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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa estabelecida em Goiânia presta serviços de transporte
de pequenas cargas da Capital do Estado para Municípios vizinhos e
vice-versa. Esse é o caso em que ISS

(A) incide em Goiânia, em razão do conceito do local do estabeleci-
mento prestador.

(B) incide no Município onde foi emitida a nota fiscal de serviços,
como domicílio fiscal da empresa.

(C) não incide em nenhum Município, por inexistir incidência do
imposto.

(D) incide no Município onde a carga foi entregue, em razão do
conceito do local da prestação.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma empresa sediada em Brasília foi contratada por um super-
mercado estabelecido em Goiânia, para fornecer pessoal próprio
para prestar serviços de segurança no estabelecimento da contra-
tante. O ISS deverá ser cobrado

(A) em Goiânia, tendo como base de cálculo o preço do serviço
sem qualquer dedução.

(B) no Distrito Federal, tendo como base de cálculo o preço do
serviço sem qualquer dedução.

(C) em Goiânia, tendo como base de cálculo o preço do servi-
ço, deduzindo-se os salários e encargos sociais da equipe
de segurança.

(D) no Distrito Federal, tendo como base de cálculo o preço do
serviço,  deduzindo-se  os  salários  e  encargos  sociais  da
equipe de segurança.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Corregedoria da Justiça destituiu o Tabelião de um Cartório de
serventia extrajudicial, nomeando em seu lugar, e provisoriamen-
te, um servidor da Justiça. Este servidor é remunerado pelo salá-
rio normal que já percebe do Tribunal de Justiça. Neste caso, o
ISS

(A) vai incidir sobre a receita bruta auferida pelo Cartório.

(B) vai incidir somente sobre os emolumentos, cuja receita, du-
rante esse período, é transferida a favor do Governo do Es-
tado.

(C) vai incidir sobre o valor do salário auferido pelo servidor da
Justiça.

(D) não haverá incidência do ISS durante esse período.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um loteamento  foi  aprovado  pelo  Município,  passando  a  sua
área a ser considerada de expansão urbana.  O IPTU dos lotes
previstos no projeto poderá ser cobrado

(A) somente dos lotes efetivamente vendidos ou prometidos à
venda mediante documento formal e de registro público.

(B) de todos os  lotes,  independentemente de  suas  vendas  ou
promessas de venda.

(C) de todos os lotes, desde que haja, pelo menos, dois melho-
ramentos públicos entre os indicados no § 1º do art. 32 do
Código Tributário Nacional.

(D) de todos os lotes, somando-se às suas áreas, proporcional-
mente, as frações ideais das áreas comuns, tipo arruamen-
tos, praças e áreas verdes e de lazer.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um condomínio fechado foi aprovado pelo Município, contendo
vinte lotes de 500 m² cada um, além de uma área útil total de
10.000 m². O IPTU será lançado

(A) pela área de 500 m² para cada lote e um lançamento pela
área útil de 10.000 m² em nome do Condomínio.

(B) pela área de 500 m² para cada lote e um lançamento pela
área útil de 10.000 m² em nome da empresa incorporadora.

(C) pela área de 1.000 m² para cada lote, levando-se em conta a
área de cada lote mais a fração proporcional da área útil.

(D) pela área de 500 m² para cada lote, desconsiderando-se a
área útil remanescente.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma pessoa jurídica foi constituída tendo por objeto social a ati-
vidade de supermercado. Um dos sócios, cuja atividade profissi-
onal é compra e venda de imóveis, integrou a sua parte mediante
incorporação de um imóvel  ao patrimônio da nova sociedade.
Nesse caso,

(A) haverá incidência do ITBI, em razão da atividade exercida
pelo sócio.

(B) a imunidade está garantida e definida a partir da transmis-
são, tendo em vista a atividade a ser exercida pela nova so-
ciedade (supermercado).

(C) a imunidade é aceita, mas condicionada à análise posterior
da origem da receita preponderante da empresa durante os
três primeiros exercícios seguintes à data da aquisição.

(D) a  imunidade poderá  ser  aceita,  desde  que  comprovada a
destinação do imóvel adquirido como supermercado.
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Prefeitura renovou o contrato com a empresa de coleta de lixo
com uma redução de 20% no valor do contrato. Diante da redu-
ção do custo, o Prefeito assinou decreto reduzindo em 20% o va-
lor da Taxa de Serviço Urbano de Coleta de Lixo estabelecido
em lei. Este decreto é

(A) válido juridicamente, por estar reduzindo tributo e não au-
mentando.

(B) inválido juridicamente, por estar alterando previsão legal.

(C) válido juridicamente, por conciliar a receita com o custo do
serviço, princípio norteador da base de cálculo da taxa.

(D) inválido juridicamente,  por praticar  renúncia de receita  e
transgredir a lei orçamentária.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Taxa de Licença para Funcionamento é uma taxa de poder de
polícia, cujo lançamento deve ser lançado

(A) uma única vez, no início da atividade do Estabelecimento.

(B) somente em relação aos Estabelecimentos que foram efeti-
vamente fiscalizados no mesmo exercício.

(C) anualmente sobre todos os  Estabelecimentos inscritos  ou
não no Cadastro Municipal.

(D) anualmente sobre todos os Estabelecimentos inscritos, mes-
mo que não haja quadro regular de fiscalização.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das seguintes definições corresponde aos termos da Consti-
tuição Federal e do Código Tributário Nacional?

(A) O fato gerador da Contribuição de Melhoria é a valorização
imobiliária decorrente de obra pública.

(B) A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pú-
blica é obrigatoriamente cobrada na conta de luz de todos
os imóveis da zona urbana do Município.

(C) A base de cálculo da Contribuição  de  Melhoria  de  cada
imóvel é o custo global da obra pública.

(D) A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pú-
blica  no  Município  de  Goiânia  só  deve  ser  cobrada  dos
imóveis edificados, situados em logradouros servidos por
iluminação pública.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Código Civil, além dos demais livros exigidos por lei,
qual é o livro indispensável?

(A) Livro Razão.

(B) Livro Balancetes.

(C) Livro Diário.

(D) Livro de Registro do ISS.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Resolução CGSN n. 94/2011, a apresentação da escri-
turação contábil, em especial do Livro Diário e do Livro Razão,
dispensa a apresentação do

(A) Livro do ISS.

(B) Relatório Mensal de receitas Brutas.

(C) Livros auxiliares regularmente autenticados.

(D) Livro Caixa.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Lei Complementar Municipal n. 288/2016, na Seção
que regulamenta os Prazos, a prática do ato, antes do término do
prazo respectivo implicará

(A) a renúncia, de forma expressa, à totalidade do prazo.

(B) a desistência do prazo remanescente.

(C) a possibilidade de protocolar novo ato processual.

(D) a possibilidade de redução da multa punitiva.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o prazo previsto no Decreto Municipal n. 1.786/2015 para
apresentação de recurso contra o valor de estimativa fiscal?

(A) 05 (cinco) dias.

(B) 08 (oito) dias.

(C) 15 (quinze) dias.

(D) 30 (trinta) dias.

 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Decreto Municipal n. 1.786/2015, Ato Normativo do
Secretário Municipal de Finanças poderá estabelecer, no interes-
se da Administração tributária, regime especial para

(A) recolhimento do imposto.

(B) escrituração do Livro do ISS.

(C) apresentação da Relação de Serviços de Terceiros.

(D) declaração Mensal de Serviços.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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SONEGAÇÃO E CRIMES

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao deparar com a prática de atos ou procedimentos formais em
desconformidade  com  o  negócio  efetivamente  praticado  pelo
contribuinte (aspecto econômico), visando a diminuir as obriga-
ções tributárias principais, a autoridade fiscal deverá enquadrá-lo
na seguinte situação:

(A) abuso de direito, pela utilização de forma jurídica atípica
ou desnecessária, anormal para o negócio jurídico pratica-
do.

(B) dissimulação, pela ocultação de fatos tributários realmente
ocorridos com a prática do negócio jurídico examinado.

(C) abuso de forma, pela utilização de instrumentos previstos
em lei,  mas para outros  fins que não aqueles legalmente
considerados para o negócio jurídico praticado.

(D) regularidade fiscal, pois o desencontro entre os atos forma-
lizados e os efetivamente praticados não interessa à fiscali-
zação tributária.  Os aspectos  econômicos não possuem a
mesma relevância que os aspectos jurídicos para a incidên-
cia da tributação.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação a evasão, elisão e elusão fiscais,  é correto afirmar
que 

(A) a evasão fiscal é a economia lícita de tributos, obtida a par-
tir da omissão do sujeito passivo tributário em praticar o
fato gerador; a elisão é a economia ilícita de tributos.

(B) evasão, elisão e elusão são institutos jurídicos destinados a
enquadrar fatos típicos tributários, praticados pelos sujeitos
passivos, nas hipóteses de crimes contra a ordem tributária,
de acordo com a intenção do agente e o critério cronológico
de ocorrência.

(C) a sonegação e a fraude, praticadas pelo sujeito passivo tri-
butário para escapar da tributação, configuram elisão fiscal.
Já a prática de atos aparentemente lícitos, previstos em lei,
mas desprovidos de causa (conteúdo econômico ordinário)
configura elusão fiscal.

(D) a elisão fiscal consiste no exercício da liberdade de escolha
por parte do sujeito passivo tributário, desde que prevista
em lei, objetivando pagar menos tributos. A ocultação de
rendimentos para impedir parcialmente a ocorrência do fato
gerador não configura planejamento, configura evasão fis-
cal.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A representação para fins penais não exige que a autoridade fis-
cal indique a tipificação do suposto crime contra a ordem tributá-
ria, embora se mostre fundamental para a ação penal a correta ca-
racterização das condutas praticadas pelo sujeito passivo tributá-
rio no momento da apuração dos fatos pelo fiscal. Indique a al-
ternativa que apresenta a correspondência da conduta com o cri-
me previsto na Lei n. 8.137/90:

(A) Utilizar mais de um Livro Caixa Eletrônico, mantendo re-
gistros  contábeis  diversos  daqueles  fornecidos à Fazenda
Pública, por força de obrigação legal – art. 2º, inciso V, da
Lei n. 8137/90.

(B) Emitir recibos falsos de profissionais liberais sobre a pres-
tação de serviços isenta de ISS – art. 1º, inciso I, da Lei n.
8137/90.

(C) Simular a existência de duplicatas em operações relativas à
venda de mercadorias, para os fins de aumentar o fluxo de
Caixa – art. 1º, inciso IV, da Lei n. 8137/90.

(D) Não recolher  o  valor  de tributo devido por  terceiros,  no
prazo legal, ainda que o montante não tenha sido desconta-
do  ou  cobrado  na  fonte  –  art.  2ª,  inciso  II,  da  Lei  n.
8137/90.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SIMPLES NACIONAL

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando o  que  preceitua  a  Lei  Complementar  123/2006,
uma empresa prestadora de serviços gráficos poderá gozar de ou-
tros aspectos do tratamento jurídico diferenciado previsto no re-
ferido comando legal, mesmo não optando pelo recolhimento dos
tributos de forma unificada, desde que

(A) não tenha em seu quadro societário sócio residente no exte-
rior.

(B) tenha  auferido  faturamento  no  ano  anterior  entre  R$
360.000,00 e R$ 3.600.000,00.

(C) os sócios da empresa não participem no capital  de outra
empresa beneficiada pelo regime diferenciado. 

(D) não tenha qualquer vedação prevista nos incisos do §4º do
art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e requeira o enqua-
dramento na Junta Comercial como microempresa ou em-
presa de pequeno porte.

 
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Simples Nacional não é uma nova espécie de tributo e sim um
sistema  de  tributação  que  abrange  impostos  e  contribuições.
Quais são os tributos recolhidos mensalmente de forma unificada
no documento único de arrecadação?

(A)  ISS, IRPJ, II, IPI, CSLL, PIS/Pasep, COFINS e ICMS

(B) ISS, ICMS, IOF, CPP, PIS/Pasep, COFINS, IRPJ, CSLL 

(C) ISS, ICMS, PIS/Pasep, COFINS, CPP, IPI, IRPJ, CSLL

(D)  ISS, COFINS, PIS/Pasep, CPP, IRPJ, CSLL, IOF e IE
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pelas disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, po-
derá recolher os impostos e contribuições de forma unificada no
Simples Nacional a empresa que

(A) possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS – ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

(B) que realize atividade de locação de imóveis próprios, quan-
do considerados como prestação de serviços previstos no
Anexo único da Lei Complementar 116/2003.

(C) não disponha de inscrição ou tenha irregularidade em ca-
dastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigí-
vel.

(D) que explore atividade de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, sele-
ção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
gerenciamento de ativos (asset management), compras de
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo
ou de prestação de serviços (factoring).

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa inscrita no CNPJ, no dia 06/05/2015, optou pelo
Simples Nacional, tendo auferido receitas de prestação de servi-
ços acumuladas no ano até o mês de outubro de R$ 2.480.000,00,
no mês de novembro auferiu mais R$ 420.000,00 de faturamen-
to. Qual a data dos efeitos do desenquadramento do Simples Na-
cional?

(A) A partir de 01 de janeiro de 2016

(B) A partir de 01 de dezembro de 2015

(C) A partir de 01 de novembro de 2015

(D) A partir de 06 de maio de 2015

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Empresa optante pelo Simples Nacional, estabelecida em Goiâ-
nia, emite nota fiscal de prestação de serviços de limpeza para
um tomador de serviços localizado em Anápolis, o qual efetua o
pagamento descontando o valor do ISS. Como proceder com a
referida receita na apuração da Guia do Simples Nacional?

(A) Sem retenção/Substituição tributária do ISS, com o ISS de-
vido a outro(s) município(s).

(B) Sem retenção/Substituição tributária do ISS, com o ISS de-
vido ao próprio município do estabelecimento.

(C) Com retenção/Substituição tributária de ISS.

(D) Sem informação  da  referida  receita,  considerando  que  o
ISS foi retido pelo tomador do serviço.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

REDAÇÃO TÉCNICA E LEGISLATIVA

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São consequências inerentes à definição, pelo legislador tributá-
rio, dos elementos necessários e suficientes à definição da hipó-
tese de incidência tributária: 

(A) a necessidade de identificação, quando do lançamento de
ofício, sob pena de sua nulidade formal, da ocorrência, no
mundo fenomênico, dos aspectos material, espacial, tempo-
ral, subjetivo e quantitativo da regra matriz tributária.

(B) a interpretação de que, salvo disposição de lei em contrá-
rio, seja a definição do fato gerador, quando não configure
situação jurídica, interpretada, abstraindo-se de sua vali-
dade jurídica, natureza ou efeitos no mundo concreto. 

(C) a possibilidade de definição de novas materialidades, sem
que fique caracterizado aumento de tributo, desde que não
se altere o seu aspecto quantitativo.

(D) a observância às normas gerais estatuídas no Código Tribu-
tário Nacional em especial a que estabelece, quanto ao as-
pecto subjetivo, que o simples inadimplemento da obriga-
ção tributária gera, por si só, a responsabilidade solidária
do sócio-gerente.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Inclui-se dentre os procedimentos admitidos acerca da lavratura
do auto de infração, instrumento pelo qual se materializa lança-
mento de ofício decorrente de procedimento fiscal realizado por
autoridade administrativa competente:

(A) a indicação, ainda que de forma isolada, da existência de
simples indícios de materialidade, com o que se tem como
preenchida a exigência de comprovação da ocorrência do
fato gerador.

(B) a devolução, pela autoridade administrativa, dos documen-
tos necessários à defesa do contribuinte antes do término
do prazo de apresentação da impugnação ao lançamento.

(C) a imprescindível desclassificação formal da escrita contábil
do contribuinte como condição para o arbitramento da base
de cálculo, sob pena de nulidade do lançamento fiscal. 

(D) a nulidade de todo o lançamento tributário quando do auto
de infração constem pequenos erros ou omissões, não po-
dendo tal irregularidade ser suprida por outros elementos
no processo suficientes para determinar com segurança a
infração e o infrator.
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Requisição  de  Informações  sobre  Movimentação  Financeira
(RMF) encontra fundamento de validade na Lei Complementar
105/2001, a qual exige:

(A) a existência de procedimento fiscal em curso ou, ao menos,
justificativa formal de que os exames sobre os dados ban-
cários dos contribuintes sejam considerados indispensáveis.

(B) o prévio encaminhamento da RMF pelas autoridades fiscais
dos Estados e Municípios a funcionário competente da Re-
ceita Federal do Brasil, único órgão dotado de competência
para  solicitar  às  instituições  financeiras  dados  bancários
dos contribuintes.

(C) a existência de procedimento fiscal em curso, com prévia
notificação do contribuinte, junto com a justificativa formal
de que o exame sobre seus respectivos dados bancários seja
indispensável. 

(D) a  divulgação  quanto  ao  resultado  dos  exames,  informa-
ções  e  documentos  referentes  aos  dados  bancários  dos
contribuintes,  tendo  em  vista  princípio  da  publicidade,
constitucionalmente imposto à Administração Pública.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em consonância com a Constituição de 1988 e a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, é um requisitos de necessária ob-
servância, quando da lavratura do Termo de Apreensão: 

(A) a obtenção de consentimento do morador ou ordem judici-
al, na específica hipótese de a diligência fiscal se verificar
em compartimento habitado.

(B) a prévia autorização do representante do Ministério Público
local para ingresso em recintos da empresa não abertos ao
público, sempre que necessário vencer a oposição do res-
pectivo contribuinte.

(C) o condicionamento de lacração do ambiente,  objetivando
preservar provas, no caso de impossibilidade de lavratura
do Termo de Apreensão, por negativa do contribuinte quan-
to à liberação de acesso ao recinto não aberto ao público.

(D) o registro claro da presença de fortes evidências que o con-
tribuinte acaba de cometer a infração penal tributária, a dis-
pensar,  neste caso,  a necessidade de autorização judicial,
mesmo que o objeto da apreensão esteja em ambientes res-
tritos ao acesso público. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SPED

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do pro-
jeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em
papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corres-
ponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes
livros, EXCETO: 

(A) Livro Diário e seus auxiliares, se houver.

(B) Livro Razão e seus auxiliares, se houver.

(C) Livro Registro de Documentos Fiscais e seus auxiliares, se
houver.

(D) Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estão obrigadas a adotar a ECD, em relação aos fatos contábeis
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014:

(A) as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a
Renda com base no lucro real.

(B) as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumin-
do, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do
Imposto  sobre a  Renda Retido na Fonte  (IRRF),  parcela
dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cál-
culo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contri-
buições a que estiver sujeita.

(C) as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unifi-
cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Sim-
ples Nacional).

(D) as Sociedades em Conta de Participação (SCP), como li-
vros auxiliares do sócio ostensivo.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São benefícios da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e,
EXCETO:

(A) dispensar o contribuinte da emissão e guarda de documen-
tos em meio eletrônico.

(B) melhorar  a  qualidade  das  informações,  racionalizando os
custos e gerando maior eficácia.

(C) aumentar a competitividade das empresas brasileiras pela
racionalização das obrigações acessórias.

(D) padronizar as informações exigidas.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  a  Nota  Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  (NFS-e),
marque a alternativa correta.

(A) A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um docu-
mento de existência digital, gerado e armazenado eletroni-
camente em Ambiente Nacional pela RFB, pela Prefeitura
ou por outra entidade conveniada, para documentar as ope-
rações de prestação de serviços sujeitos ao ICMS.

(B) O Projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) está
sendo desenvolvido de forma integrada pela Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) e Conselho Nacional de Política Fazen-
dária – CONFAZ –, atendendo ao Protocolo de Cooperação
ENAT n. 02, de 7 de dezembro de 2007.

(C) A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessó-
ria de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos
dados para a geração da mesma é da Secretaria de Finanças
de cada município.

(D) A geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é
feita, automaticamente, por meio de serviços informatiza-
dos, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua gera-
ção seja efetuada, dados que a compõem serão informados,
analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o
documento.

▬ RASCUNHO   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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