
Obrigações Acessórias 
 A Educação Fiscal surgiu com uma necessidade 

de conscientizar a sociedade sobre a importância 

dos Tributos, e sua função social. 

Os tributos possuem a finalidade de servir de 

meio para o atendimento às necessidades finan-

ceiras do Estado de modo que este possa reali-

zar sua função social. 

Todos nós somos contribuintes e temos o direito 

de saber qual o montante dos tributos que está 

contido no valor das mercadorias e serviços que 

adquirimos. Trata-se de dispositivo pendente de 
regulamentação.   

Esse trabalho além de garantir ao Contribuinte 

maior confiança nos Trabalhos executados pela 

Administração promove a Cidadania e conscienti-

zação da população. 

Por esse motivo, a Fiscalização tributária com o 

Apoio da Fazenda Municipal têm promovido tra-

balhos de Orientação Fiscal. 

Fiscalização Tributária 

 

Educação Fiscal’ 

Decreto 3441/2018 

Superintendência de Fazenda  Pública Municipal              

Diretoria de Fiscalização Tributária                               

Departamento de Fiscalização Tributária 

Quadra 08 lotes 08/09 Setor Camping Club Sala 104 
“Sua participação é primordial para o crescimento 

da cidade” 

Sistema Emissor de Notas Fiscais   

http://200.199.213.78:8080/sig/index-nfe.html  

Tire suas Dúvidas pelo e-mail:                                         

tributária@aguaslindasdegoias.go.gov.br 

Acesse: 

Portal da Transparência   

www.aguaslindasdegoias.go.gov.br 

 

Portal do Contribuinte   

fazenda.aguaslindasdegoias.gov.go.br 
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Obrigações Acessorias 
Todo contribuinte que possuem clientes com contratos e 
possuem valores fixos por mês, conseguem por meio dessa 
ferramenta  padronizar o sistema a fim que  gere automati-
camente as  Notas na data estipulada  pelo próprio Contri-
buinte, evitando assim esquecimento. 

No Menu lateral pesquisar Grupo de Mensalistas (Turma), 
preencher as informações obrigatórias , determinar a data 
da geração das Notas e salvar. 

No Menu lateral pesquisar Mensalistas, inserir o GRUPO e 
importar a lista do Excel . 

Manual Auxiliar do Emissor de  NFS-e 

 É com grande satisfação que o Departamento de 
Fiscalização Tributária disponibiliza este manual explicativo 
referente as obrigações acessórias elencadas na Lei Com-
plementar Municipal 003/2014 e decreto 3341/2018. 

 A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás desde 2014 
tem fornecido aos prestadores de serviços deste município 
um Emissor de NFS-e gratuito e de fácil acesso. Para efe-
tuar o cadastro, basta o contribuinte ou responsável legal, 
dirigir-se ao anexo da prefeitura que receberá as instru-
ções necessárias. É obrigatório a apresentação de docu-
mentações(identidade e comprovantes de representativi-
dade). 

 E a fim de auxiliá-los no cumprimento da legisla-
ção pertinente, como também no intuito de colaborar com 
a manutenção e continuidade dos trabalhos de nossos con-
tribuintes reforçamos, em termos legais, a obrigatoriedade 
da emissão da nota fiscal. Com esse propósito, a fiscaliza-
ção tributária de Águas lindas, representada por seu corpo 
de fiscais, se coloca à disposição para dirimir dúvidas re-
ferentes a legislação dos tributos municipais. 

Nota Fiscal de Serviços 
Todos os contribuintes do imposto sobre serviços (ISS) inscritos no 
Cadastro Econômico de Águas Lindas de Goiás estão obrigados a emi-
tir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS- e, independente do recebi-
mento do preço do serviço ou gozar de alguma isenção. 

RANFS 
O Registro Auxiliar da Nota Fiscal de Serviços é o espelho da nota 
fiscal de serviços prestados neste município por pessoas estabeleci-
das fora outra cidade. O tomador pode gerar, ou o prestador poderá 
ter o cadastro para esta emissão. 

RPS 
O Recibo Provisório de Serviços executados deverá ser utilizado, 
mediante autorização, quando na impossibilidade da Emissão de Nota 
Fiscal devido situações diversas e  deverá ser convertido em Nota no 
prazo de até 10(dez) dias. A solicitação poderá ser feita pessoalmente 
no Anexo da Prefeitura, na Diretoria Tributária ou pelo Sistema.  

Todo Contribuinte deverá possuir uma quantidade impressa em seu 
estabelecimento por conta de sua finalidade, e  após autorizado pela 
autoridade administrativa poderá ser impresso pelo próprio acesso. 

Para converter basta clicar no Menu Lateral                                              
pesquisar converter RPS de Contingência em NFe, local pelo qual 
também poderá ser impresso a Contingência, na linha do RPS clicar 
em Atualizar em substituição de NFe  

Declaração Avulsa 

Mensalistas 

São devidas pelos estabelecimentos de eventos, Hotéis e 
Motéis. Ou  outros quando autorizado pela Administração 
Tributária. 

Pesquisar no Menu Lateral: Declaração Avulsa, inserir o 
CNAE, sendo este vinculado ao CNPJ e serviço, descrição do 
serviço, valor do Faturamento  e valor do ISS. 

Geração de DUAM 
Atualmente o Prestador e/ou Tomador não necessita fechar 
Declaração, basta usar a Ferramenta Gestor Prestador e/
ou Gestor Tomador  e GERAR DUAM 


