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                  DECRETO Nº.   2735/2011  

“Regulamenta a Lei nº. 001/06, de 28 de dezembro de 2006, em seu artigo 55, que institui  
a  Nota  Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  –  NFS-E,  e 
dispõe  sobre  a  geração  e  utilização  de  créditos 
tributários para tomadores de serviços.

O PREFEITO DE MAGÉ, no uso das suas atribuições que lhe conferem os Incisos II 
e IV, do Art. 68, da Lei Orgânica Municipal, e na melhor forma de Direito, e, ainda;

- Considerando que as Regras Legais, atuais, em nosso País, orientam no sentido da 
necessidade de ser implementada a Nota Fiscal  Eletrônica, em razão do crescimento 
tecnológico nacional;

 -  Considerando  que,  efetivamente,  é  dever  do  Município  organizar,  regulamentar  e, 
principalmente,  legalizar,  a expedição da Nota fiscal  Eletrônica,  já prevista  no Código 
Tributário Municipal;

D E C R E T A:

Art.  1º - Fica  criada,  no  âmbito  do  Município,  a  Nota  Fiscal  de  Serviços 
Eletrônica – NFS-e, regulamentando a Lei Complementar nº. 001/06, de 28 de Dezembro 
de 2006.

Parágrafo único – Este Decreto dispõe, ainda, sobre a geração e utilização de 
créditos tributários para tomadores de serviços, nos termos da Lei Tributária.
 

CAPÍTULO I

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Seção I
Da Definição e Formalidades

Art. 2º - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é o documento de natureza 
digital,  processado  em rede  de  computadores  e  armazenamento  em base  de  dados 
informatizada sob a responsabilidade do Município de Magé.
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Parágrafo único – A validade jurídica da NFS-e é assegurada pela certificação e 

assinatura  digital  no  padrão  da  Infra-Estrutura  de  Chaves  Públicas  Brasileiras  –  ICP 
Brasil, garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações. 

Art.  3º - A  NFS-e,  denominada  NOTA  MAGEENSE,  obedecerá  modelo  a  ser 
instituído pela Secretaria Municipal da Fazenda, e a conterá, no mínimo:

I – número seqüencial;

II – código de verificação de autenticidade;

III – data e hora da emissão;

IV – identificação do prestador de serviços, com:
a) nome empresarial;
b) endereço físico;
c) endereço de correio eletrônico (e-mail);
d) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
e) inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal;

V – identificação do tomador dos serviços, contendo:
a) nome ou nome empresarial;
b) endereço físico;
c) endereço de correio eletrônico (e-mail), se houver;
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
     Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
e) inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal, se houver;

VI – discriminação do serviço e o código correspondente, conforme lista de serviço 
constante do artigo 5º da lei complementar 001/06 

VII – identificação dos valores:
a) total da operação;
b) base de cálculo do ISSQN;
c) não integrantes da base de cálculo, se houver;

VIII – alíquota e valor do ISSQN;

IX – indicação das seguintes informações, se ocorridas:
a) valor do crédito para abatimento do IPTU;
b) isenção ou imunidade relativa ao ISSQN;
c) serviço não tributado pelo Município de Magé;
d) retenção de ISSQN na fonte;
e) número e data do documento emitido, nos casos de substituição;
f) número e data do RPS convertido. 
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            X -  valores das retenções referentes á PIS/PASEP, COFINS, INSS, CSLL, 
IRPJ,Outras  retenções,  e  as  deduções,  o  Desconto  condicionado  e  o  Desconto 
incondicionado, quando for o caso.

§  1º  -  O  cabeçalho  conterá  as  expressões  “Município  de  Magé”;  “Secretaria 
Municipal de Fazenda”, Telefone  21 2633-2944 21 2633-2090 email www.mage.rj.gov.br/
nfs-e.
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e”; e “NOTA MAGEENSE”. 

§  2º  -  A  numeração  da  NFS-e  será  gerada  pelo  sistema  emissor,  em  ordem 
crescente seqüencial específica para cada estabelecimento prestador de serviços.

§ 3º - A identificação do tomador dos serviços na forma do inciso V, do “caput”, é 
opcional quando tratar-se de pessoa física, obrigatória para tomadores pessoa jurídica, 
facultada  exclusivamente  a indicação do endereço de correio eletrônico (e-mail) e da 
inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal, quando inexistentes.

Seção II
Da Obrigatoriedade de Emissão

Art. 4º - São obrigados a emitir NFS-e os prestadores de serviços, a partir de 1º de 
janeiro de 2012, ainda que imunes ou isentos, com receita operacional bruta anual, igual 
ou superior, a R$ 360,000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que se enquadrarem nas 
atividades constantes da listagem de serviço do artigo 5º da Lei Complementar 001/06, 
considerando sempre o resultado dos últimos 12 (doze) meses.

§ 1º - Considera-se receita operacional bruta o produto da venda de bens e o preço 
dos serviços prestados, não incluídos:

I – as vendas canceladas;
II – os descontos incondicionais concedidos;
III  – os impostos não cumulativos  cobrados destacadamente do comprador,  ou 

contratante  dos  quais  o  vendedor  dos  bens,  ou  o  prestador  dos  serviços,  seja  mero 
depositário.

§ 2º - Para fins de enquadramento na obrigação de que trata o “caput”, considerar-
se-á:

I – a receita operacional bruta de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, 
localizados no Município de Magé;

II – para os contribuintes com mais de uma atividade, aquela com menor prazo 
para início da obrigatoriedade de emissão; 

§ 3º - A obrigatoriedade de emissão de NFS-e terá início no mês seguinte aquele 
em  que  a  receita  operacional  bruta  dos  últimos  12  (doze)  meses  exceder  ao  valor  
constante do ”caput”. 
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§ 4º - A obrigatoriedade de emissão da NFS-e não cessa caso o prestador venha a 

auferir em determinado exercício, receita operacional bruta inferior ao limite estabelecido.

Art. 5º - Não serão obrigados à emissão da NFS-e: 

I-  O prestador de serviços que se enquadrar no regime de tributação fixa;

II-  Empresas Operadoras de Seguros; 

III- Empresas Operadoras de Planos de Saúde; 

           IV- Tabelionatos, Cartórios Notariais e de Registros Públicos;

            V- Concessionário-Permissionárias de Serviços de Coleta de Lixo e Resíduo 
Urbano;

           VI- Hotéis e Motéis; 

           VII- Empresas Concessionárias/permissionárias de pedágio;

            VIII- Empresas Concessionárias/Permissionárias de Serviços de Transporte 
Regular Urbano; 

            IX- Empresa Concessionária do Serviço de Estacionamento Rotativo;

            X- Instituições de Educação e Ensino;
                                                    
            XI- Bancos e instituições financeiras, autorizadas pelo Bacem.

§ 1º - Para efeito do que dispõe esta seção, fica instituída a Declaração Mensal de 
Serviços (DMS) a ser preenchida por meio eletrônico mensalmente, até o décimo dia do 
mês  subseqüente  ao  da  ocorrência  do  fato  gerador  do  Imposto  Sobre  Serviços  de 
Qualquer Natureza – ISSQN. 
            
            § 2º - Caberá a Secretaria Municipal de Fazenda criar formas de controle, 
documentos  e  declarações  eletrônicas  relativas  à  fiscalização  dos  contribuintes 
dispensados  da  emissão  da  Nota  Fiscal  eletrônica   –  NF,  baseados  nas  diferentes 
maneiras de apuração de cada contribuinte.

Art.  6º -  Os  contribuintes  desobrigados  e  não  impedidos,  poderão  optar  pela 
emissão  da  NFS-e  mediante  requerimento  próprio  disponível  no  endereço  eletrônico 
www.mage.rj.gov.br, a partir de 01 de janeiro de 2012.

§  1º  -  A resposta  ao  requerimento  será  encaminhada  ao  endereço  de  correio 
eletrônico (e-mail) cadastrado pelo contribuinte, observadas as normas de segurança.
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§ 2º - A opção deferida:

I – obriga o prestador a substituir os documentos fiscais convencionais  emitidos no 
mês do deferimento da opção por NFS-e;

II  – é  irretratável,  vedado  o  retorno  ao  sistema  convencional  de  emissão  de 
documentos fiscais.

§ 3º - os prestadores de serviços que recolhem o ISSQN, pelo regime de tributação 
fixa,  ou de estimativa,  e optarem pela emissão da NFS-e, serão desenquadrados dos 
respectivos regimes, de ofício, a partir do deferimento da opção.

Art.  7º - Os contribuintes desobrigados, e não impedidos, que não optarem pela 
emissão da NFS-e, deverão preencher no site da NOTA MAGEENSE, Declaração Mensal 
de Serviço – DMS -, nos moldes do livro de apuração de ISS.

Art. 8º - São impedimentos de emitir NFS-e:

I – os prestadores não inscritos no Cadastro Mobiliário Municipal;

II – os profissionais autônomos, nos termos da LC 001/06, de 28 de dezembro de 
2006.

Parágrafo  único  –  Consideram-se  inscritos  no  Cadastro  Mobiliário  Municipal, 
aqueles com inscrição deferida ou efetuada de ofício.

Seção III
Da Emissão

Art. 9º -  O prestador de serviços que emitir NFS-e, deverá fazê-lo para todos os 
serviços prestados, sendo vedada a utilização de outro documento fiscal.

Parágrafo único – Os documentos fiscais convencionais autorizados pelo Fisco e 
não  utilizados,  deverão  ser  entregues  à  Diretoria de  Fiscalização  Tributária  para 
destruição, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da emissão de NFS-e.

Art. 10 - Cada NFS-e conterá apenas um código de serviço e será emitida após a 
validação das informações transmitidas pelo prestador de serviços por meio de aplicativo 
disponibilizado  pelo  Município  de  Magé  na  internet,  no  endereço  eletrônico 
www.mage.rj.gov.br/nfs-e, mediante certificação digital ou senha de acesso.

§ 1º - A NFS-e emitida deverá ser impressa em via única e entregue ao tomador de 
serviços, salvo se enviada por “e-mail” mediante  solicitação deste.
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§ 2º - A Administração Tributária Municipal poderá autorizar, por regime especial, a 
impressão da NFS-e em modelo definido pelo prestador de serviços, tendo por base a 
integração de seu sistema de emissão de notas fiscais com o sistema do Município de 
Magé.

Seção IV
Do Cancelamento da NFS-e

Art. 11 – A NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente:

I – antes do pagamento do imposto, por meio do sistema, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis contados da sua emissão. Expirado o prazo, só por meio de processo administrativo.

II  – após  o  pagamento  do  imposto,  por  meio  de  processo  administrativo, 
endereçado à Diretoria de Fiscalização Tributária, em que o contribuinte deverá expor os 
motivos do pedido e junte os documentos comprobatórios, no prazo de 8 (oito) dias, após 
a data de recolhimento.

Seção V
Do Recibo Provisório de Serviços – RPS

Art. 12 –  Na impossibilidade de conexão imediata com o sistema de emissão de 
NFS-e, poderá ser emitido Recibo Provisório de Serviços – RPS, cujas informações serão 
posteriormente  transmitidas  pela  conversão  em  NFS-e,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias, 
devendo o RPS ser emitido na data efetiva da prestação de serviço.  

Art.  13 –  O  prestador  de  serviços  poderá  registrar  suas  opções  em  RPS, 
convertendo-os posteriormente em NFS-e mediante a transmissão periódica dos lotes de 
RPS emitidos.

Art.  14 – O  modelo  de  RPS  estará  disponível  no  site,  contendo   todas  as 
informações necessárias à emissão da NFS-e  a seguir:

I – a expressão “Recibo Provisório de Serviços – RPS”;

II – a numeração em ordem crescente sequencial, iniciada pelo numeral 001, com a 
identificação da série alfanumérica quando for o caso;

III – a data da emissão;
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IV – a mensagem: “Este RPS será convertido em NFS-e em até 5 (cinco) dias,  e 

não tem validade como nota fiscal. Para confirmar, acesse o site www.mage.rj.gov.br/nfs-
e.

§ 1º - O prestador poderá confeccionar o RPS sem necessidade de autorização 
prévia, obedecendo o modelo do que trata este artigo.

§ 2º -  O RPS será emitido e entregue ao tomador do serviço, mantendo-se os 
dados pelo prestador até a conversão em NFS-e.

§ 3º - No interesse da fiscalização, a Secretaria Municipal de Fazenda instituirá 
procedimentos para controle do RPS, podendo inclusive exigir prévia autorização para 
sua impressão. 

Art. 15 – É obrigatória a conversão do RPS em NFS-e no prazo de 5 (cinco) dias a 
partir de sua emissão, limitado ao 3º (terceiro) dia útil do mês subseqüente.

Art. 16 – A conversão de RPS em NFS-e será efetuada diretamente no sistema ou 
por transmissão em lotes, na forma definida pela Secretaria Municipal de Fazenda.

§  1º  -  A  correção  de  quaisquer  inconsistências  nas  informações  transmitidas 
deverá ser efetuada no prazo definido para a conversão do RPS em NFS-e.

§  2º  -  A  falta  de  conversão  do  RPS  em  NFS-e  configura  não  emissão  de 
documento fiscal, sujeitando o obrigado às penalidades previstas na legislação.

Seção VI
Do Recolhimento de ISSQN

Art.  17 –  O  recolhimento  do  ISSQN  referente  às  NFS-e  deverá  ser  efetuado 
exclusivamente no documento de arrecadação emitido pelo sistema gerador da NFS-e.
Parágrafo único – Não se aplica o disposto no “caput”:

I  – ao responsável tributário, quando o prestador de serviços deixar de efetuar a 
substituição de RPS por NFS-e;

II – aos órgãos da administração pública direta da União, dos Estados e Município 
de  Magé,  bem como  suas  autarquias,  fundações,  empresas  públicas,  sociedades  de 
economia mista e demais entidades controladoras direta ou indiretamente pela União, 
pelos Estados ou pelo Município, que recolherem o ISSQN retido na fonte por meio de 
sistema próprio dos governos federal, estadual e municipal;

III  – às  microempresas e  empresas  de  pequeno  porte,  optantes   pelo  Regime 
Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições,  devidos  pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  –  Simples Nacional  instituído pala  Lei 
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos serviços 
previstos.
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CAPÍTULO II
DO CRÉDITO

Seção I
Da Geração do Crédito

Art. 18 –  Os serviços prestados que tiverem a correspondente NFS-e emitida na 
forma deste Decreto e o ISSQN comprovadamente pago, dão direito ao crédito  para 
abatimento de até 30% (trinta por cento) do IPTU, conforme Lei Complementar Municipal 
nº. 001, de  28 de dezembro de 2006.

Parágrafo único – Não dão direito a crédito os serviços prestados:

I – a pessoas jurídicas ou a condomínios edilícios não residenciais;

II  – em operações  não  tributadas  pelo  ISSQN ou  que,  mesmo tributadas,  não 
tiverem o imposto pago ao Município de Magé pela guia gerada no sistema de emissão da 
NFS-e ou do Simples Nacional;

III  – por  concessionárias  de  serviços  públicos  de  transporte  coletivo,  telefonia, 
energia elétrica e água e esgoto.

IV  – por  bancos;  caixas  econômicas,  sociedades  de  crédito,  financiamento  e 
investimento;  associações  de  poupança  e  empréstimos,  cooperativas  de  crédito, 
sociedades  de  arrendamento  mercantil,  corretoras  de  títulos  e  valores  mobiliários  e 
câmbio;  distribuidoras  de  títulos  e  valores  mobiliários,  fundos  de  investimento, 
companhias hipotecárias; agências de fomento ou de desenvolvimento; administradoras 
de consórcios e demais instituições obrigadas ao Cosif – Plano Contábil das Instituições 
do SFN;

V – por seguradoras;

VI – por casas lotéricas;

VII – pelos correios e suas agências franqueadas;

VIII – por operadoras de planos de saúde, em relação aos serviços dos itens 4.22 e 
4.23 da Lista de Serviços;

IX – por factorings, em relação aos serviços do item 17.23 da Lista de serviços; 

X - por Microempreendedor Individual – MEI.

Art.  19 – Do  ISSQN  recolhido  sobre  serviços  que  dão  direito  a  crédito,  será 
aproveitado 30% (trinta por cento), quando o tomador do serviço for pessoa física;
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Seção II
Do Aproveitamento do Crédito

Art. 20 – O crédito gerado pela NFS-e poderá ser aproveitado para abatimento do 
valor do IPTU do imóvel indicado pelo beneficiário, observando o seguinte: 

I – em 31 de outubro de cada exercício, o crédito será totalizado por beneficiário, 
identificado pelo CPF ou CNPJ;

II  – no  período  de  01  de  novembro  a  30  de  novembro  de  cada  exercício,  o 
beneficiário  deverá  indicar  os  imóveis  em  que  pretende  aproveitar  os  créditos 
acumulados, identificando-os pelo número de registros no Cadastro Imobiliário municipal, 
sob pena de não aproveitamento.

            § 1º O tomador do serviço, se pessoa física, terá direito a descontos equivalentes 
a trinta por cento do valor efetivamente recolhido do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) gerado nas prestações de serviços objeto da emissão das Notas Fiscais 
Eletrônicas de Serviços (NF-e) a eles destinadas, para redução do valor do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) relativo a imóveis que indicar.

§ 2º Somente os imóveis sem débito de Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana poderão ser indicados.

§ 3º Os descontos somente poderão ser utilizados para reduzir o valor do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, e em até cinqüenta por cento do valor 
total do imposto de cada imóvel indicado.
            

§ 4º O tomador do serviço deverá indicar até dia 31 de outubro de cada exercício 
os  imóveis  cujo  Imposto  sobre  a  Propriedade Predial  e  Territorial  Urbana receberá  o 
desconto para o exercício seguinte.

§ 5º A  falta  de  indicação no  prazo de três  meses  da emissão  da Nota  Fiscal 
Eletrônica de Serviços importará a perda do desconto.

§ 6º Não será exigido qualquer vínculo do tomador do serviço com o imóvel por ele 
indicado.

§ 7º – Os créditos serão mantidos na titularidade do beneficiário pelo prazo de 02 
(dois)  anos contados do 1º (primeiro)  dia  do exercício  seguinte ao da sua geração e 
utilizado pelos seus valores nominais nos lançamentos futuros do IPTU.

§ 8º –  O abatimento previsto no caput será calculado com base no valor do IPTU 
do exercício corrente para o exercício seguinte.
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           CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21 – As NFS-e poderão ser consultadas em sistemas próprios do município de 
Magé,  no  endereço eletrônico,  durante  o prazo de 05 (cinco)  anos,  contados da sua 
emissão.

§ 1º – Após o prazo previsto no “caput’,  a consulta às NFS-e emitidas poderá ser 
realizada mediante solicitação de envio de arquivo em meio magnético.

§ 2º –  O tomador de serviços poderá consultar  o valor dos créditos a que tem 
direito no endereço eletrônico, mediante a utilização de senha.

Art. 22 – O prestador de serviços que utilizar a NFS-e deverá identificar a condição 
em seus estabelecimentos, afixando em local visível ao público, indicativo com dimensões 
mínimas de  20 cm X 25 cm, contendo a mensagem: “Este estabelecimento é emissor da 
NOTA  MAGEENSE”,  conforme  modelo  disponibilizado  no  endereço  eletrônico 
www.mage.rj.gov.br/nfs-e.

Art. 23 – A Secretaria Municipal de Fazenda regulará a implantação do sistema, 
podendo eleger grupo de contribuintes para integrar projeto piloto.

Parágrafo único – Os documentos emitidos durante o projeto piloto referido no 
‘caput’,  terão validade para todos os efeitos legais,  inclusive para fins de geração de 
crédito do IPTU.

Art. 24 – Enquanto não obrigados, ou não optantes, pela NFS-e, os contribuintes 
permanecem  sujeitos  às  normas  estabelecidas  pelo  Decreto  435/81,  de  01/07/81, 
revalidado pelo Decreto 1665/97 e pela Lei Complementar 001/2006, de 28-Dez-2006.

Parágrafo único - Os contribuintes não obrigados, ou não optantes, pelo sistema 
de emissão de NFS-e e os tomadores de serviços,  estabelecidos no município,  ficam 
sujeitos a informar suas operações, ou prestações, na forma da legislação. 

Art.  25 -  A Secretaria  Municipal  da  Fazenda  disponibilizará  no  portal: 
www.mage.rj.gov.br/nfs-e.os manuais contendo os procedimentos de acesso e operação 
do sistema de emissão da NFS-e. 

Parágrafo  Único -  Para  a  liberação  da  Senha  Web de  acesso  ao  sistema,  a 
Secretaria  Municipal  da  Fazenda  poderá  exigir  requerimento  assinado  pelo  sujeito 
passivo, contrato social da empresa e outros documentos que entender necessários com 
vistas à segurança da informação. 

http://www.mage.rj.gov.br/nfs-e
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Art. 26 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ, 14 de Dezembro de 2011.

                NESTOR DE MORAIS VIDAL NETO

                         Prefeito
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