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ESTADO DE M I NAS GERAI S
PREFEI TURA DE M URI AÉ

COM UNI CAÇÃO I NSTI TUCI ONAL
DECRETO Nº 8.535, DE 23 DE ABRI L DE 2018

Altera o Decreto nº 5.740, de 17 de dezembro de
2013, que regulamenta as disposições do Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN,
contidas na Lei Complementar nº 3.195 de 27 de
dezembro de 2.005, institui o Gerenciamento
Eletrônico do ISSQN - Sistema eletrônico de Gestão,
a Escrituração Econômico-Fiscal e a Emissão de
Guia de recolhimento por meios eletrônicos; torna
obrigatória a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
NFS-e; estabelece obrigações acessórias relativas ao
ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, dá outras providências e revoga
expressamente o Decreto nº 4.446 de 26 de setembro
de 2011.
O Prefeito Municipal de Muriaé, no uso de suas atribuições legais:
DECRETA
Art. 1º O art. 39 do Decreto nº 5.740, de 17 de dezembro de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 39. A NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, por meio do
sistema, até 10 (dez) dias após a data da emissão da nota, desde que
não seja ultrapassado o mês de competência da emissão.
§ 1º Após o prazo estabelecido no caput deste artigo, ou na hipótese
de pagamento antecipado do imposto pelo contribuinte, o
cancelamento da NFS-e somente será efetuado em caso de decisão
favorável proferida em processo administrativo instaurado a partir de
requerimento por escrito do contribuinte.
§ 2º O requerimento de cancelamento, além do disposto no art.422-G
da Lei Complementar nº 3.195, de 27 dezembro de 2005, Código
Tributário do Município de Muriaé – CTM, deverá conter:
I - indicação do número da NFS-e a ser cancelada;
I I - motivo do cancelamento;
I I I - declaração da pessoa física ou jurídica tomadora dos serviços,
firmada pelo representante legal e com carimbo do CNPJ, caso o
motivo seja a não prestação definitiva do serviço, alteração do valor
da NFS-e ou quando determinado pelo fisco municipal;
I V - cópia da NFS-e a ser cancelada.
§ 3º Somente será cancelada a NFS-e emitida até no máximo 4
(quatro) competências anteriores a data do requerimento.
§ 4º O pedido de cancelamento de NFS-e será indeferido de plano,
mediante despacho fundamentado, se:
I - inepto, quando não contiver os elementos previstos no § 2º deste
artigo;
I I - intempestivo, quando apresentado fora do prazo do § 3º deste
artigo;
§ 5º O pedido de cancelamento de NFS-e será indeferido se não restar
comprovado nos autos que o serviço não foi prestado ou que o motivo
de cancelamento é válido. "
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Muriaé, 23 de abril de 2018.

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/materia/E5AC2E70

02/05/2018

Prefeitura de Muriaé

Página 2 de 2

I OANNI S KONSTANTI NOS GRAMMATI KOPOULOS
Prefeito Municipal de Muriaé
Publicado por:

Leonor Marcos Soares Dias
Código I dentificador:E5AC2E70
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 30/04/2018. Edição 2241
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/materia/E5AC2E70

02/05/2018

