Prefeitura do Municipio de Apucarana
Centro Cfvico Jose de Oliveira Rosa, n° 25
CEP 86.800-280
I APUCARANA
- PR I www.apucarana.pr.gov.br

Prefeitura

do

Cidade

DECRETO N.o 164/2013
Sumula:-

Estabelece prazo para liberar;ao da segunda etapa
da Nota Fiscal de Servir;os Eletronica - NFS-e,
que devera ser emitida de acordo com 0 Decreto
nO 35712012, de 06 de junho de 2012, que a
regulamentou e da outras providencias.

o

PREFEITO DO MUNICiPIO DE APUCARANA,
ESTADO DO PARANA, CARLOS ALBERTO GEBRIM
PRETO, NO usn DAS ATRIBUI(:OES QUE LHE SAO
CONFERIDAS POR LEI;
E
CONSIDERANDO
A
NECESSIDADE
DE
DISCIPLINAR A EMISSAO DA NOTA FISCAL DE
SERVI(:OS ELETRONICA
- NFS-E, INSTITuiDA
PELA LEI N° 89/2012, DE 11 DE MAIO DE 2012,

DECRET
Art. fOe

A:-

Este regulamento dispoe sobre os prazos para a liberar;ao da segunda etapa da Nota
Fiscal de Servir;os Eletronica - NFS-e, ficando obrigado a emiti-Ia, desde que nao
seja prestador de servir;os sujeitos a incidencia do ICMS, conforme disposto no S 2°,
Art. 2°, do Decreto nO357/2012, de 06 de junho de 2012, os prestadores de servir;os
que se enquadrarem pelo valor do faturamento, conforme cronograma mencionado
no art. 2°, deste Decreto.

o Departamento

de Fiscalizar;ao Tributaria - DFT, vinculado a Secretaria Municipal
da Fazenda - SEF AZ, estabelece aos contribuintes os prazos para adesao a Nota
Fiscal de Servir;os Eletronica - NFS-e, de acordo com 0 valor do faturamento:
1. a partir de 1° de junho de 2013, a emissao da NFS-e sera obrigat6ria para todos
os prestadores de servir;os com faturamento anual igual ou superior a R$ 150.000,00
(centro ecinquenta mil reais);
2. a partir de lOde setembro de 2013, a emissao da NFS-e sera obrigat6ria para
todos os prestadores de servir;os com faturamento anual igual ou superior a R$
60.000,00 (sessenta mil reais);
3. a partir de lOde dezembro de 2013, sera obrigat6rio aos prestadores de servir;os
isentos ou imunes ao ISSQN, a emissao da NFS-e. Os prestadores de serviyos
poderao optar pela emissao da NFS-e antes dos prazos definidos.
Fica determinado as empresas estabelecidas no Municipio de Apucarana que est 0
enquadradas no Sistema Integrado de pagamt¥ento de Impostos e Contribu.r;oe _7':
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SIMPLES NACIONAL instituido pe1a Lei Complementar nO123, de 14 de dezembro
de 2006, que a partir de 1° de junho de 2013 a emissao da Nota Fiscal de Serviyos
Eletronica - NFS-e sera obrigatoria para todos os prestadores de serviyos do SN,
independente do valor do faturamento anual.

o contribuinte que nao atender a obrigatoriedade de emitir a Nota Fiscal de Serviyos
Eletronica - NFS-e, ficara sujeito a multa de 100% (cern por cento) do valor do
tributo devido, aplicada a cada operayao, de acordo com 0 disposto no ~ 2°, art. 1°, da
Lei nO89/2012.
A NFS-e podera ser cance1ada pelo
dentro do mes da emissao da NFS-e,
ISSQN, conforme roteiro contido no
podendo a qualquer tempo ser revisto

emitente, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
por meio do sistema, e antes do pagamento do
endereyo eletronico www.apucarana.pr.gov.br.
pelo Fisco Municipal.

o contribuinte

obrigado a emissao da NFS-e, que possuir nota fiscal nao utilizada em
bloco (convencional) ou em formulario continuo, tera 0 prazo de 30 (trinta) dias uteis
para devoluyao das mesmas, sendo que, 0 prazo inicia-se a partir do dia 10/05/13.
Apos 0 prazo estabelecido no Art. 6°, deste Decreto, NAO podera mais ser emitidas
as notas fiscais convencionais ou formularios continuos, sendo obrigatorios a
devoluyao das respectivas notas fiscais ou formularios ao Departamento de
Fiscalizayao Tributaria - DFT, para fins de Baixa da Autorizayao de Impressao de
Documentos Fiscais - AIDF e inutilizayao.
Paragrafo

unico. 0 contribuinte que nao cumprir com a obrigatoriedade do caput deste artigo, e
do Art. 6°, deste Decreto, ficara sujeito a penalidade prevista na legislayao tributaria
do Municipio de Apucarana.

Art. 8°.

A emissao da NFS-e so sera liberada, apos a devoluyao prevista anteriormente.
Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicayao, revogadas as disposiyoes
em contrario.

Dr. Carlos Alberto Gebrim
(Beto Preto)
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Marcello Augusto Machado
Secretario de Gestiio Publica
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