
 

 

DECRETO Nº 107, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

 

Altera o artigo 8º e o Parágrafo Único do artigo 9º 

do Decreto nº 76, de 12 de julho de 2017, que 

Dispõe sobre a instituição do regime de emissão 

de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, 

aos contribuintes prestadores de serviços sujeitos 

à tributação do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN. 

 

 

 CELSO SIMÃO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA 

BRANCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do artigo 60, 

inciso V, combinado com o artigo 82, inciso I, letra “a”, da Lei Orgânica do Município de 

Santa Branca,  

 

 Considerando que grande parte dos Prestadores de Serviços, obrigados a 

emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, ainda estão em fase de adaptação de seus 

sistemas fiscais ao aplicativo, e outros que ainda não se cadastraram ou embora 

cadastrados ainda não efetuaram o requerimento de enquadramento para acesso ao sistema 

no endereço eletrônico www.santabranca.sp.gov.br, gerando “a entrega de última hora”, 

causando acúmulo de processos e lentidão no desbloqueio do acesso, 

 

 D E C R E T A: 

 

 Art. 1º O artigo 8º, do Decreto nº 76, de 12 de julho de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

 “Art. 8º Fica estipulado o prazo de 30 de junho de 2018 para início da 

obrigatoriedade da emissão da NFS-e aos prestadores de serviços”.   

 

 Art. 2º O Parágrafo único do artigo 9º, do Decreto nº 76, de 12 de julho de 

2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Parágrafo único - Desde o início da vigência do enquadramento fica vedada a 

utilização de notas fiscais de serviços convencionais já autorizadas e impressas, de 

quaisquer séries ou modelos, em blocos ou em formulários contínuos, devendo as mesmas 

serem apresentadas à Diretoria de Receita Municipal, já devidamente canceladas, 

acompanhada de um ofício contendo a descrição das mesmas, para simples conferência, 

em duas vias, uma das quais será devolvida ao contribuinte com um “conferido”. 

 



 

 

DECRETO Nº 107, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

 

 Prefeitura Municipal de Santa Branca, 26 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

CELSO SIMÃO LEITE 

                                           Prefeito Municipal 

 

 

 Lavrado e registrado na Diretoria Administrativa da Prefeitura Municipal de 

Santa Branca em 26 de outubro de 2017, e, publicado por afixação na Portaria Municipal 

na mesma data supra. 

 

 

 

RODRIGO EDUARDO DE SOUZA 

Diretor Chefe da Administração 

 


