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DECRETO 679-2019 - INSTITUI E REGULAMENTA O USO DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA – NFS-E, NO MUNICÍPIO,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECRETO 679-2019 - INSTITUI E REGULAMENTA O USO DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA – NFS-E, NO MUNICÍPIO,
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, de acordo com o art.
37, da Constituição Federal, e de acordo com o art. 118 da Lei Municipal n° 308/20303,
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a regulamentação quanto à utilização da Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e no território deste Município, e estabelecer
procedimentos ao Contribuinte e ao Fisco Municipal, na forma do previsto na Lei Municipal
nº 308/2003, em face, inclusive de novas tecnologias; e,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Decreto nº 11/2014 a novas realidades
tecnológicas e atividades empresariais voltadas à Prestação de Serviços sobre os quais
incide o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, previsto na Lei
Complementar Federal nº 116/2003 e na Lei Municipal nº 308/2003;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Este Decreto institui e regulamenta o uso obrigatório da Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica – NFS-e, no âmbito do Município de Teixeira de Freitas.
Art. 2º. Ficam obrigados a emissão da NFS-e todos os prestadores de serviços, habituais ou
não:
I. Estabelecidos no Município de Teixeira de Freitas;
II. Que, mesmo não estabelecidos no Município de Teixeira de Freitas, prestem
serviços no território do Município e cujo Imposto Sobre Serviços - ISS seja neste
devido.
§ 1º: A obrigatoriedade a que se refere o caput deste artigo passa a vigorar a partir da data
da publicação deste Decreto.
§ 2º: Os contribuintes não obrigados e os facultados, que não optarem pela adesão ao
sistema da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e, deverão informar mensalmente, os serviços
prestados e/ou tomados, nos livros no Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre
Serviços - ISS.
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§ 3º: Os contribuintes, cadastrados no Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre
Serviços - ISS, iniciarão a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, em data
estipulada no deferimento da autorização, facultando ao contribuinte a sua adesão
antecipada, a critério da Secretaria da Fazenda.
§ 4º: A fim de se evitar evasão de receitas para melhoria da fiscalização municipal, todos os
Prestadores de Serviços contratados pelo Município de Teixeira de Freitas, mediante
licitação, dispensa de licitação, com inexigibilidade ou via credenciamento, para a prestação
de serviços contínuos e relacionados às atividades meio e fim da Administração, ficam
obrigado a manter sede ou filial no território do Município, condição, inclusive, que deverá
ser objeto de comprovação prévia à formalização do Contrato.
Art. 3º. Ficam dispensados da obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica–NF-e,
independentemente da receita anual, os seguintes contribuintes:
I. Profissionais liberais e autônomos que tenham o recolhimento do ISSQN efetuado
através de tributação fixa anual;
II. Sociedades Uniprofissionais, constituídas na forma da lei;
III. Contribuintes pessoas físicas optantes pelo Regime Tributário do Simples
Nacional qualificados como Microempreendedor Individual – MEI, quando
prestarem serviço para Pessoas Físicas;
IV. as Instituições Financeiras e demais entidades obrigadas a funcionar pelas
normas do Banco Central - BACEN.
Art. 4º. Poderá optar pela emissão de uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe, no final do dia, e com base em relatório diário, gerada contra "Clientes Diversos",
ressalvado o direito individual do tomador em solicitar a Nota Fiscal individualizada, o
contribuinte prestador de serviços das seguintes atividades:
a. Motéis;
b. Tabelionatos, cartórios notariais e de registros públicos;
c. Serviços de impressão, tipo fotocópia;
d. Borracharias, oficinas mecânicas e de bicicletas;
e. Lavanderia, lavagem e higienização de veículos;
f. O contribuinte prestador dos serviços listados no Anexo I deste Decreto;
g. Serviços de Estacionamento privados, inclusive em Centros Comerciais e Shoppings
Centers;
h. Salão parceiro ou Profissional Parceiro (MEI), de serviços elencados no Anexo II
deste Decreto;
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i. Serviços de transporte de natureza municipal, individual ou coletivo;
Parágrafo único: O Contribuinte, tomador de serviços, tem assegurado o direito individual de
solicitar e obter a sua Nota Fiscal por Prestação de Serviços Individualizada e
imediatamente após o pagamento e/ou a conclusão ou entrega do serviço, obrigando-se o
Prestador a fornecê-la, sob pena de incorrer em crime fiscal entre outras sanções, ou, no
mínimo e desde que haja concordância do Contribuinte, enviá-la ao endereço eletrônico (email) que vier a ser fornecido por este quando da solicitação.
Art. 5º. Os contribuintes que já utilizam o sistema de "Emissão de Cupom Fiscal - ECF",
poderão optar pela emissão de uma única Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, ao
final do dia, ressalvado o direito individual do tomador em solicitar a Nota Fiscal
individualizada, com base no resumo dos lançamentos diários, gerada contra "Clientes
Diversos".
Art. 6º. As empresas concessionárias/permissionárias de serviços públicos, poderão optar
pela emissão de uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, ao final do dia,
ressalvado o direito individual do tomador em solicitar a Nota Fiscal individualizada, com
base em um relatório do movimento diário, gerada contra "Clientes Diversos".
Parágrafo único: O disposto no caput deste artigo não se aplica aos demais serviços
prestados pelas empresas concessionárias/permissionárias de serviços públicos, que não
se refiram diretamente ao objeto da concessão/permissão.
Art. 7º. Os contribuintes, cadastrados no Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre
Serviços - ISS, na forma como prevista em lei e regulamentada neste Decreto, também
ficam dispensados da obrigatoriedade prevista no artigo 2º, quando o prestador se
enquadrar nas seguintes hipóteses:
I. Estar enquadrado no regime de tributação do ISS FIXO neste Município, conforme
inciso I, do art. 3º acima, e apresentar prova do enquadramento neste regime;
II. Gozar de isenção concedida por este Município e apresentar certidão
comprovando esta condição;
III. Ter imunidade tributária reconhecida pelo Município e apresentar certidão
comprovando esta condição;
IV. Estar enquadrado em regime especial de lançamento autorizado pela Fazenda
Municipal.
Parágrafo único: A não substituição do tributo não dispensa o registro e declaração dos
serviços tomados.
Art. 8º. A emissão da NFS-e dar-se-á quando:
I. Da prestação do serviço;
II. Do recebimento do preço do serviço a título de adiantamento, sinal ou pagamento
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antecipado de qualquer espécie;
III. Ocorrer complementação do preço em decorrência de reajustamento ou correção;
IV. Do recebimento do aviso de crédito, para os prestadores de serviço que pagam o
imposto sobre comissões recebidas.
Parágrafo único: Na hipótese do inciso II deste artigo, caso o serviço não seja prestado e a
importância recebida seja devolvida, o emitente deverá comunicar o fato, acompanhado de
documentos comprobatórios ao Departamento de Tributos, para autorização da
compensação do valor do imposto recolhido ou da restituição, de acordo com o pedido do
sujeito passivo e na forma da legislação.
Art. 9º. É vedado ao prestador de serviços emitir documento não fiscal, com denominação
ou apresentação igual ou semelhante à NFS-e.
Art. 10. É obrigatória a conservação das NFS-e até que ocorra a decadência ou prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Art. 11. Ficam os tomadores de serviços obrigados a aceitar apenas a NFS-e de
contribuintes estabelecidos no Município de Teixeira de Freitas e de contribuintes que
prestem serviços no território do Município e cujo ISS seja nele devido, de acordo com o
cronograma previsto no art. 2° deste Decreto.
Parágrafo único: Os substitutos tributários ficam obrigados a emitir a Declaração Eletrônica
Mensal de Serviços – DME´s, tomados, expedindo-se o correspondente Documento de
Arrecadação Municipal disponibilizado no Sistema de N.F.S-e, para fins de pagamento do
imposto retido, sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei Municipal nº 308/2003.
Art. 12. Para a atividade de Construção Civil considera-se estabelecimento prestador o local
da obra, no caso de construtor, empreiteiro ou subempreiteiro, sediado ou domiciliado em
outro Município.
§ 1º: O cadastro de obra de construção civil, junto ao Sistema Eletrônico de Gestão do
Imposto Sobre Serviços - ISS, deverá ser individualizado por obra, bem como toda a
documentação fiscal relativa à mesma.
§ 2º: São responsáveis pelo cadastramento e escrituração dos dados referentes à obra de
construção civil, bem como pelo recolhimento do tributo, sem benefício de ordem:
I. O proprietário do imóvel;
II. O dono da obra;
III. O incorporador;
IV. A construtora;
V. Os subempreiteiros, pelas obras subcontratadas.
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§ 3º: Estão enquadradas no item V, acima, as empresas contratadas por Concessionários
de Serviços Públicos, Federais e Estaduais, que executem serviços no âmbito deste
Município.
§ 4º: Ocorrendo omissão por parte do responsável pela execução da obra de construção
civil, caberá ao Departamento competente efetuar "de ofício", a inscrição da obra, com base
nas informações dos documentos examinados, ficando o responsável sujeito às sanções
previstas na forma da Lei.
Art. 13. Os prestadores de serviços, tributados ou não tributados, ficam obrigados a
escriturar eletronicamente no Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre Serviços ISS, os seguintes livros fiscais:
I. Livro Registro de Prestação de Serviços;
II. Livro de Registro de Serviços Tomados.
Art. 14. Os prestadores de serviço sujeitos à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e são obrigados a afixarem nos seus estabelecimentos, em local público e visível, as
seguintes informações:
I. ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR NOTA FISCAL DE
SERVIÇO ELETRÔNICA – NFS-e;
II. EXIJA A SUA NOTA FISCAL E CONTRIBUA COM O MUNICÍPIO;
III. GARANTIA DE BOA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
Parágrafo único: Os cartazes com os dizeres especificados nos incisos I, II e III acima
seguirão serão fornecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em Campanha
Publicitária de conscientização da população quanto à necessidade de exigir dos
Prestadores de Serviços a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, que
deverá ser desenvolvida pela ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
Art. 15. Os serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles
prestados por instituições financeiras, bem como, outras obrigadas a utilizar o Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, deverão adotar o Sistema
Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre Serviços - ISS, na data de 01/02/2014.
Fica criado o Livro de Registro de Serviços Tomados, conforme modelo em anexo.
CAPÍTULO II
DA FORMATAÇÃO DA NFS-e
Art. 16. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é um documento digital, gerado e
armazenado eletronicamente na Secretaria de Finanças, destinado a documentar as
operações de prestação de serviços dos contribuintes do Município.
Parágrafo único: A emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e dependerá de
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prévia habilitação junto à Secretaria de Finanças para obtenção de senha.
Art. 17. A NFS-e conterá, no mínimo, os seguintes dados de identificação:
I - 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 - 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);
e. número de telefone (s);
f. enquadramento dos serviços na Classificação das Atividades Econômicas – CNAE; e,
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° 116/2003,
relativo ao serviço prestado;
VI - natureza 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;
X - Data ou período à qual se refere o serviço prestado.
§ 1°: O número 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 pelo Código de Segurança emitido
automaticamente pelo padrão Associação Brasileira das Secretarias de Fazenda - ABRASF,
garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações declaradas ao Fisco.
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Art. 18. Cada NFS-e 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° 116/2003.
§ 1°: Quando se tratar de atividade de locação de bens móveis deverá ser emitida a NFS-e
utilizando-se o código 00.00.
§ 2°: Na hipótese do contribuinte não conseguir enquadrar o serviço prestado em algum item
da Lista de Serviços, deverá indicar o código 99.99.
CAPÍTULO III
DO CADASTRAMENTO DE SENHA DE ACESSO AO SISTEMA
Art. 19. Os contribuintes prestadores de serviços obrigados à emissão da NFS-e deverão
efetuar cadastramento de senha e login para acesso ao sistema.
§ 1°: Para as empresas estabelecidas no Município, o cadastramento será feito mediante a
entrega dos seguintes documentos:
I. cópia de contrato social e alterações;
II. cópia de RG e CPF dos sócios e/ou administradores;
III. cópia de comprovante de inscrição no CNPJ;
IV. cópia de comprovante de inscrição estadual, se houver;
V. cópia da opção pelo Simples Nacional;
VI. declaração de sócio ou administrador designando um ou mais responsável pelo
acesso ao sistema, indicando nome, CPF, telefone e e-mail;
VII. cópia de CPF de cada um dos responsáveis pela senha.
VIII. cópia do alvará de funcionamento em vigor;
IX. comprovante de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU dos
últimos cinco anos e mais o do atual exercício; e,
X. certidão negativa de débitos do Município.
§ 2°: Para as empresas não estabelecidas no Município, o cadastramento será feito
mediante:
I. Preenchimento de cadastro simplificado on line, contendo as seguintes
informações:
a. razão social;
b. CNPJ;
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c. endereço completo;
d. endereço eletrônico.
II. R e m e s s a , p o r a r q u i v o e l e t r ô n i c o ,
https://pmtffiscalizacao@hotmail.com, com:

para

o

endereço:

a. cópia do contrato social e alterações;
b. declaração de sócio ou administrador designando responsável pela senha de acesso
ao sistema, indicando nome, CPF, endereço, telefone, dados do contador e e-mail
c. cópia de CPF do responsável pela senha.
Art. 20. Após o cadastramento será liberada, para o e-mail do responsável, um login e uma
senha provisória que deverá ser imediatamente alterada pelo mesmo.
§ 1º: A senha é intransferível e não deverá ser divulgada a terceiros.
§ 2°: Será de responsabilidade da pessoa jurídica e dos responsáveis pelo acesso ao
sistema o uso indevido da senha.
CAPÍTULO IV
DA EMISSÃO DA NFS-e
Art. 21. A NFS-e será emitida através de portal de acesso na rede mundial de
computadores (internet) no endereço https://teixeiradefreitas.ba.gov.br, no link NFS-e Nota
Fiscal Eletrônica.
Parágrafo único: A emissão da NFS-e prescinde de liberação da senha de acesso ao
sistema.
Art. 22. 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 uma via em papel para o tomador do serviço.
Art. 23. A emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas - NFS-e, se dará para cada
subitem de serviço constante na lista de serviços, podendo discriminar os vários serviços de
um mesmo subitem da lista.
Art. 24. As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e, emitidas, poderão ser
consultadas e impressas, via internet no Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre
Serviços - ISS da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, enquanto não transcorrido o
prazo decadencial.
Art. 25. A apuração do imposto será feita ao final de cada mês, sob a responsabilidade do
contribuinte ou responsável pelo imposto, mediante lançamentos contábeis de suas
operações tributáveis, os quais estarão sujeitos a posterior homologação pela autoridade
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fiscal.
§ 1º: O sujeito passivo deverá escriturar por meio eletrônico, disponibilizado via Internet,
mensalmente, as Notas Fiscais com seus respectivos valores, emitindo ao final do
processamento o documento de arrecadação e efetuar o pagamento do imposto devido na
rede bancária até o dia 10 (dez) do mês subsequente, em conformidade com o disposto na
Lei Municipal, e caso não haja a emissão do documento de arrecadação pelo prestador e/ou
tomador, será gerada a guia automaticamente pelo sistema, incidindo os encargos
moratórios.
§ 2º: As Microempresas – ME´s ou as Empresas de Pequeno Porte – EPP´s, optantes pelo
Simples Nacional, relativamente aos serviços prestados e não retidos na fonte, recolherão o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN na forma da Lei Complementar
Federal nº 123/2006 e sua Regulamentação.
CAPÍTULO V
DA SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO DA NFS-e
Art. 26. A NFS-e emitida poderá ser substituída por outra NFS-e, para corrigir erro de
preenchimento, desde que:
I. seja mantido o mesmo tomador de serviço;
II. a NFS-e substituta seja emitida dentro do mesmo mês da NFS-e substituída;
Parágrafo único: A NFS-e substituída será considerada cancelada.
Art. 27. A NFS-e poderá ser cancelada até a data de vencimento do imposto devido, desde
que o referido imposto não tenha sido recolhido e nas seguintes hipóteses:
I. não prestação ou execução do serviço;
II. cancelamento do negócio jurídico, quando se tratar de adiantamento de serviço;
III. cancelamento de empenho, quando o tomador do serviço for órgão público.
§ 1°: O sujeito passivo deverá informar o motivo de cancelamento da NFS-e emitida.
§ 2°: O cancelamento da NFS-e, após a data de vencimento ou do recolhimento do imposto
devido, somente poderá ser apreciado mediante processo administrativo.
§ 3º: Fica permitido a utilização de Carta de Correção, para regularização de erro ocorrido
na emissão do documento fiscal, desde que este erro não esteja relacionado com:
I. As variáveis que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo,
alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II. A correção de dados cadastrais que implique mudança do Tomador dos Serviços.
CAPÍTULO VI
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DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELA RETENÇÃO DO ISSQN.
Art. 28. A retenção do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza pelos
Tomadores de Serviços conforme disposto no Código Tributário Municipal, se fará por meio
do módulo de substituição tributária disponível do sistema da NFS-e.
Parágrafo único: Quando o contribuinte do ISSQN for optante do Simples Nacional a
retenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza pelos Tomadores de Serviços
também se fará por meio do módulo de substituição tributária disponível no sistema NFS-e.
CAPÍTULO VII
DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DAPS.
Art. 29. O Documento Auxiliar de Prestação de Serviços – DAPS é um documento de
existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com a finalidade
de registrar as operações de prestação de serviços de prestadores de serviços não
estabelecidos no Município de Teixeira de Freitas e sujeitos a retenção do ISSQN na fonte.
CAPÍTULO VIII
DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO PORTAL
Art. 30. O Portal da NFS-e no endereço constante no art. 21 deste Decreto disponibilizará os
seguintes serviços:
I. Com acesso livre para qualquer pessoa, a validação da NFS-e através do código
de segurança;
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. registro de RPS;
f. envio de arquivo de RPS emitidos;
g. consulta de RPS emitido;
h. consulta de RPS emitido e não transformado em NFS-e;
i. consulta de RPS emitido e transformado em NFS-e;
j. emissão de DMS-IF;
k. emissão da Declaração Mensal de Serviços – DMS Tomados;
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l. emissão da Declaração Mensal de Serviços – DMS Prestados.
Parágrafo único: Quaisquer outros requerimentos de serviços não contemplados na listagem
acima deverão ser endereçados ao Departamento Municipal da Receita, mediante protocolo
no
CAPÍTULO IX
DAS COMUNICAÇÕES, INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES FISCAIS ELETRÔNICAS
Art. 31. O uso de meio eletrônico das notificações fiscais será admitido nos termos deste
Decreto.
§ 1º: Para a disposição neste Decreto, considera-se:
I. Meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e
artigos digitais;
II. Transmissão eletrônica toda forma de comunicação à distância com a utilização de
redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores.
Art. 32. As intimações e/ou notificações serão feitas por meio eletrônico através do SNF-e –
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica previsto neste Decreto, dispensando-se a publicação no
órgão oficial.
§ 1º: Considerar-se-á realizada a intimação e/ou notificação fiscal com o primeiro acesso do
dia ao Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, após sua expedição, ou do dia seguinte à consulta
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se no sistema a data e hora de ciência ao teor
da intimação e/ou notificação.
§ 2º: Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que o acesso se dê em dia não útil, a
intimação e/ou notificação será considerada como realizada no primeiro dia útil
subsequente.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 33. As notas fiscais antigas, mesmo que dentro do prazo de validade, ficam proibidas de
serem utilizadas, após o prazo definido no § 2º do artigo 2º deste Decreto.
§ 1° Considerar-se-á inidônea a nota fiscal antiga emitida após a data de obrigatoriedade de
uso da NFS-e sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei Municipal nº 308/2003.
§ 2° As notas fiscais não utilizadas ficarão em poder do sujeito passivo, até o prazo de 5
(cinco) anos, para verificação dos prepostos fiscais, podendo ser entregues na Secretaria de
Finanças, para inutilização, mediante Termo de Apreensão emitido por prepostos fiscais e
assinado por preposto do sujeito passivo.
§ 3° Quando em ação fiscal em contribuintes obrigados à emissão de NFS-e, os agentes
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fiscais deverão apreender as notas fiscais não emitidas, mediante Termo de Apreensão por
ele emitido e assinado por preposto do sujeito passivo, para posterior entrega ao
Departamento de Receitas para inutilização.
Art. 34. Todos os contribuintes que emitem Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, devem imprimir
diretamente no sistema de ISSQN na Internet, encadernar e armazenar, anualmente, o Livro
de Registro de Serviços Prestados e, sempre que solicitado, apresentar à fiscalização.
Parágrafo único. O prestador de serviços deverá solicitar ao Departamento de Receitas
desta Fazenda Pública, até o último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente à
ocorrência do fato gerador do ISSQN, a autenticação do Livro Registro dos Serviços
prestados, sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei Municipal nº 308/2003.
Art. 35. Em substituição a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NSF-e,
disciplinada neste Decreto, as instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, e o prestador de serviço de credenciamento de cartão de
crédito, exclusivamente em relação a este serviço, ficam obrigados a apresentar a
Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras – DMS-IF, documento fiscal
digital destinado a registrar as operações e a apuração do ISS devido, mensalmente, até o
décimo dia do mês subsequente a ocorrência do fato gerador, na forma e demais condições
estabelecidas pela Secretaria de Finanças, e conforme abaixo especificado:
I. A geração e a transmissão da DMS-IF serão feitas por meio de sistemas
informatizados – disponibilizados aos contribuintes para a importação de dados da
Instituição Financeira e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil – BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
II. A DMS-IF é um documento fiscal exclusivamente digital, constituído dos seguintes
módulos:
a. Módulo de Apuração Mensal do ISSQN, que deverá ser gerado mensalmente e
entregue a Secretaria de Finanças até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao de
competência dos dados declarados, contendo:
1. O conjunto de informações que demonstram a apuração da receita tributável por
subtítulo contábil;
2. O conjunto de informações que demonstram a apuração do ISS mensal;
3. A informação, se for o caso, de ausência de movimento por dependência ou por
instituição.
b. Módulo de Informações Comuns aos Municípios, que deverá ser entregue anualmente
a Secretaria de Finanças até o dia 10 (dez) de janeiro do ano subsequente ao da
competência dos dados declarados, ou quando houver alteração, contendo:
1. O Plano Geral de Contas Comentado – PGCC, com:
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1. identificação do estabelecimento;
2. todas as contas de resultado credora, com vinculação das contas internas à
codificação do COSIF, com respectivo enquadramento na lista de serviços e com a
descrição detalhada da natureza das operações registradas nos subtítulos;
3. todos os detalhamentos dos grupos, subgrupos, desdobramento de subgrupos,
títulos e subtítulos relacionados ao grupo 7000000 do COSIF;
4. nos Subtítulos do Grupo 7000000, exclusivamente receitas da mesma natureza, no
nível mais analítico, segregando os valores por espécie;
2. A tabela de tarifas de serviços da instituição, com:
1. identificação do estabelecimento;
2. a tarifa dos serviços prestados pela instituição com a vinculação aos respectivos
subtítulos de lançamento contábil;
3. A tabela de identificação de serviços de remuneração variável, com:
1. identificação do estabelecimento;
2. a identificação dos subtítulos em que estão escrituradas as receitas decorrentes dos
serviços com remuneração variável;
c. Módulo Demonstrativo Contábil, que deverá ser entregue anualmente a Secretaria de
Finanças até o dia 10 (dez) do mês de junho do ano subsequente ao de competência
dos dados declarados, contendo:
1. Os Balancetes Analíticos Mensais, com:
1. identificação do estabelecimento;
2. todas as contas de resultado credoras com movimentação no período; e,
3. as operações das unidades a ele vinculadas;
2. O Demonstrativo de rateio de resultados internos, com:
1. identificação do estabelecimento;
2. os valores por natureza de receita lançados de forma consolidada no título "Rateios de
Resultados Internos" ou nos relatórios gerenciais de rateio;
d. Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis, com todas as
informações respectivas, gerado até o dia 10 (dez) de junho do ano subsequente ao
de competência, e entregues em até 15 (quinze) dias à Secretaria de Finanças, com:
1. identificação do estabelecimento;
2. as informações do Razão ou da ficha de lançamento.
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§ 1º: A declaração complementar, acima mencionada, deverá ser entregue anualmente, até
20 (vinte) de Julho do ano subsequente, em meio eletrônico.
§ 2º: O descumprimento do disposto neste artigo sujeita o infrator às penalidades previstas
na Lei Municipal nº 308/2003.
Art. 36. Aplicar-se-ão aos procedimentos relativos a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e, no que couber, as penalidades previstas na legislação vigente, inclusive na federal,
quando a municipal não dispor sobre a matéria.
Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revogando as disposições
do Decreto nº 11, de 11/02/2014, e demais disposições que lhe forem contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas/BA, em 26 de Agosto de 2019.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal
ANEXO I
SERVIÇOS DE DIVERSÕES, LAZER, ENTRETENIMENTO E CONGÊNERES
1. Espetáculos Teatrais
2. Exibições Cinematográficas
3. Espetáculos Circenses
4. Programas de Auditório
5. Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
6. Boates, taxi-dancing e congêneres.
7. Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e
congêneres;
8. Feiras, exposições, congressos e congêneres;
9. Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não;
10. Corridas e competições de animais;
11. Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a
participação do espectador.
12. Execução de música;
13. Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos entrevistas,
shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e
congêneres;
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14. Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por
qualquer processo.
15. Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres;
16. Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles,
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
17. Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

TEMÓTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal
ANEXO II
SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS, ESTÉTICA, ATIVIDADES FÍSICAS E
CONGÊNERES.
1. Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres;
2. Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres;
3. Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres;
4. Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas;
5. Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
6. Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.

TEMÓTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal
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