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Comunicado de Mudança do 

Sistema Emissor de NF eletrônica 
A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Xinguara – PA, está 

implantando um novo Sistema de Gestão de ISSQN Online, a partir do dia 25 

de junho de 2021, conforme regulamentado pelo Decreto Municipal 240/2021 

de 24 de março de 2021 especialmente o artigo 3º. Comunicamos ao 

Contribuinte que será de sua responsabilidade desenvolver ou adquirir um 

sistema emissor de Nota Fiscal. 

O contribuinte é livre para escolher a empresa fornecedora de sistema emissor 

de NFS-e no mercado ou desenvolver seu próprio sistema emissor, de acordo 

com o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e o Secretário Geral 

da Receita Federal do Brasil na regulamentação da Nota Fiscal eletrônica ao ser 

instituída através do AJUSTE SINIEF 07/05, Cláusula 3º, seguindo o layout e 

manual da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças dos Municípios 

das Capitais (ABRASF) para fazer a integração via webservice com o sistema 

adotado pelo Município  de Xinguara ou contratar um plano de processamento 

de dados para o cumprimento de suas obrigações acessórias tais como. 

O simples fato de ter mudado os procedimentos das obrigações acessórias da 

forma física para eletrônica de: cadastrar no Município, emitir nota fiscal 

eletrônica, escrituração eletrônica, livro fiscal, envio de nota fiscal por e-mail, 

autenticação das notas fiscais eletronicamente e armazenamento dos dados, 

não desobriga o contribuinte de suas obrigações acessórias, necessárias para o 

cumprimento da obrigação principal e nem pode transferir as suas 

responsabilidades para o ente público, por não ter previsão constitucional e nem 

infraconstitucional para que este subsidie o setor privado (contribuinte). 
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