
Informações sobre a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 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 emitir a 

NFSe.  

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe deve ser emitida on-line, por meio do Portal Recife 

em dia ou através do endereço eletrônico:  https://nfse.recife.pe.gov.br/.  

O MEI de qualquer município pode ter acesso ao sistema da NFSe de Recife, mas apenas os 

estabelecidos em Recife poderão emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe por Recife, 

mediante a utilização da SENHA WEB ou CERTIFICADO DIGITAL.  

Atenção: O MEI só poderá emitir NFSe para as atividades prestadoras de serviço que estiverem 

cadastradas em seu CNPJ. Informamos que o sistema da NFSe precisa de tempo para processar 

os dados implantados de alteração de endereço, atividades no cadastro da empresa. As 

informações não são reconhecidas de imediato. 

A Secretaria de Finanças disponibilizou um manual de acesso à NFSe para o MEI com 

informações sobre a obrigatoriedade da NFSe 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 LINK: 

https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/Manual_de_Acesso_a_NFS -

e_para_MEI_30_09_19_VERSAO_FINAL.pdf. 

 

SOLICITANDO A SENHA WEB  

Para abrir o processo de Desbloqueio de Senha Web, o procedimento é realizado em duas 
etapas: 

1) Preenchimento de Formulário: O contribuinte deve entrar no portal da NFSe (link: 
 https://nfse.recife.pe.gov.br/capa.aspx), menu "Solicitar SENHA WEB", ler as informações 
apresentadas, clicar no botão "prosseguir", preencher os campos solicitados e clicar no botão 
"enviar solicitação". Ao enviar a solicitação será exibido um formulário que deverá ser 
impresso, assinado pelo administrador, escaneado e anexado no próximo passo.  

2)  Abertura do processo: Clicar na opção de "Pessoa Jurídica/MEI"  do Portal Recife em dia, 
depois clicar em "Desbloqueio da Senha Web Pessoa Jurídica/MEI", leia as instruções, 
preencha os campos apresentados e anexe os documentos solicitados. Ao final do 
preenchimento, a Prefeitura do Recife - PCR enviará e-mail para o endereço eletrônico 
cadastrado informando o número do processo gerado cuja tramitação poderá ser 
acompanhada diretamente por meio da página inicial Portal Recife em dia na opção de 
"Acompanhamento de Processos", acessado através do link: 

https://recifeemdia.recife.pe.gov.br/acompanhamentoProcesso/. 
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ATENÇÃO: O administrador deverá assinar o formulário antes de anexá-lo ao processo. Não é 
necessário reconhecer firma, em conformidade com a Portaria 68 de 24 Agosto de 2021. 

Para mais informações sobre NFSe consulte os "Manuais de Ajuda" e "Perguntas e Respostas" 
disponíveis no menu da página da NFSe acessada por meio do Portal Recife em dia clicando na 
opção de "Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe". 

Informações importantes sobre o processo de desbloqueio de senha WEB:  

Cada CNPJ deverá possuir sua 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 será realizado 

pelo e-mail informado e por isso é importante manter o email atualizado. 

ESQUECEU A SENHA OU ELA FOI BLOQUEADA? 

Se a senha foi esquecida ou, após algumas tentativas, bloqueada, é preciso seguir alguns 

procedimentos: acesse o Portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe, através do link: 

nfse.recife.pe.gov.br/senhaweb/login.aspx; clique em "Esqueceu a Senha ou ela foi 

bloqueada? 

 Preencha o CNPJ e o código da imagem para receber no e-mail cadastrado na solicitação, um 

link para recadastramento da senha WEB, pois será possível cadastrar nova senha. Caso não 

tenha tido êxito através deste procedimento, a empresa deverá requerer nova “Senha WEB”, 

conforme solicitação inicial (siga os procedimentos indicados na orientação do Cadastramento 

de SENHA WEB).  

 

Primeiro Acesso ao SISTEMA DA NFSe 

ATRAVÉS DA SENHA WEB 

Com o desbloqueio da senha WEB, será possível acessar o sistema da NFSe. Para tanto, 

selecione no menu da página da NFSe do endereço eletrônico: 

https://nfse.recife.pe.gov.br/senhaweb/login.aspx  ,a opção “Acesso ao Sistema”. Em seguida, 

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

 

ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL 

O sistema da NFSe poderá ser acessado por meio do Certificação Digital que é o documento 

eletrônico de identidade emitido por autoridade certificadora credenciada que é a  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.  
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A Pessoa Jurídica que possuir Certificado Digital da SRF (e-CNPJ) também poderá acessar o 

sistema da NFSe sem a necessidade de cadastro e utilização da SENHA WEB. Para tanto, clique 

em “Acesso ao Sistema”. Nesse caso, não será necessário digitar o CNPJ. Acesse o sistema da 

NFSe clicando no link correspondente. Selecione o “Certificado Digital” e clique em “OK”. O 

seu certificado digital será identificado. Clique em “Acessar o Sistema”. 

 


