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Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3879 
26 DE JANEIRO DE 2017. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
anistia da multa por Omissão na DEISS a 
contribuintes, estabelece obrigatoriedade 
de NFS-e, e dá outras providências. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1°. Concede-se anistia da Multa por Omissão na Entrega da Declaração 
Eletrônica de ISS para todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, 
retroativamente e até a publicação da presente Lei. 

Art. 2°. Fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) a todos os prestadores de serviços sediados no Município de 
Tupanciretã. 
Parágrafo único. Casos especiais poderão ser tratados de maneira diferenciada 
pelo Fisco Municipal, desde que mediante protocolo do contribuinte interessado e 
despacho da Secretaria da Fazenda. 

Art. 3°. Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo de Tupanciretã somente 
poderão adquirir serviços exclusivamente de prestadores de serviços que utilizem 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), a contar dos efeitos da presente Lei. 

Art. 4°. Fica autorizado o Fisco Municipal a proceder a todos os procedimentos 
administrativos necessários a efetividade desta Lei, inclusive na aplicação de 
penalidade àqueles contribuintes que não aderirem a NFS-e em até 60 (sessenta) 
dias contados da publicação da presente Lei. 

Art. 5°. A contar de 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Lei, caso 
o contribuinte volte a ser omisso na entrega da Declaração Eletrônica de ISS, o 
mesmo será autuado na forma da legislação em vigor, que em nada sofre 
alterações. 
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NES'.  

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Art 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos em 
relação ao Art. 3° em 60 (sessenta) dias contados da publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 26 (vinte e seis) dias do 
mês de janeiro de 2017. 

Carlos Augustottrum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupancireti, 28 de janeiro de 2017. 

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração.  

Certifico que esta Lei foi publicada no ~o da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 28 de janeiro de 
2017 à 

Tupencireta, 

Mova& Dalmás 
Secretário Municipal da Administrasào. 
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