
DECRETO Nº 4.102 DE 12 DE MARÇO DE 2019. 
 

 
“Altera as regras de escrituração e cancelamento quanto ao recolhimento de 

ISSQN e emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço no sistema de 
tributação municipal” 

 
 
MARCOS AURÉLIO SORIANO, Prefeito do Município de Pitangueiras, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
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; 
 
Considerando a necessidade de regulamentar as normas de emissão, escrituração e 
cancelamento das Notas fiscais eletrônicas de serviço evitando evasão fiscal; 
 
Considerando ainda, o artigo 86 do Código Tributário Municipal; 
 

D E C R E T A 
 
 
Art. 1º. Todos os contribuintes sujeitos ao ISSQN (Imposto Sobre serviços de 
Qualquer Natureza, tomadores e prestadores de serviços, deverão realizar 
cadastramento através do site: 
https://pitangueiras-sp.issintegra.com.br/usuarios/entrar 
 
Art. 2º. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e), é documento fiscal hábil para o 
registro das prestações de serviços no âmbito municipal, devendo ser armazenada em 
arquivo eletrônico obrigatoriamente por no mínimo 5 (cinco anos). As operações 
realizadas através da emissão de NFS-e, estão dispensadas de posterior declaração 
de serviços do contribuinte. 
 
Art. 3º. Para a emissão de NFS-e é obrigatória a identificação do tomador de serviço, 
independente do imposto ter sido ou não retido. Casos peculiares serão analisados 
individualmente pela Administração Municipal. 
 
Art. 4º. O uso indevido da “Senha de Acesso” ao Sistema de Gestão do ISSQN 
Eletrônico será de total e inteira responsabilidade dos possuidores e usuários das 
mesmas.  
 
Art. 5º. Os contribuintes que não tiverem movimentação econômica no período de 
apuração do imposto, inclusive os Substitutos e os Responsáveis Tributários, 
apresentarão a “Declaração de Sem Movimento” eletronicamente, até o 10º(décimo) 
dia do mês subseqüente.  
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Art. 6º. Não será permitida a emissão de Carta de Correção, sendo que qualquer 
equívoco durante a emissão da NFS-e deverá ser resolvido através de sua 
substituição ou cancelamento. 
 
Art. 7º. A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e poderá ser substituída ou 
cancelada pelo próprio emitente até o 3º (terceiro) dia da emissão, por meio do 
sistema eletrônico municipal, desde que o imposto incidente não tenha sido recolhido. 
 
§ 1º. Decorrido o prazo acima, as solicitações de cancelamento passarão por análise 
do Fiscal de Tributos responsável, através de encaminhamento de e-mail para o 
endereço eletrônico cancelamentonf@pitangueiras.sp.gov.br 
 
§ 2º. As solicitações via e-mail deverão conter obrigatoriamente, sob pena de 
indeferimento do pedido: 
 
I - Motivo do cancelamento ou substituição; 
 
II – Anexo da NFS-e que pretende cancelar/substituir 
 
III - Declaração do tomador de serviço Pessoa Jurídica ou Pessoa Física com firma 
reconhecida, informando que o serviço não foi prestado ou prestada em situação 
diversa da informada na nota fiscal eletrônica de serviço a ser cancelada; 
 
IV – Anexo da NFS-e substituída quando for o caso; 
 
 
§ 3º. O prazo máximo para solicitação de cancelamento de NFS-e é de 15 dias da 
data da emissão. O prazo para o Fiscal de Tributos realizar o cancelamento via e-mail 
é de até 7 dias úteis. 
 
§ 4º. As solicitações via e-mail que forem indeferidas serão respondidas pelo mesmo 
canal de contato.  
 
§ 5º. Em caso de pagamento do tributo de nota cancelada, todas as solicitações serão 
analisadas via processo administrativo protocolado, contendo toda a documentação 
comprobatória, acompanhada de declaração do tomador do serviço, Pessoa Física ou 
Jurídica e passarão por análise final da Secretaria da Fazenda Municipal.  
 
Art. 8º. O pedido de cancelamento da nota fiscal eletrônica de serviço também poderá 
ser realizado por intermédio de processo administrativo, desde que obedecido o prazo 
máximo estabelecido neste Decreto e deverá ser instruído com a cópia dos seguintes 
documentos: 
 
I – Motivo do cancelamento; 
 
II - Nota fiscal eletrônica de serviço que pretende cancelar; 
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III - Comprovante de pagamento do imposto (ISSQN) da nota fiscal eletrônica de 
serviço a ser cancelada, quando for o caso; 
 
IV - Declaração do tomador de serviço Pessoa Jurídica ou Pessoa Física com firma 
reconhecida, informando que o serviço não foi prestado ou prestada em situação 
diversa da informada na nota fiscal eletrônica de serviço a ser cancelada; 
 
V - Cópia da nota fiscal eletrônica substituída, quando for o caso. 
 
 
Art. 9º. As escriturações de serviços tomados poderão ser canceladas pelo próprio 
declarante até o 10º (décimo) dia do mês subsequente da emissão da NFS-e. 
Decorrido o prazo, deverá o declarante encaminhar e-mail para 
cancelamentonf@pitangueiras.sp.gov.br, acompanhado da cópia da nota de serviço 
tomado. 
 
 
Art. 10º. O Contribuinte somente poderá solicitar cancelamento de notas fiscais 
eletrônicas de serviço emitidas ou recebidas na qualidade de substituto tributário, 
referentes a 60 (sessenta) dias anteriores a data do processo administrativo que 
solicita o seu cancelamento ou substituição. 
 
 
Art. 11. Fica salvaguardado à Administração Municipal, em casos excepcionais, a 
autorização do cancelamento da nota fiscal eletrônica de serviço indevidamente 
emitida em casos que não for comprovado o fato gerador. 
 
 
Art. 12. O contribuinte classificado como substituto tributário, conforme legislação 
municipal deverá recusar a nota fiscal de serviço eletrônica, NFS-e, emitida 
indevidamente ao seu favor até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da 
emissão da NFS-e. 
 
§ 1º. Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem a manifestação do 
contribuinte, considera-se que a nota fiscal de serviço eletrônica, NFS-e, foi aceita 
tacitamente. 
 
§ 2º. Para fins de substituição, o valor da nota fiscal eletrônica de serviço substituta 
não poderá ser inferior ao da nota fiscal eletrônica de serviço emitida, salvo em casos 
de erro constatado e analisado pela Administração ou caso de descontos sujeitos a 
condição previamente e expressamente contratados anteriores a ocorrência do fato 
gerador. 
 
Art. 13. O enquadramento ou desenquadramento fiscal mais adequado aos 
contribuintes submetidos ao pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, “Fixo Anual”, ficará a critério da Administração Municipal nos 
termos da legislação vigente.  
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Art. 14. As infrações resultantes do não cumprimento das disposições deste Decreto, 
quando apuradas através de procedimento administrativo, serão punidas com a 
aplicação das sanções previstas no Código Tributário Municipal.  
 
Art. 15. Aos casos omissos neste Decreto serão aplicadas as normas dispostas no 
Código Tributário Municipal. 
 
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Pitangueiras, 12 de março de 2019. 
 
 
 

Marcos Aurélio Soriano 
Prefeito 

 
 
 
Publicado no Jornal Oficial Eletrônico do Município. 


