graficamente e impresso, conforme anexo III; 

  II – aplicação desenvolvida pelo próprio prestador de serviço e instalada em seus 

computadores, desde que esteja de acordo com o formato estabelecido no Anexo III, deste 

Decreto e em conformidade com os requisitos contidos no Manual de Integração da ABRASF, 

disponibilizado no Portal da NFS-e. 

 

  §1° - O RPS é de entrega obrigatória ao tomador do serviço. 

  §2° O RPS deverá conter todos os dados que são exigidos na NFS-e. 

  §3° O RPS deverá conter em seu corpo em local visível a seguinte mensagem: “Este 

RPS não tem validade como nota fiscal”. 

 

  Art. 29. Somente poderá emitir o RPS o prestador credenciado para emitir NFS-e. 
 

  §1º - O RPS deverá ter numeração ordem crescente sequencial, a partir do número 

00001.  
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  §2º - Todo RPS deverá ser convertido em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-

e, até o 10° (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 10 (dez) 

do mês seguinte ao da prestação de serviço. Caso isso não ocorra, o tomador do serviço deve 

informar o fato a Secretaria Municipal de Fazenda do Município, de forma online, por meio da 

internet, no sítio http://nfse.buziosdigital.rj.gov.br/nfse, através do menu denúncia. O tomador do 

serviço deverá informar seu endereço eletrônico (e-mail), para receber automaticamente a NFS-e 

no momento em que esta for gerada. 

 

  §3º - A substituição do RPS em NFS-e fora do prazo sujeitará o prestador de 

serviços às penalidades previstas na legislação em vigor, equiparando-se à não emissão de uma 

nota fiscal. 

 

  Art. 30. Os RPS´s, emitidos através de aplicação desenvolvida pelo próprio 

prestador de serviço, serão enviados eletronicamente em lotes visando sua transformação em 

NFS-e. 

 

  §1° - O portal disponibilizará funcionalidade de recepção e processamento em lotes 

de RPS, realizará a validação dos dados e, considerando-se válido o lote, gerará as Notas Fiscais 

de Serviços Eletrônica – NFS-e, uma para cada RPS emitido. 

 

  §2° - Caso algum RPS do lote contenha informação considerada inválida, todo o lote 

será invalidado e as suas informações não serão armazenadas na base de dados da Secretaria 

Municipal de Fazenda. 

 

  §3º - É de responsabilidade do emissor do RPS a verificação de que o lote foi 

processado corretamente e, no caso de não processamento do lote, a realização dos ajustes 

necessários e submeter novamente o lote para processamento, sem prejuízo dos prazos 

estabelecidos no §2°, do art. 29, deste Decreto. 

 

  §4º - Até a retificação e reprocessamento do lote invalidado, considerar-se-á que o 

lote de RPS não foi enviado. 

 

  Art. 31. O RPS somente poderá ser cancelado antes da transformação em NFS-e. 

 

  Parágrafo único - O RPS não transformado em NFS-e e não cancelado, presume-se 

como nota fiscal não emitida, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas em lei. 

 

  Art. 32. Os RPS emitidos ou não deverão ser conservados pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, no estabelecimento respectivo, à disposição da Fiscalização Fazendária, e dele só poderão 

ser retirados para atender à requisição da Autoridade Fiscal, conforme preceitua o Código 

Tributário Municipal. 
 

 

CAPÍTULO IV 

DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO PORTAL 
 

  Art. 33. O Portal da NFS-e no endereço constante no art. 6°, deste Decreto 

disponibilizará os seguintes serviços: 

  I – com acesso livre para qualquer pessoa: 

  a) a validação da NFS-e através do código de segurança; 
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  b) a consulta de RPS transformado em NFS-e. 

  II – com acesso restrito ao responsável de cada sujeito passivo: 

  a) emissão da NFS-e; 

  b) substituição e cancelamento de NFS-e; 

  c) consulta de NFS-e emitidas; 

  d) emissão de relatório de NFS-e emitidas, canceladas e substituídas; 

  e) emissão de guia de recolhimento do ISS; 

  f) Relatórios de registros dos serviços prestados e tomados. 

 

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

  Art. 34. A partir da publicação deste decreto, as notas fiscais impressas, atualmente 

em uso, mesmo que dentro do prazo de validade, poderão ser utilizadas somente até 30 de 

Setembro de 2013, salvo nas hipóteses a seguir demonstradas, em que o credenciamento ao novo 

procedimento eletrônico de emissão de notas fiscais será imediatamente obrigatório: 

  I – término do prazo de validade para emissão da nota fiscal; 

  II – utilização de todas as notas fiscais impressas antes do prazo previsto no caput. 

 

  §1º - Todas as Notas Fiscais impressas com prazo de validade a vencer e não 

emitidas até 30 de setembro, deverão ser inutilizadas mediante carimbo de “INUTILIZADO” e 

deverão ser entregues a Gerência de Fiscalização, sem ônus para o contribuinte, sujeitando aquele 

que não cumprir esta determinação às sanções legais.  

 

  §2° - Considerar-se-á inidônea a nota fiscal impressa após a data de obrigatoriedade 

de uso da NFS-e, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei. 

 

  Art. 35. O registro da emissão das NFS-e será digital e ficará armazenado em meio 

eletrônico no banco de dados desta prefeitura a disposição dos contribuintes e da Fiscalização 

Fazendária municipal. 

 

  Art. 36. A escrituração dos livros de Registros de Serviços Prestados e Serviços 

Tomados, previstos no art. 182, do Código Tributário Municipal, se dará consequentemente por 

meio eletrônico e ficará a disposição dos contribuintes no portal da NFS-e, sendo facultada sua 

impressão e encadernação. 

 

  Art. 37. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá emitir normas complementares a 

este Decreto. 

 

Art. 38. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Armação dos Búzios, 22 de agosto de 2013. 
 

 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA 

Prefeito 

 



            
 

 

ANEXO I 

MODELO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

 

 

 

 

ANEXO II 

DEFINIÇÕES DAS INFORMAÇÕES QUE COMPÕEM A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 

ELETRÔNICA – NFS-e 

 

I - número da NFS-e; 

II - código de verificação de autencidade; 

III - data e hora de emissão;  

IV - identificado do prestador de serviços com:  

a) - nome ou razão social;  

b) - endereço;  

c) - e-mail;  

d) - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro da Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

e) - inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes;  

V - Identificação do tomador de serviços, com: 

a) - nome ou razão social;  

b) - endereço;  

c) - e-mail;  

d) - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro da Pessoa Jurídica – 

CNPJ;  

VI - discriminação do serviço;  

VII - valor total da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e; 

VIII - valor da dedução, se houver;  

IX - valor da base de cálculo;  

X - código do serviço;  

XI - alíquota e valor do ISSQN;  

XII - indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISSQN, quando for o caso;  

XIII  - indicação de serviço não tributável pelo Município, quando for o caso;  

XIV - indicação de retenção de ISSQN na fonte, quando for o caso.  

 

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões “Prefeitura 

da Cidade de Armação dos Búzios” e “Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e”.  

 

O número da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem 

crescente seqüencial, sendo especifico para cada estabelecimento do prestador de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – RPS 

 

 

 

 


