
Informações sobre a Nota Fiscal de Serviços eletrônica para MEI

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Finanças do Recife,
publicou no Diário Oficial do Recife, do dia 05.10.2019, a Portaria N°
19, de 02 de outubro de 2019, que disciplina o uso da emissão da
Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFSe) e inclui o MEI na
relação dos prestadores de serviços localizados no município do
Recife com autorização para emitirem a NFSe.

A Nota Fiscal de Serviços eletrônica NFS-e deve ser emitida on-line,
por meio da Internet, no endereço
eletrônico https://nfse.recife.pe.gov.br/, somente pelos prestadores
de serviços estabelecidos no Município, mediante a utilização da
senha web ou certificado digital.

A Secretaria de Finanças disponibilizou um manual de acesso à NFS-e
para o MEI com informações sobre a obrigatoriedade da NFS-e para o
MEI, como cadastrar a Senha Web para acesso ao sistema, como
acessar o sistema pela primeira vez e diversas outras informações
importantes para o MEI. O Manual de acesso está disponível neste
LINKhttps://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/Manual_de_Acesso_a_NFS
-e_para_MEI_30_09_19_VERSAO_FINAL.pdf

SENHA WEB

Primeiro passo é solicitar a SENHA WEB no site da NFSe
https://nfse.recife.pe.gov.br/senhaweb/solicitacao.aspx . Para o MEI
criar a senha WEB, deve preencher os dados solicitados no formulário
e clicar no botão "Enviar Solicitação ". Cada CNPJ poderá ter uma
única SENHA WEB.

Caso deseje se cadastrar no Sistema de NFSe como pessoa física
tomadora de serviço, é necessário solicitar outra SENHA WEB
vinculada ao seu CPF.

Em caso de esquecimento ou bloqueio de senha WEB, seu
recadastramento poderá ser realizado pelo e-mail informado e por
isso é importante manter o email atualizado.

Após clicar no botão “Enviar Solicitação”, clique no botão “Visualizar
Solicitação” e imprima o formulário. O formulário impresso deverá ser
assinado pelo Microempreendedor Individual no momento da sua
entrega, na presença do atendente que o recepcionar. O requerente
poderá, facultativamente, reconhecer firma da assinatura do
formulário e entregá-lo por meio de portador autorizado. Sem isso, a
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SENHA WEB, que possibilita o acesso às informações fiscais de
interesse exclusivo do solicitante, não poderá ser desbloqueada.

Para Abertura de Processo Eletrônico de desbloqueio de senha WEB é
preciso acessar o Portal de Finanças
(https://portalfinancas.recife.pe.gov.br/inicio), clicar em Pessoa
Jurídica > > Desbloqueio - Senha Web Pessoa Jurídica.

Ao final do preenchimento, a Prefeitura do Recife enviará e-mail para
o endereço eletrônico cadastrado, informando o número do processo
gerado, cuja tramitação poderá ser acompanhada diretamente por
meio do Portal de Finanças. É importante ficar atento para anexar os
documentos solicitados e informar email válido.

Ao final do preenchimento, a Prefeitura do Recife enviará e-mail para
o endereço eletrônico cadastrado, informando o número do processo
gerado, cuja tramitação poderá ser acompanhada diretamente por
meio do Portal de Finanças.

O formulário impresso deverá ser assinado pelo Microempreendedor
Individual e entregue em um dos postos de atendimento, informando
o número do processo aberto no site da Prefeitura. O requerente
poderá assinar o documento no momento da sua entrega, na
presença do atendente que o recepcionar ou poderá, facultativamente,
reconhecer firma da assinatura do formulário e entregá-lo por meio
de portador.

Após ter sua Solicitação de Desbloqueio de SENHA WEB aprovada
pela Prefeitura, o acesso às informações fiscais de seu interesse
exclusivo estarão disponíveis.

Se a senha foi esquecida ou, após algumas tentativas, bloqueada, é
preciso seguir alguns procedimentos: acesse o Portal da Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica - NFS-e; clique no link: "Esqueceu a SENHA ou
ela foi bloqueada? ; preencha o CNPJ e o código da imagem para
receber em seu e-mail cadastrado um link para recadastramento da
senha web. Você receberá no e-mail cadastrado um link onde deverá
cadastrar nova senha e caso não tenha tido êxito através destes
procedimentos, a empresa deverá requerer nova senha WEB (siga os
procedimentos indicados no Manual, relativamente ao Cadastramento
de Senha WEB).

Acessando o sistema da NFS-e pela primeira vez com a Senha
Web

Com o desbloqueio da SENHA WEB, será possível acessar o sistema
da NFS-e. Para tanto, selecione o menu “NFS-e” e clique em “Acesso
ao Sistema” (endereço eletrônico https://nfse.recife.pe.gov.br). Em



seguida, digite seu CNPJ, sua SENHA WEB, o código da imagem e
clique no botão “Entrar”.

Acessando o sistema da NFS-e pela primeira vez com
certificado digital

O sistema da NFS-e poderá ser acessado por meio da SENHA WEB ou
por certificação digital. Certificado digital é o documento eletrônico de
identidade emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela
Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil – AC Raiz, que certifica a
autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos e dados
que trafegam numa rede de comunicação, bem como assegura a
privacidade e a inviolabilidade destes.

A pessoa jurídica que possuir certificado digital da SRF (e-CNPJ)
poderá acessar o sistema da NFS-e sem a necessidade de utilização
da SENHA WEB. Para tanto, clique em “Acesso ao Sistema”. Nesse
caso, não será necessário digitar o CNPJ. Acesse o sistema da NFS-e
clicando no link correspondente.

Selecione o Certificado Digital e clique em “OK”. O seu certificado
digital será então identificado. Clique em “Acessar o Sistema”.


