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NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
(NFS-e)  

DECRETO Nº 13.471/2008 

 

PORTARIA SMF N° 008/2009 

PORTARIA SMF N° 010/2009 



NFS-e  

OBRIGADOS  
 

  Prestadores de serviço cadastrados em 

qualquer um dos códigos CNAE constantes dos 

anexos I, II e III da Portaria SMF nº 008/2009 

 Receita anual com serviços sujeitos à incidência 

do ISSQN, neste Município ou não, igual ou 

superior a R$240.000,00 (exercício financeiro ano 

civil anterior)                                                           

+ 



NFS-e  

Corresponde ao somatório do valor das 

receitas de serviços de todos os 

estabelecimentos do prestador situados 

no Município. (Artigo 3º parágrafo 3º  da Portaria SMF 

nº 008/2009) 

Não sofrerá atualização 

anual  
(Artigo 3º parágrafo 6º  da Portaria SMF nº 

008/2009) 

VALOR DE  R$240.000,00 



 Concessionário de serviço público de telefonia, 

energia elétrica, água e esgoto e transporte 

coletivo de passageiros 

 

 Prestadores de serviços sujeitos à emissão de 

nota fiscal de serviços série C, D, E (estacionamento, 

cópias, motel), e Ingresso Fiscal autorizado  

NFS-e  

DESOBRIGADOS   



  

NFS-e  

DESOBRIGADOS   
 

 Prestador do serviço cujas atividades sejam 

todas enquadradas no regime de recolhimento 

do ISSQN por estimativa 

 

 

 Instituição financeira ou equiparada autorizada a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil 



NFS-e  

  No interesse da Administração Tributária 

Municipal e mediante ato do Gerente de 

Tributos Mobiliários, atividades ou contribuintes 

poderão ser dispensados ou enquadrados em 

regime especial de emissão da NFS-e.  

 
(Artigo 3º parágrafo 4º  da Portaria SMF nº 008/2009) 

EXCEÇÕES 



SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

 

 Geração da NFS-e on line 

 Consulta de NFS-e  emitidas e recebidas 

 Substituição de NFS-e 

 

NFS-e   



 Atualização de logotipo, telefone e e-mail do 

prestador, que poderão constar na nota fiscal  

 

 Geração de guias de recolhimento do ISSQN 

 

  Conexão e transmissão via webservice 

NFS-e  - APLICATIVO  

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 



CONSULTA DO TOMADOR    

NFS-e 
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NFS-e – consulta/obtenção de arquivos 

 Até 03 meses após a geração  

www.pbh.gov.br/bhissdigital 

PARA UMA  NFS-e  

Artigo 8º da Portaria SMF nº 008/2009 



NFS-e – consulta/obtenção de arquivos  
Artigo 8º  parágrafo 1º da Portaria SMF nº 008/2009 

 Por solicitação procedida por meio de 

aplicativo eletrônico próprio  

 De 03 meses a 05 anos após a geração   

  Arquivo disponibilizado pelo período de 30 

dias 

PARA UMA  NFS-e  



NFS-e – consulta/obtenção de arquivos  
Artigo 8º  parágrafo  2º da Portaria SMF nº 008/2009 

  Pedido em formulário próprio   

PARA MAIS DE  UMA  NFS-e  

www.pbh.gov.br/bhissdigital 

  Atendido por meio de gravação em mídia 

eletrônica fornecida pelo requerente  Central 

de atendimento – ( Rua Espírito Santo, 593 – Centro) 



Obrigada! 


