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MANUAL DE EMISSÃO DE NFS-E 

 

SR(A) CONTRIBUINTE, PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICA ATRAVÉS DO PORTAL 

DO CONTRIBUINTE, BASTA SEGUIR OS PASSOS ABAIXO. 

1º PASSO – ACESSANDO O MENU “EMITIR NFSe” 

Após se logar através do Portal do Contribuinte, clique no menu EMITIR NFSe, localizado no lado esquerdo 

de sua tela.  

 

 

2º PASSO – ESCOLHENDO O TOMADOR DO SERVIÇO 

Nesta tela, deve-se informar os dados do TOMADOR DO SERVIÇO. O sistema possui duas abas de pesquisa: 

PESSOA FÍSICA e PESSOA JURÍDICA. Nesse caso, clique na opção desejada. 

Após isso, informe o CPF ou CNPJ do TOMADOR DO SERVIÇO.  Caso queira uma pesquisa rápida, pode-se 

clicar na lupa de pesquisa encontrada ao lado do campo CPF/CNPJ, onde abrirá uma tela de pesquisa 

inteligente que você poderá pesquisar pelo CPF/CNPJ ou NOME/RAZÃO SOCIAL. 

Caso a pessoa desejada não seja encontrada na pesquisa, pode-se cadastrar a mesma, informando seu 

CPF/CNPJ, NOME/RAZÃO SOCIAL e seu endereço. 



 

 

 
 

Após informar o TOMADOR, clique no botão PRÓXIMO. 

 

3º PASSO – PREENCHENDO AS INFORMAÇÕES DA NFS-E 

Primeiramente, deve-se escolher o ITEM e o SUB-ITEM de serviço da Lei nº 157/2016 referente ao serviço 

prestado.  

No campo ITEM DE SERVIÇO clique na aba para escolher 1 item entre os 40 existentes. Cada item 

representa a um gênero de serviços, isto é, um grupo que representa diversos serviços da mesma natureza. 

 



 

 

 
 

Após escolher o ITEM DE SERVIÇO, deve-se escolher o SUB-ITEM de serviço. O SUB-ITEM representa o 

serviço que está sendo prestado de fato, contendo em sua descrição a especificação do serviço. 

 

Logo após escolher o SUB-ITEM de serviço, deve-se informar o LOCAL DA EXECUÇÃO do serviço (UNIDADE 

FEDERATIVA e MUNICÍPIO). Este campo tem impacto direto na retenção do imposto caso a regra do campo 

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO DO SERVIÇO seja LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  

O campo ALÍQUOTA é preenchido automaticamente, assim como também o campo LOCAL DE 

TRIBUTAÇÃO DO SERVIÇO (DOMICÍLIO DO PRESTADOR ou LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO), conforme 

as regras da Lei Municipal e Lei nº 157/2016.  



 

 

 
 

 

• OBS 1: Para os serviços em que o tributo é devido no LOCAL DA EXECUÇÃO e o mesmo for 

diferente do município de origem do PRESTADOR do serviço, o campo ALÍQUOTA fica aberto para 

que o prestador informe a alíquota de serviço correspondente do município onde o serviço está 

sendo executado. 

• OBS 2: Nos casos de empresas optantes do Simples Nacional (ME, EPP, entre outros), o campo 

ALÍQUOTA fica disponível para edição, conforme a alíquota correspondente de cada prestador. 

• OBS 3: Para empresas MEI ou optantes por regimes especiais de recolhimento (SOCIEDADE DE 

PROFISSIONAIS e ESTIMATIVA), a alíquota terá valor 0%, haja vista que essas empresas são 

tributadas de forma diferenciada. 

Próximo campo a ser preenchido é a DESCRIÇÃO DO SERVIÇO. Neste campo, você poderá descrever o 

serviço prestado, informando todos os detalhes necessários.  



 

 

 
 

 

Os próximos campos são voltados para os valores da operação: 

1. No campo VALOR SERVIÇO, deve-se informar o valor total do serviço prestado. 

2. No campo VALOR DEDUÇÕES, deve-se informar os valores de dedução de base de cálculo do 

imposto, caso seja necessário. 

3. O campo BASE DE CÁLCULO é o resultado da diferença entre o VALOR SERVIÇO e VALOR 

DEDUÇÕES. (CALCULADO AUTOMÁTICAMENTE) 

4. O campo VALOR ISS é resultado da aplicação da alíquota do serviço correspondente sobre o valor 

da BASE DE CÁLCULO. (CALCULADO AUTOMATICAMENTE) 

5. Os campos PIS/PASEP, COFINS, IRRF, CSLL e INSS são referentes aos impostos federais que podem 

vir a incidir na prestação do serviço. Caso haja a incidência de algum imposto, deve-se preencher o 

campo correspondente. 

Após preencher todas as informações, clica-se no botão EMITIR para gerar sua NFS-e. 



 

 

 
 

 

 

 

 

OBS: TODOS OS CAMPOS DO PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO REPRESENTADOS POR UM 

ASTERÍSCO SÃO CONSIDERADOS OBRIGATÓRIOS. 

 

3º PASSO – VISUALIZAÇÃO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 

Na mesma tela após a emissão da NFS-e, existe um botão chamado OPÇÕES, encontrado na parte superior 

direita da tela. Ao clicar nesta opção, vai aparecer duas opções: VISUALIZAR NFSe e CANCELAR NFSe. 

Para visualizar a sua nota fiscal, deve-se clicar em VISUALIZAR NFSe. 



 

 

 
 

Caso queira cancelar, clique em CANCELAR NFSe.  

 

Na tela seguinte, deve-se preencher o campo MOTIVO DO CANCELAMENTO, que servirá para descrever os 

motivos do cancelamento da NFSe e poderá ser consultado posteriormente. 

 

4º PASSO – CONSULTA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS E TOMADAS 

Para consultar suas notas fiscais de serviço emitidas e tomadas durante as competências, acesse o menu 

CONSULTAR NFS-e. 



 

 

 
 

 

Na tela seguinte existe duas abas: EMITIDAS e TOMADAS. Cada aba possui diversos filtros de consulta para 

otimizar suas pesquisas, como: SITUAÇÃO DA NOTA, RPS, DATA INICIAL, DATA FINAL, RETENÇÃO ISS, etc. 

Após preencher os filtros desejados, deve-se clicar no botão PESQUISAR. 

 



 

 

 
 

 

Após pesquisar, as notas existentes aparecerão abaixo dos filtros de pesquisa. Para visualizar ou cancelar 

suas notas, basta clicar no botão DETALHAR e na tela seguinte escolher a opção desejada clicando no botão 

OPÇÕES. 

 

 

***QUAISQUER DÚVIDAS ADICIONAIS, ENTRE EM CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL NA 

PREFEITURA DE SEU MUNICÍPIO.*** 

EQUIPE ASPEC TRIBUTOS. 


