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Roteiro para emissão de nota fiscal

Este manual se refere 

sistema PRONIM NFS

 

Preencha o CPF e a senha

 

 

 

 

Roteiro para emissão de nota fiscal 

Este manual se refere somente à emissão de NFSE, através do 

sistema PRONIM NFS-e 2.0 de forma simplificada. 

TELA INICIAL 

e a senha e clique em Entrar acessar o sistema:
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à emissão de NFSE, através do 

acessar o sistema: 



 

 

Roteiro para emissão de nota fiscal

Selecione o Perfil em 

clique em Autenticar

 

Após realizar o acesso ao sistema como prestador de serviços, 

acessar a rotina gerar NFS

IDENTIFICAÇÃO DA NFS

Selecione o Tomador preenchendo o CPF ou CNPJ no 

Número do Documento

clique na lupapara cadastrar um novo contribuinte.

 

 

 

 

 

 

Roteiro para emissão de nota fiscal 

Selecione o Perfil em PROCURAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS

Autenticar: 

 EMISSÃO DE NOTAS 

Após realizar o acesso ao sistema como prestador de serviços, 

gerar NFS-e e informar os dados necessários

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e 

Selecione o Tomador preenchendo o CPF ou CNPJ no 

Número do Documento,se o sistema não localizar os dados, 

para cadastrar um novo contribuinte. 
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PROCURAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS, e 

 

Após realizar o acesso ao sistema como prestador de serviços, 

e informar os dados necessários da 

Selecione o Tomador preenchendo o CPF ou CNPJ no campo 

se o sistema não localizar os dados, 

 



 

 

Roteiro para emissão de nota fiscal

Após clique em Incluir novo registro

campos |obrigatórios

 

Após selecionar o tomador, 

deServiço da LC 116

Preencha o valor do serviço

*ATENÇÃO - Na consulta somente irão aparecer os Itens da LC 116 que correspondem as 

atividades da Empresa cadastradas na

 

 

 

 

 

Roteiro para emissão de nota fiscal 

Incluir novo registro, e preencha todos os 

obrigatórios, para cadastros um novo tomador:

selecionar o tomador, clique na Lupa e selecione o 

deServiço da LC 116 e o Serviço municipal correspondente. 

valor do serviço e a descrição. 

a consulta somente irão aparecer os Itens da LC 116 que correspondem as 

atividades da Empresa cadastradas na Prefeitura. 
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, e preencha todos os 

para cadastros um novo tomador: 

 

e selecione o Item 

correspondente. 

a consulta somente irão aparecer os Itens da LC 116 que correspondem as 

 



 

 

Roteiro para emissão de nota fiscal

Somente se necessário, preencha os 

abaixorelacionados, e confira o 

Alíquota e o Valor do ISS:

 

Ao utilizar as funções de 

atente para as seguintes 

 

*ATENÇÃO  

*Desconto Condicionado:Não há redução da Base de Cálculo do Importo.

*Desconto Incondicionado:Aplica o desconto e abate da Base de Cálculo do Imposto.
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necessário, preencha os campos 

, e confira o valor da Base de Cálculo, 

Alíquota e o Valor do ISS: 

Ao utilizar as funções de Deduções, Descontos e Retenções

atente para as seguintes situações: 

Não há redução da Base de Cálculo do Importo. 

Aplica o desconto e abate da Base de Cálculo do Imposto.
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valor da Base de Cálculo, 

 

, Descontos e Retenções, 

Aplica o desconto e abate da Base de Cálculo do Imposto. 

 



 

 

Roteiro para emissão de nota fiscal

Clique em Gerar NFS

em Prévia da NFS-e 

definitiva. 

 

Após a geração o sistema irá exibir a mensagem de 

com sucesso, e irá efetuar o envio 

e-mail, para o prestador e para o tomador do serviço.

Caso necessário ainda é possível fazer o 

XML, bem como visualizar os dados da nota, ou voltar para 

geração de notas.

*Para maiores informações consulte o 

 

 

 

Roteiro para emissão de nota fiscal 

Gerar NFS-e, pra efetuar a geração da Nota

 para visualizar uma prévia, antes da geração 

Após a geração o sistema irá exibir a mensagem de NFS

, e irá efetuar o envio da DANFSE PDF e do XML

, para o prestador e para o tomador do serviço.

Caso necessário ainda é possível fazer o download do PDF, ou 

, bem como visualizar os dados da nota, ou voltar para 

*Para maiores informações consulte o manual completo do sistema
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geração da Nota, ou ainda 

para visualizar uma prévia, antes da geração 

 

NFS-e gerada 

DANFSE PDF e do XML por 

, para o prestador e para o tomador do serviço. 

download do PDF, ou 

, bem como visualizar os dados da nota, ou voltar para 

 
o sistema. 


