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Nota Fiscal de Serviços -NFS-e

Função do modulo

Emissão e gerenciamento das Notas Fiscais de Serviços eletrônicas. Proporciona o controle das
competências através de:

Geração da NFS-e; 
Escrituração da NFs-e; 
Geração de Guia para recolhimento do ISS; 
Fechamento de Competência;
Cancelamento da NFs-e;

Conhecimentos Exigidos & Requisitos Humanos

Para uma utilização ideal  do sistema,  é  necessário  que o usuário  tenha alguns conhecimentos
específicos como:

Básico do sistema operacional utilizado;
Básico de Informática;
Básico de Direito Tributário;
Fluxo do departamento que atua;
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Versão

SIG – NFS-e 

   Versão Sistema 1.0.82  - 23/02/2018 

Danillo Campelo Amorim - Instrutor de Treinamentos
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Acessando o Sistema

Login:  O  acesso  ao  sistema  é  realizado  através  de  um  navegador  (Mozilla  Firefox,  Google
Chrome, etc). 

O sistema solicitará a autenticação do usuário, através de CPF e senha. 

Figura 1 - Tela Inicial de Acesso ao Sistema.

Informe o CPF e pressione <TAB> ou <ENTER>.
Informe a senha e pressione <ENTER> ou clique em <Acessar>.

Mensagens

Usuário não cadastrado ! Se o CPF for informado errado ou não existir o seu cadastro no banco,
a seguinte mensagem de erro será exibida:

Senha Incorreta:  Caso o usuário informe a senha incorreta a seguinte mensagem de erro será
exibida:
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Padrões de Operação



7Nota Fiscal de Serviços -NFS-e

Padrões de Operação

Botões para execução de cadastro
 

Clique para Salvar ou Alterar um registro.
 

Clique para Limpar a Tela.
 

Clique para Excluir um registro
 
 
Botões para pesquisa
 

        
Clique ou pressione <F9> para realizar pesquisa(s) em um registro já existente, será visualizado
a tela de Pesquisa Rápida.
 

Exemplo:
 

 
Informe o(s) campo(s) e clique no botão Pesquisar*.
 
*Clique duas vezes selecionar o registro pesquisado.

 
*Se a pesquisa não retorna um resultado, será exibido a mensagem:

 
 
Botões para Navegação
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Próximo registro de um cadastro;
 

Registro anterior de um cadastro;
 
 
Campos para edição, inclusão e seleção de registros
 
 

# (contador automático) Inclui um registro de forma automática, obedecendo um sequencial;
 

          
Edição de campos alfanuméricos (pode ser utilizado para pesquisa);
 

Seleciona/Edita campos no formato data;
 
 

          
Seleciona uma opção pré-definida de um campo;
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Campos Obrigatórios

Os campos obrigatórios são identificados por * (Asterisco) ou contadores automáticos (Código).
Para efetuar  um cadastro os campos  devem estar  preenchidos  de  acordo  com o  seu  formato
(Numérico, alfanumérico, datas, etc.)

Exemplo:
 

 
 

Mensagens dos campos obrigatórios
 
Se algum campo obrigatório não for informado corretamente, a seguinte mensagem será exibida:
 

 
Clique no botão <OK> ou aguarde a mensagem desaparecer, o sistema indica quais os campos
que deverão ser preenchidos com uma borda vermelha.
 

Exemplo:
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Teclas de Atalho

     Para Abrir pesquisa;

 Avança para os campos seguintes em uma tela;

     Retrocede o cursor para a primeira linha da página;

     Avança o cursor para a última linha da página;

 +   Retorno ao campo anterior da tela;
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Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Geração e impressão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
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Gerando uma NFS-e

A principal funcionalidade do cadastro de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica é criar uma NFS-e
com suas devidas características destinada ao Tomador de Serviços. Estas informações servirão
também caso você deseje replicar(copiar) uma NFS-e já existente.

Acesse o sistema em NFE >>Menu>>Nota Fiscal >>Nota Fiscal Eletrônica, preencha os
dados e clique no botão:

Atenção: Para melhor preenchimento dos campos tenha em mãos sempre os dados
que serão inscritos, afim de evitar retrabalhos. 

Exemplo de uma operação de inclusão

1. Inclusão das Informações do Tomador.

Informe o CPF do Tomador do serviço; Campo de Preenchimento Obrigatório.
Informe a Inscrição Estadual caso seja necessário. 
Informe  o  Nome  (Razão  Social)  do  Tomador  do  serviço;  Campo  de  Preenchimento
Obrigatório.
Informe  a  Inscrição  Municipal  (caso  o  Tomador  tenha  Inscrição  no  município  será
apresentada automaticamente);
Informe a Cidade (do domicílio do Tomador); Campo de Preenchimento Obrigatório.
Informe o CEP (do domicílio do Tomador); Campo de Preenchimento Obrigatório.
Informe o Bairro (do domicílio do Tomador); Campo de Preenchimento Obrigatório.
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Informe  o  Endereço  (Nome  da  Rua,  Avenida  do  domicílio  do  Tomador);  Campo  de
Preenchimento Obrigatório.
Informe  o  Complemento  (próximo  a...,  esquina  com...,  em  frente  a...,  dados  que
auxiliem na identificação do endereço);
Informe a Quadra; 
Informe o Lote;
Informe o Número;
Informe o E-mail (através dessa informação o sistema enviará o xml e o PDF da NFS-e);
Informe o Telefone;
Informe o Celular.

2. Inclusão das Informações do Local da Prestação do Serviço.

Maque  a  opção  Serviço  prestado  fora  do  município  caso  o  serviço  tenha  sido
realizado fora do domicílio do Prestador;
Ao marcar a opção digite o  nome  da  cidade  para  facilitar  a  busca  ou  clique  no  botão

;

Se  a  opção  não  for  marcada,  automaticamente  o  sistema  identificará  a  cidade  do
domicílio do Prestador. 

3. Inclusão das Informações do CNAE, Item do Serviço e Valor.

Informe  o  CNAE  referente  ao  serviço  prestado.  (essa  informação  está  vinculada  ao
Cadastro Econômico na Prefeitura);
Informe o  Item  do  Serviço  refente ao  serviço  prestado.  Os  Códigos  dos  Serviços(LC
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157)  estão  vinculados  ao  CNAE  no  cadastro  municipal.  Campo  de  Preenchimento
Obrigatório;
Informe a Descrição do serviço prestado. Campo de Preenchimento Obrigatório;
Informe o Valor do serviço prestado. Campo de Preenchimento Obrigatório;
Os demais valores são preenchidos automaticamente de acordo com as configurações da
Inscrição Municipal do Prestador do serviço.

4. Inclusão das Informações sobre Retenção de ISS.

Marque a opção Imposto devido pelo tomador caso o ISS seja retido  pelo  Tomador.
(ao marcar a opção, informe o nº da Inscrição Municipal do Tomador);

5. Inclusão das Informações sobre Retenções Federais.

Campos  destinados  à  informações  das  Retenções  Federais  incidentes  na  nota  caso
haja.

Clique no botão .

6. Conferência da Nota antes da impressão.
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Após  salvar  a  NFS-e  será  apresentada  uma  janela  para  conferência  de  todas  as
informações da nota antes que ela seja impressa.

Faça a conferência e estando todas as informações corretas clique no botão . 
Você pode encaminhar a NFS-e por e-mail via PDF/XML conforme exemplo abaixo:
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Ao cadastrar o  Tomador  do  serviço, o  e-mail  deve  ser  informado  para  que  o  sistema
efetue a atividade acima citada.
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Gestão Prestador

A principal funcionalidade dessa janela é Escriturar(guia de recolhimento  gerada)  as NFS-e
Fiscais  de  Serviços  Eletrônicas  além  de  promover  o  Cancelamento,  Substituição  ou
Reimpressão.

Acesse o sistema em NFE >>Menu>>Nota Fiscal >>Nota Fiscal Eletrônica.

Atenção: Para melhor preenchimento dos campos tenha em mãos sempre os dados
que serão inscritos, afim de evitar retrabalhos. 

    Exemplo de uma operação de Escrituração

Informe  a  Inscrição  Municipal  ou  o  sistema  trará  o  nº  automaticamente(caso  o
usuário tenha acesso a mais Inscrições, deverá seleciona-las separadamente); Campo de
Preenchimento Obrigatório.
Informe o Exercício da emissão das NFS-e;
Informe o Mês da emissão das NFS-e;
Informe a Data de emissão inicial da emissão das NFS-e; Campo  de  Preenchimento
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Obrigatório.
Informe  a  Data  de  emissão  final  da  emissão  das  NFS-e;  Campo  de  Preenchimento
Obrigatório.
Marque a opção Emitidas para que sejam apresentadas as NFS-e Salvas e Impressas;
Marque a  opção  NFS-e  canceladas  para  que  sejam  apresentadas  somente  as  NFS-e
canceladas;
Marque a opção Não emitidas para que sejam apresentadas as NFS-e salvas que não
foram impressas;
Informe o Tipo;
Selecione  Não  escriturada  para  que  sejam  apresentadas  as  NFS-e  salvas,  impressas
que não possuem guia de recolhimento gerada; 
Selecione  Escriturada  para  que  sejam  apresentadas  as  NFS-e  salvas,  impressas  que
possuem guia de recolhimento gerada;
Marque  um  dos  filtros  de  NFS-e  Retidas  (Todas,  Retido  ou  Não  retido)  e  clique  no

botão ;

No exemplo da imagem acima foi utilizado o filtro de NFS-e Emitidas e Não escrituradas,
dessa forma trouxe um único registro;
Selecione a(s) nota(s);
Antes de gerar a(s) guia(s) de recolhimento do ISS você pode imprimir a NFS-e através

do botão ;

Ou clique no botão  para Substituir a NFS-e;

Caso seja necessário Cancelar a NFS-e clique no botão ;

Clicando  no  botão   para  criar  uma  cópia  idêntica  da  NFS-e  podendo  modificar
qualquer informação antes da impressão.
Os três  banners  abaixo  são  um  facilidade  para  controle  da  competência  informando  o
total de NFS-e no que tange à quantidade, o total de NFS-e no que tange ao  Valor
da NFS-e e o total de ISS no que tange ao Valor do ISS;

Clique no botão  para gerar a guia de recolhimento do ISS.

Após clicar no botão Gerar Duam será apresentada a seguinte mensagem:
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Clique na opção Sim para que a guia de recolhimento de ISS seja impressa e proceda
para efetuar o pagamento.
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