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Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 
Para emissão de arquivo de texto das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço para importação no site da 
prefeitura do município de São Paulo, exclusivamente. 

Configurações necessárias para emissão da NF-e de Serviço 

Necessário validar no banco de dados as packages: 
 

�  TRF_PCK_NFES_RPS 
 
U�lizar os formatos: 
 

�  NFES_RPS.rpt 
 

Após serem lançadas notas de serviço deverá ser gerado o arquivo TXT referente à Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviço u�lizando o formato NFES_RPS.rpt. Emi�r o relatório a par�r do módulo Tributos. 

 

 
 
O arquivo deverá ser exportado como arquivo TXT e enviado pela internet para a prefeitura de São 

Paulo onde serão processados os registros e será retornado um arquivo com o número da Nota Fiscal de 
Serviço, o Código de Verificação e a Data. 

O arquivo de retorno deverá ser importado para atualização do número da NF-eS das Notas Fiscais 
de Serviço emi�das. 

No módulo de Distribuição em U�lidades �  Importação �  NF-e de Serviço, cadastrar layout do 
Arquivo de Retorno para importação, de acordo com o layout disponibilizado pela prefeitura de São 
Paulo, conforme as telas a seguir: 
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Inserir o Nome do Formato que será salvo para u�lização da importação. 
Incluir as tabelas nos níveis desejados de acordo com o layout informado pela prefeitura de São 

Paulo. (Cabeçalho / Detalhe / Rodapé) e informar o iden�ficador de cada registro. 
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Em seguida, na aba Configuração, deverão ser informados os campos existentes em cada registro, 
para isso selecionar o campo desejado em “Campos Disponíveis” e clicar em Inclui. 

Todos os campos deverão ter o Início e Fim informados. Esses valores serão u�lizados para validação 
do arquivo durante a importação. 

Após configurar todos os campos dos registros informados, clique em OK. 
 
Depois de configurado o formato, selecioná-lo e clicar em Importar, conforme segue: 
 

 
 
Após selecionado o formato e pressionado o botão Importar, será exibida a tela a seguir: 
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Em “Arquivo a Importar” selecionar o arquivo de retorno enviado pela Secretaria de São Paulo. Ao 

clicar em Visualizar, o arquivo será exibido. Clicar em Próximo. 
 

 
 
A tela com a configuração do layout será exibida para conferência. Nessa tela é possível inserir valor 

Default para os campos. 
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Ao selecionar a opção “Interrompe o processamento”, o sistema irá processar a importação do 
arquivo, caso exista algum erro o sistema interrompe a importação e mostra o problema, não exibindo 
os demais erros que o arquivo possa conter. 

Ao selecionar “Não interrompe” o arquivo será importado e todos os erros encontrados no arquivo 
serão listados. 

 
Clicar em Importar. 
 

 
 
A tela de progresso será exibida. Os erros ocorridos na importação do arquivo serão listados na aba 

“Erros” 
 

 
 



Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 

Após a importação correta do arquivo, poderá ser visualizado o número da NF-e de Serviço, a Data 
de Emissão e o Código de Verificação da NF-e consultando a Nota e verificando a aba NF-e SP. 

 

 
 


