
 

MANUAL PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-E) 

 

Após acessar o site da Prefeitura e encontrar a página do Pronim, siga o passo-a-passo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Digite o CPF do responsável pela 

empresa 



 

Após efetuar o Login, deverá primeiramente ser identificado o Tomador do Serviço (Cliente): 

 

 

Caso o tomador não esteja cadastrado, deverá ser clicado na Lupa e, em seguida, na opção “Incluir novo 

registro”.  

 



Ao clicar em “Incluir novo registro”, irá abrir uma nova janela onde deverão ser preenchidos 

obrigatoriamente todos os campos destacados em vermelho. Após completar o preenchimento deverá 

ser clicado em “Salvar”.  

 

 

Após identificado o Tomador do Serviço, deverá agora ser identificado o Serviço Prestado: 

 



 

Caso não apareçam as atividades correspondentes ao alvará, deverá ser desmarcada a opção “Somente 

serviços autorizados” e descrito com uma ou mais palavras qual o serviço no campo “Descrição do 

serviço 116”. Ao descrever, deverá ser clicado em “Pesquisar”. Irão aparecer diversas atividades com a 

palavra descrita no campo acima. Poderá ser selecionada a atividade mais aproximada ao descrito no 

alvará do prestador de serviço e clicar na opção “Ok”.  

 

Após feito isso, o campo “Item de serviço da LC 116” estará preenchido e o campo “Serviço municipal” 

também. Deverá ser preenchido o campo “Valor do serviço” e deverá ser feita uma breve descrição do 

serviço prestado no campo “Descrição”. 

 

 

Por fim, após identificar o Serviço Prestado, deverá apenas clicar na opção “Gerar NFS-e”, sem fazer 

qualquer alteração nos demais campos não citados: 



 

Após gerada a NFS-e, irão aparecer opções de salvar em PDF e de gerar em XML. Basta escolher a opção 

desejada. Caso escolha salvar em PDF será gerado um arquivo para download. Caso escolha gerar em 

XML será enviado um e-mail direto ao tomador do serviço através do endereço cadastrado. 

 

Informações adicionais:  

 Para se ter acesso ao Pronim deve-se estar com o Alvará de Licença e Funcionamento válido e 

sem obrigações municipais em atraso; 

 Todas as notas geradas ficarão armazenadas no sistema do Pronim para consultas posteriores; 

 Caso o tomador do serviço possua erro cadastral deverá ser comunicada o Departamento de 

Arrecadação e Fiscalização para eventuais correções; 

 Em caso de emissão de NFS-e com quaisquer erros, esta nota poderá ser cancelada no próprio 

site. Na impossibilidade de cancelamento no site devido o prazo de emissão da nota, deverá ser 

comunicado o Departamento de Arrecadação e Fiscalização. 

Para esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas, procurar o Departamento de Arrecadação 

e Fiscalização através do canal exclusivo de atendimento aos MEIs: 

Telefone: (42) 3621-3145 com Valmir 

E-mail: gpva.nfse.mei@gmail.com  

mailto:gpva.nfse.mei@gmail.com

