
  

 
DECRETO Nº 12.204 
08 de julho de 2011.  

 

"REGULAMENTA O USO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 
360, DE 14 DE ABRIL DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS" 
 
 
Renato  Nunes de Oliveira, Prefeito do Município de Lages, no uso de 

suas atribuições legais, 

 

DECRETA : 

 

Art. 1º - A utilização da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e 
instituída pela Lei Complementar nº 360, de 14 de abril de 2011, será obrigatória, nas 
datas a seguir estipuladas, para os contribuintes abaixo discriminados: 

 

I - A partir de 01 de outubro de 2011, para os contribuintes que, 
independentemente da atividade econômica exercida, prestem serviços destinados à 
Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresas públicas e sociedade de 
economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 

 

II – A partir de 01 de outubro de 2011, para todos os prestadores de 
serviço mencionados na Lista de Serviços da Lei Complementar Municipal n° 
197/2003,  que se enquadrem nas situações abaixo discriminadas: 

 
a) Pessoas Jurídicas que tenham auferido receita bruta anual igual ou 

superior a R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) no ano calendário anterior; 
 
b) Pessoas Físicas que tenham auferido receita bruta anual igual ou 

superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) no ano calendário anterior; 
 
c) Os Microempreendedores Individuais que tenham auferido receita 

bruta anual igual ou superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) no ano calendário 
anterior. 

 



  

III - Os prestadores de serviços que já estejam obrigados a utilização da 
NF-e, conforme estabelecido no Art. 23 do Anexo 11 do Regulamento do ICMS do 
Estado de Santa Catarina, a partir de 01 de outubro de 2011; 

 

IV – A partir de 01 de agosto de 2011, para todos os prestadores de 
serviços que se enquadrem no item 17.19 da lista de serviços da Lei Complementar 
Municipal n° 197/2003; 

 

V – A partir de 01 de outubro de 2011, para todos os profissionais 
liberais e/ou autônomos de nível superior; 

 

VI – A partir de 01 de janeiro de 2012, para os contribuintes 
prestadores de serviços que não se enquadram em nenhum dos itens acima. 

 

§ 1º - Para as empresas que iniciaram suas atividades no ano calendário 
2010,  o cálculo da receita bruta será proporcional ao número de meses decorrido entre 
o mês de sua inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes e 31 de dezembro. 

 

§ 2º - O faturamento bruto a que se refere o presente artigo inclui 
serviços, fabricação e venda de mercadorias, e demais receitas operacionais. 

 

§ 3º - Casos especiais na obrigatoriedade do uso da NFS-e serão 
analisados pela Diretoria de Fiscalização. 

 

DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 
NFS-e 

 

Art. 2º - A NFS-e deve conter as seguintes indicações:  

I - número sequencial;  

II - código de verificação de autenticidade;  

III - data e hora da emissão;  

IV - identificação do prestador de serviços, com:  

a) nome ou razão social;  

b) endereço;  

c) correio eletrônico (e-mail);  

d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  



  

e) inscrição no Cadastro Mobiliário;  

V - identificação do tomador de serviços, com:  

a) nome ou razão social;  

b) endereço;  

c) correio eletrônico (e-mail);  

d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  

VI - discriminação do serviço;  

VII - valor total da NFS-e;  

VIII - valor da dedução na base de cálculo, se houver e na forma prevista 
na legislação municipal;  

IX - valor da base de cálculo;  

X - código do serviço – enquadramento do serviço prestado na lista de 
serviços constante do anexo da Lei Complementar Municipal nº 197/2003;   

XI - alíquota e valor do ISQN;  

XII - indicação no corpo da NFS-e de: 

a) isenção ou imunidade relativas ao ISQN, quando for o caso; 

b) serviço não tributável pelo Município de Lages, nas hipóteses em que 
o imposto seja devido no local da prestação, em conformidade com a lei complementar 
federal e municipal.  

c) retenção de ISQN na fonte; 

d) empresas prestadoras de serviços com recolhimento mediante alíquota 
fixa, da expressão “empresa enquadrada no regime de alíquota fixa por profissional”; 

e) empresas enquadradas com base de cálculo por estimativa ou outra 
forma de tratamento tributário diferenciado; 

f) existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do ISQN;  

g) número e data do Recibo Provisório de Serviços - RPS emitido, nos 
casos de sua substituição.  

§ 1º - A NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões “Prefeitura do 
Município de Lages”, “Secretaria Municipal de Finanças” e “Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços - NFS-e”.  

§ 2º - O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem crescente 
sequencial, e será específico para cada estabelecimento do prestador de serviços.  

§ 3º - O sistema da NFS-e permitirá o uso de logotipo da empresa 
prestadora dos serviços. 

 

 



  

DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – RPS 

 

Art. 3º - O RPS deverá conter as seguintes indicações:  

I – identificação do prestador dos serviços, contendo: 

a) nome ou razão social; 

b) endereço; 

c) número do CPF ou CNPJ; 

d) número no cadastro mobiliário municipal;  

e) correio eletrônico (e-mail); 

II - identificação do tomador dos serviços, contendo: 

a) nome ou razão social; 

b) endereço; 

c) número do CPF ou CNPJ; 

d) número no cadastro mobiliário municipal; 

e) correio eletrônico (e-mail); 

III – numeração sequencial; 

IV – série; 

V – a descrição: 

a) dos serviços prestados; 

b) preço do serviço; 

c) enquadramento do serviço executado na lista de serviços anexa da Lei 
Complementar  Municipal nº 197/2003 (subitem);  

d) alíquota aplicável; 

e) valor do imposto e se for o caso, da retenção na fonte. 

VI – inserção no corpo do documento, da seguinte mensagem: “A 
OPERAÇÃO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDA EM 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS NFS-e NO PRAZO DE 
05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.”  

§ 1º - Todas as informações descritas no § 1º, deste artigo, deverão 
constar no RPS à exceção da alínea “e” do inciso II, o qual é facultado. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lages, 08 de julho de 2011 

 

Renato Nunes de Oliveira 

Prefeito 


