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 Objetivos deste documento 
 

Este guia mostra as funcionalidades do sistema Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-

e) oferecidas para os contribuintes do município. O acesso ao sistema de emissão é feito pelo 

endereço https://nfse.ciga.sc.gov.br ou por link disponibilizado no portal da Prefeitura. 

 Controle de Versões 
 

Versão Data Autor Notas da Revisão 

1.0 20/03/2015 Bruno Renan Gelako Santos Elaboração inicial 

 27/03/2015 Marcello André Previdi Revisão 

 31/03/2015 Rodrigo Valceli Raimundo Revisão 
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2. Apresentação 

A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) é uma obrigação acessória instituída pelo 
Município em substituição à tradicional Nota Fiscal de Prestação de Serviços impressa. Por sua 
natureza eletrônica, a NFS-e precisa ser emitida através da Internet, sendo que este 
documento é um guia para a utilização do sistema de emissão da NFS-e por parte dos 
contribuintes prestadores de serviço. 

Antes da utilização do sistema de emissão da NFS-e, o contribuinte prestador de 
serviços deve realizar o devido cadastramento com a prefeitura e estar atento à legislação 
vigente sobre a utilização da obrigação acessória em questão. 

Com o cadastro realizado, o contribuinte receberá sua chave de acesso ao sistema e 
poderá realizar as operações relacionadas à emissão da NFS-e. Nas sessões seguintes desse 
manual, apresentaremos os aspectos técnicos da utilização do sistema nas suas diversas 
operações. 
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3. Acesso ao Sistema 

O cadastro para acesso ao sistema da NFS-e é gerenciado por cada prefeitura. Após a 

realização deste cadastro e recebimento da senha, o contribuinte deve digitar o CPF/CNPJ e 

sua chave de acesso na tela apresentada na figura 1. 

 
Figura 1 – Tela inicial 

A opção “Guardar credenciais neste computador” pode ser utilizada para que o 

próximo acesso feito no mesmo computador não necessite da Chave de Acesso. Essa opção 

deve ser usada apenas em computadores próprios e nunca em computadores compartilhados 

e/ou de acesso público. 

Caso o contribuinte não lembre da chave de acesso, é possível utilizar o link “Trocar ou 

recuperar chave de acesso” para recebê-la novamente por e-mail. O e-mail utilizado na 

recuperação é o mesmo cadastrado com a prefeitura, logo, caso o contribuinte tenha trocado 

de endereço de e-mail, será necessário realizar a atualização cadastral com a prefeitura. 
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4. Notas Emitidas 

 
Figura 2 - Notas Emitidas 

 

Após a confirmação do login no sistema, o contribuinte será apresentado com a tela de 

“Notas Emitidas”. Nesta são listadas as últimas notas emitidas pelo contribuinte e é possível 

realizar a pesquisa de qualquer uma das notas emitidas anteriormente. Além disso, é possível 

iniciar o processo de emissão de uma nova nota fiscal através do botão “Emitir Nota Fiscal”, 

apresentado no canto superior. 

Além do botão de emissão, o contribuinte tem nesta tela as seguintes informações: 

1 – Identificação do contribuinte e do regime tributário. Em caso de alteração de 

regime, é necessário atualizar o cadastro na prefeitura; 

2 – Menu de navegação principal, contendo as funções: Notas Recebidas, Notas 

Emitidas, Relatório Fiscal, Validar Nota Fiscal, Modelo de RPS e Contato; 

3 – Botão “Sair” para encerrar a seção atual de utilização do sistema; 

4 – Menu de ações exibido para cada nota fiscal: Neste menu você poderá visualizar, 

substituir e reenviar o e-mail com a nota, entre outros; 
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5. Emitir Nota Fiscal 

A emissão de uma nova nota fiscal envolve o preenchimento de um formulário que é 

dividido em quatro etapas, são elas: dados do prestador do serviço, dados do tomador do 

serviço, descrição do serviço e informações adicionais. 

 Prestador do Serviço 
 

 
Figura 3 - Formulário de emissão de nota fiscal: Dados do prestador do serviço 

Os dados do contribuinte prestador do serviço são cadastrados pela prefeitura, sendo 

possível a edição temporária apenas dos campos Telefone e E-Mail. Caso algum dado esteja 

desatualizado, é necessário fazer a atualização cadastral junto à Prefeitura. 
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 Tomador do Serviço 
 

O preenchimento dos dados do tomador do serviço é a segunda etapa, sendo que para 

que o tomador receba corretamente a nota por e-mail é necessário informar o e-mail correto 

no formulário. 

 
Figura 4 - Formulário de emissão de nota fiscal: Dados do tomador do serviço 

 

O preenchimento do campo Município utiliza um mecanismo de busca para localizar 

qualquer município do Brasil a partir de um trecho do nome. Para isso, digita-se o nome (ou 

uma parte) do município sem a utilização de acentos ou cedilha, logo após uma caixa é exibida 

com as opções de municípios que satisfazem o nome digitado. A partir dessa caixa, o município 

do contribuinte deve ser selecionado.  

O processo de preenchimento do campo município referido acima é obrigatório para a 

seleção correta do mesmo. Caso não seja feito, a emissão da NFS-e não será concluída. 
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 Descrição do Serviço 
 

 
Figura 5 - Formulário de emissão de nota fiscal: Descrição do serviço 

A descrição do serviço prestado inclui as seguintes informações: 

Código da Operação: Deve ser selecionado o código de acordo com a Lei 

Complementar 116. São listados apenas os itens da tabela habilitados no cadastro do 

contribuinte junto à prefeitura. 

Valor do Serviço: Ao digitar o valor do serviço, não se deve digitar a pontuação, 

já que está será exibida automaticamente (o símbolo R$ também será mostrado de 

forma autônoma). 

Dedução da Base de Cálculo e Alíquota do ISSQN devem ser preenchidas 

quando necessário. Sendo que contribuintes optantes pelo Simples Nacional e/ou com 

recolhimento de tributos em valores fixos deverão atentar com cautela à legislação 

vigente. 

O campo município onde ocorreu a prestação do serviço deve ser utilizado 

apenas para prestação realizada fora do estabelecimento. 

A data de prestação do serviço deverá ser preenchida e seu valor deve estar 

dentro da competência vigente. 

O campo “Descrição livre do serviço” pode ser utilizado para adicionar 

mensagens adicionais ao corpo da nota, a critério do prestador. 
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 Informações Adicionais 
 

 
Figura 6 - Formulário de emissão de nota fiscal: Informações adicionais 

 

Para prestação de serviços relativos às profissões vinculadas à Engenharia, Agronomia, 

Geologia, Geografia ou Meteorologia sugere-se o preenchimento dos campos presentes na 

seção “Serviços de Engenharia e Construção”. 

Além disso, se houver Recibo Provisório de Serviço (RPS) que deva ser convertido em 

nota fiscal de serviço, os campos da seção Contingência / RPS devem ser completados. 
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6. Notas Recebidas 

 

O painel de notas recebidas permite a visualização de notas emitidas por outros 

contribuintes, que indicaram como tomador do serviço o CPF/CNPJ do contribuinte que está 

acessando o sistema. Desta forma é possível localizar rapidamente notas recebidas. 

É importante ressaltar que são exibidas APENAS notas que foram emitidas no mesmo 

sistema, e não todas as notas realmente emitidas. Já que cada município tem autonomia para 

estipular qual sistema de emissão fiscal será utilizado. 

 

 
Figura 7 - Operações disponíveis para uma nota fiscal 
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7. Visualização da Nota Fiscal 

 

A visualização do espelho, tanto das notas emitidas, quanto das notas recebidas tem o 

seguinte formato: 

 
Figura 8 - Nota fiscal detalhada 

 As informações estão organizadas conforme seus respectivos grupos: nota 

fiscal e município (2), prestador do serviço (3), tomador do serviço (4), serviço prestado (5 e 6) 

e outras informações (7). Além disso, é possível imprimir a nota, exportar os dados para 

integração com outros sistemas, reenviar o e-mail de notificação para o tomador ou também 

substituí-la (1). 
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Baixar XML v1.00 
 

O XML gerado na opção de Baixar XML pode ser utilizado para carregar os dados da 

nota em um sistema externo. Estão dados estão no formato da ABRASF, NFSe XML 1.0 e 

seguem o modelo abaixo: 

 
Figura 9 - Documento XML da nota fiscal 
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8. Relatório Fiscal 

 

 
Figura 10 - Relatório de notas emitidas 

O NFS-e permite que você gerencie suas notas fiscais de serviço emitidas em cada 

período de apuração. Você pode ver a quantidade delas e a receita bruta, bem como visualizar 

estes dados para declaração de tributos, e fazer o download dos arquivos XML das notas 

destes períodos. 

Os dados detalhados para declaração de tributos do período de apuração selecionado 

podem ser visualizados conforme a figura abaixo. É possível ver a lista dos serviços prestados 

no município com a especificação da receita e operação de cada um deles. 

 
Figura 11 – Dados para declaração de tributos 
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9. Validar Nota Fiscal 

 

A validação da nota fiscal permite acessar o espelho de uma nota emitida a partir das 

informações contidas no cabeçalho da nota. Esta tela é pública e está disponível tanto para 

emissores quanto para usuários externos. 

 
Figura 12 – Autenticação de nota fiscal 

  

Para validação é necessário preencher os três campos obrigatórios e clicar em 

Visualizar NF. Caso a nota exista, ela será mostrada em detalhes. 

Outro meio de validar uma nota fiscal é através do QR Code disponível na parte 

inferior esquerda da nota fiscal. Este código tem função semelhante aos códigos de barras e 

pode ser utilizado através da câmera de celulares e tablets que possuam aplicativo leitor de QR 

Code. 
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10. Modelo de RPS 

A emissão em contingência, ou seja, quando não é possível acessar o sistema 

eletrônico, pode ser realizada através de um Recibo Provisório de Serviço. No site é 

disponibilizado um modelo que pode ser impresso previamente e utilizado nestas situações. 

É importante atentar ao cumprimento dos prazos legais estabelecidos pelo município 

para a conversão do recibo emitido em nota eletrônica. 

 
Figura 13 - Modelo de RPS 
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11. Contato 

 

O formulário de contato permite enviar dúvidas à prefeitura, sendo seu uso bastante 

simples e semelhante a um simples e-mail. 

 
Figura 14 - Contato 


