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1. Introdução 
 

A emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, está disponível no Sistema 
ISS Curitiba a todos prestadores de serviços, exceto aos proibidos descritos no art. 5º da Lei 
nº. 73/2009. 

De acordo com a legislação, a emissão da NFS-e é obrigatória para as empresas 
prestadoras de serviços cuja receita bruta anual de serviços do exercício anterior seja igual ou 
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), podendo também sua emissão ser 
por opção das empresas. 

Para emitir a NFS-e as empresas obrigadas ou que optarem pela emissão do 
documento eletrônico deverão efetuar o cadastro da empresa no Sistema ISS Curitiba e 
solicitar a Autorização para Impressão de Documento Fiscal Eletrônico – AIDF-e. 

 

 

O cadastro no Sistema ISS Curitiba deverá estar em nome do representante legal da 
empresa que será chamado de usuário principal, poderá cadastrar usuários dependentes e 
determinar quais usuários poderão emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e. 

 
 

As empresas que já possuem acesso ao Sistema ISS Curitiba, por ocasião da 
solicitação da AIDF-e poderão confirmar ou alterar os dados cadastrados. 

 
 

2. Solicitação da AIDF-e 
 

Esta função está localizada na guia AIDF’s NF, item Solicitar AIDF-e. 
 

 

Ao clicar no item Solicitar AIDF-e será apresentada, ao usuário, a legislação pertinente 
à NFS-e, bem como ao Sistema ISS Curitiba, na seguinte ordem: 

 
- Lei nº. 73/2009 (Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e); 
- Decreto nº. 1575/2009(Regulamenta a Lei que institui a NFS-e); 
- Portaria/SMF nº. 16/2009 
- Decreto nº. 1.422/2007 (Institui o Sistema ISS Curitiba); 

 
Após conhecer a Legislação e sua abrangência, o usuário deverá marcar o campo: 

DECLARO conhecer a legislação acima e confirmo a solicitação da AIDF-e e Assinatura 

Eletrônica - ISS Curitiba e clicar em . 

 

    Ao  clicar  em sua solicitação estará automaticamente registrada na 
Prefeitura. 
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3. Formulário “Solicitação de AIDF-e e Assinatura Eletrônica – Sistema ISS Curitiba” 
 

Após a confirmação do item acima o Sistema apresentará o formulário de “Solicitação 
de AIDF-e e Assinatura Eletrônica – Sistema ISS Curitiba”, modelo abaixo. 
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Para imprimir clicar no ícone . Preencher nome, e-mail, telefone e entregar na 
Prefeitura Municipal de Curitiba, Palácio 29 de Março, localizado na Av. Cândido de Abreu, nº. 
817, Centro Cívico, Setor de ISS, de segunda a sexta, das 08:00h às 17:00h, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão. 

 
Após impressão a tela do formulário deverá ser fechada. 

 

     Anexar ao formulário de “Solicitação de AIDF-e e Assinatura Eletrônica – Sistema ISS 
Curitiba” cópia dos documentos abaixo: 

- Contrato Social ou última alteração; 
- Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do representante 

legal da pessoa jurídica. 
 

Para os casos em que o signatário do formulário "Solicitação de AIDF-e e Assinatura 
Eletrônica – Sistema ISS Curitiba” for procurador da pessoa jurídica ou do representante legal 
da empresa, é obrigatório anexar a procuração do interessado, com firma reconhecida, 
autorizando o procurador a representá-lo neste ato, bem cópia do RG e CPF. 

 
 

4. Confirmação de Usuário 
 

O Sistema apresentará nova tela com os dados cadastrados pelo usuário principal. 
 

 

    Para as empresas que já possuíam o cadastro no Sistema ISS Curitiba, em havendo 
alguma discrepância entre os dados cadastrados no Sistema e os dados do representante 
legal, responsável pelo preenchimento do formulário “Solicitação de AIDF-e e Assinatura 
Eletrônica – Sistema ISS Curitiba”, deverão neste momento alterar e/ou confirmar os dados do 
usuário principal, desde que passíveis de alteração em razão do cadastro no município. 

 

Em havendo usuários dependentes cadastrados no Sistema ISS Curitiba os mesmos 
serão apresentados nesta tela. 

Na hipótese do usuário principal não desejar manter este usuário dependente com 

acesso ao Sistema ISS Curitiba, deverá marcar o campo . 

Na hipótese do usuário principal desejar que o usuário dependente se torne emitente 

de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e, deverá marcar o campo . 

Após conferir os dados de cadastro e acesso de eventuais usuários dependentes clicar 

em . 
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5. Liberação da AIDF-e 
 

A Prefeitura Municipal de Curitiba liberará a AIDF-e no prazo de até 7 (sete) dias a 
contar da data da entrega do formulário “Solicitação de AIDF-e e Assinatura Eletrônica – 
Sistema ISS Curitiba”. 

 

Quando da liberação será enviado e-mail ao representante legal da empresa 
informando da liberação da AIDF-e. 

 

    A emissão da NFS-e deverá iniciar-se até o 1º dia útil do mês subseqüente ao do 
deferimento da AIDF-e. 

 
 

6. Rejeição da AIDF-e 
 

Na hipótese de rejeição da AIDF-e será enviado e-mail ao representante legal da 
empresa informando a rejeição. 

 

Possíveis causas de rejeição da AIDF-e: 
- Informações divergentes entre o formulário e os dados de usuário no Sistema ISS 

Curitiba; 
- Ausência de informações solicitadas; 
- Formulário sem firma reconhecida; 
- Formulário fora da data de validade (30 dias após sua emissão). 

 

 

Em havendo rejeição o usuário do Sistema deverá efetuar uma nova solicitação de 
AIDF-e. 

 
 
 

7. Contato 
 

Em caso de dúvida poderá entrar em contato com a Central 156 e/ou e-mail 
nfse@smf.curitiba.pr.gov.br . 

mailto:nfse@smf.curitiba.pr.gov.br

