
 

DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 054/2020. 

DE 01 DE JULHO DE 2020. 

 

 

ALTERA E PRORROGA O PRAZO PREVISTO 

NO ART. 1º, §3º DO DECRETO DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 020/2020 QUE 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NFS-E. 

 

   

 

  LEONIR KOCHE, Prefeito Municipal de Erval Seco-RS, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde decorrente do novo 

Coronavírus (COVID-19); 

 

  CONSIDERANDO as necessidades de adequações técnicas para 

implantação da NFS-e, altera e prorroga o prazo previsto no art. 1º, §3º do Decreto do 

Executivo Municipal N° 020/2020 e dá outras providências,  
  

 

DECRETA: 
 

 

Art. 1º Considera-se Documento Eletrônico para fins fiscais aquele que atenda 

as exigências do Código Tributário Municipal e do § 2º do Art. 113 do Código Tributário 

Nacional – CTN. 

§1º O Documento Eletrônico que se refere o caput será reconhecido como Nota 

Fiscal de Serviço Eletrônico – NFS-e. 

§2º A NFS-e deverá adotar, sempre na versão atualizada, o padrão definido de 

forma integrada entre a Associação Brasileira das Secretarias Fazendárias das Capitais e a 

Receita Federal do Brasil, integrantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED de 

abrangência Nacional. 

§3º A NFS-e será utilizada por prestadores de serviços quando sua inscrição for 

a partir da entrada em vigor deste Decreto, e os que já estiverem inscritos no cadastro econômico 

do Município e que manifestarem espontaneamente o desejo de sua adoção através de 

credenciamento específico para uso da NFS-e, tornando-se obrigatória a utilização para todos 

os contribuintes prestadores de serviço a partir de 31 de agosto de 2020. 

Art. 2º Fica instituída a modalidade de Provedor de Solução de NFS-e - PSN, 

para atuar no provimento de soluções para emissão de NFS-e aos prestadores do Município. 

§1º Será admitida como PSN, a empresa devidamente credenciada no Município, 

que atender integralmente os requisitos enumerados e descritos no Anexo I – Requisitos para 

Provedor de Solução de NFS-e. 



§2º O prestador de serviços que optar pela emissão de NFS-e, cujos requisitos 

estão descritos no Anexo II deste Decreto, deverá utilizar a solução, ou estar integrada a 

solução, de um PSN credenciado no Município.  

Art. 3º Fica estabelecido no Anexo III deste decreto, podendo ser alterado por 

Decreto: 

I - Cronogramas e fixação de prazos, a serem observados por prestadores e 

tomadores, no cumprimento da legislação relativa à NFS-e e ISS. 

II - As especificações e critérios técnicos para utilização do sistema relativo à 

NFS-e, pelos prestadores e tomadores de serviços. 

III - Definição de normas para atendimento de regime especial, quando 

oficialmente solicitado por prestador de serviço devidamente credenciado.  

Art.4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, em 01 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

LEONIR KOCHE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

EDERSON WINK 

Secretário Municipal da Administração e Coord. Geral  

 
 


