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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste documento é complementar o manual de integração ABRASF 1.0 que 

determina os padrões relacionados à utilização dos serviços de geração e consulta das notas 

fiscais de serviço eletrônicas. 

Como complemento entende-se a extensão ou alteração de algumas definições 

estabelecidas pelo padrão, como forma de atender a situações não previstas, estando apenas 

descritas as questões complementares. 

Estes complementos estão relacionados com as mensagens aplicadas às validações. 
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2. MENSAGENS DE ERRO E ALERTA 

2.1. TABELA DE ERROS PERSONALIZADOS NA NFS-E 

 
Código Mensagem Solução 

CE1 A data de emissão do RPS não 

pode ser superior ao último dia do 
mês atual. 

Informe uma data de emissão de RPS inferior 

ou igual ao último dia do mês atual 

CE2 A soma dos valores de dedução e 
desconto incondicionado não pode 
ser superior ao valor do serviço. 

Informe os valores cuja soma não ultrapasse 
o valor do serviço. 

CE3 CNPJ do prestador especificado no 
lote deve ser igual ao CNPJ que 
consta no certificado ICPBrasil que 

assinou o lote. 

Informe corretamente o CNPJ do prestador 
no lote ou assine o arquivo com o certificado 
ICPBrasil correto. 

CE4 Tomador do serviço não 
informado. 

Informe o tomador do serviço. 

CE5 A soma dos valores do PIS, 
COFINS, IR, CSLL, outras 

retenções, valor ISS retido, 
desconto condicionado e 
Incondicionado não pode ser 

superior ao valor do serviço. 

Informe os valores do PIS, COFINS, IR, CSLL, 
outras Retenções, valor ISS retido, desconto 

condicionado e incondicionado cuja soma não 
ultrapasse o valor do serviço. 

CE6 Não existe associação entre o item 
da lista de serviço e o código de 

tributação municipal informados. 

Verifique se o item da lista de serviço ou 
código de tributação municipal informado 

está correto. Se estiver, proceda a 
atualização cadastral junto à prefeitura e 
solicite associação. 

CE7 Foi encontrado mais de um código 

de serviço municipal associado ao 
Item da lista de serviço informado. 

Informe um código de serviço municipal. 

CE8 A alíquota informada deve 
respeitar o intervalo permitido. 

Informe uma alíquota respeitando o intervalo 
permitido. Contate a prefeitura para mais 

informações. 

CE9 A associação entre o item da lista 
de serviço e o código municipal 

não está vigente para a data de 
emissão do RPS. 

Verifique se o item da lista de serviço ou 
código de tributação municipal informado 

está correto. Se estiver, proceda a 
atualização cadastral junto à Prefeitura, pois 
o item da lista de serviço ou código municipal 

informado não é vigente para a data de 
emissão. 

CE10 Item da lista de serviço informado 

para a operação não permite 
tributação fora do município. 

Consulte a legislação vigente para saber se o 

item informado permite a tributação fora do 
município (foi informada a natureza da 
operação 2). 

CE11 Retenção de ISS não pode ser 
efetuada quando omitido o 
tomador do serviço. 

Informe o tomador. 

CE12 

 

Não foi possível localizar o 

certificado digital para assinar os 
arquivos gerados pela prefeitura. 

Comunique a prefeitura sobre o problema 

para que a mesma realize a correção. 



 

PRONIM/NFS-e 7 

CE13 
 

Número do protocolo não 
informado. 

Informe o número do protocolo. 

CE14 Usuário logado é diferente do 
prestado do lote enviado. 

Informar o usuário prestador no lote a 
processar. 

CE15 
 

Nota fiscal não pode ser 
cancelada. Prestador encontra-se 

inativo na data de serviço 
informada. 

O intervalo em que o prestador encontra-se 
ativo deve coincidir com a data atual. 

CE16 Não é permitida a definição do 

valor de desconto incondicionado. 

De acordo com a legislação vigente, 

descontos incondicionados não podem ser 
concedidos. 

CE17 Código de tributação informado 
para a operação não permite 
dedução da base de cálculo. 

Consulte a legislação vigente para saber se o 
código informado permite dedução da base 
de cálculo. 

CE18 Quantidade de RPS no lote excede 
o permitido. 

Envie lotes com até 50 RPS. 

CE19 Nota fiscal não pode ser gerada. 

Serviço prestado fora do período 
de atuação da empresa. 

A data de prestação do serviço deve coincidir 

com o intervalo em que a empresa encontra-
se ativa. 

CE20 CNPJ do tomador ou intermediário 
não encontrado na base de dados. 

Confira o número do CPF ou CNPJ informado. 
Caso esteja correto o tomador ou 
intermediário não está inscrito no município. 

CE21 Nota fiscal não pode ser gerada, 
tomador ou intermediário 

estabelecido encontra-se inativo 
na data de serviço informada. 

A data de emissão do RPS deve coincidir com 
o intervalo em que a empresa estabelecida 

encontra-se ativa. 

CE22 Existem omissões de declarações 

de faturamentos mensais. 

Favor regularizar as declarações para então 

proceder com a geração de notas. 

CE23 O CNPJ do prestador deve ser 
igual ao CNPJ existente no 
certificado digital. 

Informe o CNPJ da consulta igual ao CNPJ 
existente no certificado digital. 

CE24 O prazo para Cancelamento do 
RPS/NFS-e expirou. 

O prazo para Cancelamento do RPS/NFS-e 
expirou. Para realizar o cancelamento contate 

a prefeitura e solicite o cancelamento. 

CE25 O prazo para Substituição do 
RPS/NFS-e expirou. 

O prazo para Substituição do RPS/NFS-e 
expirou. Para realizar a substituição contate a 

prefeitura e solicite o a substituição da nota. 

CE26 Retenção do ISS obrigatória para 

o tomador e deve ser marcada. 

Informe IIS como retido. Retenção do ISS 

obrigatória para o tomador 

CE27 Retenção do ISS obrigatória para 
a atividade e deve ser marcada. 

Informe IIS como retido. Retenção do ISS 
obrigatória para a atividade. 

CE28 Retenção do ISS obrigatória para 
o tomador/atividade e deve estar 

marcada. 

Informe IIS como retido. Retenção do ISS 
obrigatória para a tomador/atividade. 

CE29 Retenção do ISS não é permitida 

para atividade e tomador 
informados. 

Informe IIS como não retido. Retenção do 

ISS não é permitida para este 
tomador/atividade 

CE30 Não é permitido marcar retenção 

de ISS. 

De acordo com a legislação vigente, retenção 

de ISS não pode ser concedida para tomador 
de fora do município. 

CE31 Natureza da Operação deve ser 
Isenção para serviços prestados 
no exterior. 

Informe Natureza da Operação Isenção para 
serviços prestados no exterior 
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CE32 Alíquota deve ser 0 (zero) para 
serviços prestados no exterior. 

Informe alíquota 0 (zero) para serviços 
prestados no exterior 

CE33 O CNPJ informado para o 

intermediário não pode ser igual 
CNPJ do prestador. 

O CNPJ informado para o intermediário não 

pode ser igual CNPJ do prestador. Verifique o 
CNPJ do intermediário. 

CE34 Natureza de operação não pode 

ser imune. 

Verifique se a natureza de operação 

informada está correta. Se estiver, proceda a 
atualização cadastral junto à Prefeitura, pois 
o seu cadastro não permite utilizar a 

natureza de operação imune. 

CE35 Natureza de operação não pode 

ser isenção. 

Verifique se a natureza de operação 

informada está correta. Se estiver, proceda a 
atualização cadastral junto à Prefeitura, pois 
o seu cadastro não permite utilizar a 

natureza de operação isenta. 

CE36 A alíquota informada não é válida 

para prestadores classificados no 
simples nacional. 

Informe uma alíquota válida conforme 

relação vigente do simples nacional. 

CE37 Alíquota do serviço deve ser 

inferior a 1. 

Informe uma alíquota em numero decimal 

válida. 

CE38 Alíquota do serviço não informada Informe alíquota de serviço. 

CE39 O Intermediário deve ser uma 
Empresa. 

Informe uma Empresa. 

2.2. TABELA DE ERROS ABRASF 1.0 

Na tabela abaixo estão descritas todas as mensagens de erro sugeridas pela ABRASF 1.0 

que não serão tratadas na NFS-e. 

 

Código Mensagem Solução Justificativa 

E2 Mês de competência superior 
ao de emissão do RPS ou da 

Nota 

Informe um mês de 
competência inferior ou igual 

ao de emissão do RPS ou da 
Nota. 

Validação 
correspondente a 

esta mensagem não 
foi aplicada. 

E3 Natureza da operação não 

informada. 

Utilize um dos tipos: 01 – 

Tributação no município; 02 
– Tributação fora do 
município; 03 – Isenção; 04 

– Imune; 05 – Exigibilidade 
suspensa por decisão 
judicial; 06 – Exigibilidade 

suspensa por procedimento 
administrativo. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E4 Esse RPS não foi enviado para 
a nossa base de dados 

Envie o RPS para emissão da 
NFS-e 

Validação 
correspondente a 
esta mensagem não 
foi aplicada 

E6 Essa NFS-e não pode ser 
cancelada através desse 

serviço, pois há crédito 
informado. 

O cancelamento de uma 
NFS-e com crédito deve ser 

feito através de processo 
administrativo aberto em 
uma repartição fazendária. 

Concessão de crédito 
não implementada 

nesta versão. 

E8 Campo de optante pelo 
simples nacional não 
informado 

Utilize um dos tipos: 1 – 
Sim; 2 - Não 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
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processamento 

E9 Campo de incentivador cultural 
não informado 

Utilize um dos tipos: 1 – 
Sim; 2 - Não. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E12 Tipo do RPS não informado Informe o tipo do RPS Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E13 Campo tipo do RPS inválido. Utilize um dos tipos 

especificados: "RPS", "RPSC" 
ou "RPSM". 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E14 Data da emissão do RPS não 
informada 

Informe a Data da emissão 
do RPS no formato Date 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E16 A data da emissão do RPS não 
poderá ser superior a data de 

hoje 

Informe uma data de 
emissão de RPS válida 

Substituída pela 
mensagem CE1 

E17 A data da emissão do RPS não 

poderá ser inferior à data de 
habilitação do prestador para 
emissão da NFS-e. 

Informe uma data de 

emissão de RPS válida 

Substituída pela 

mensagem CE19 

E28 Item da lista de serviço 
informado é incompatível com 
a informação de optante pelo 

simples nacional 

Consulte a legislação vigente 
para saber se o item 
informado permite a opção 

pelo simples nacional 

Substituída pela  
mensagem CE30 

E29 O código de serviço prestado 

não permite retenção de ISS 

Altere o campo "ISS Retido" 

para: 2 (Nota Fiscal sem ISS 
Retido). 

Situação tratada 

pelas validações 
aplicadas para as 
mensagens CE26, 

CE27, CE28 e CE29. 

E31 Item da lista de serviço não 
informado para a operação 

Informe o item relativo ao 
serviço prestado nessa 

operação. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E32 Código CNAE informado é 
incompatível com a informação 

de optante pelo simples 
nacional 

Consulte a legislação vigente 
para saber se o código 

informado permite a opção 
pelo simples nacional. 

Validação 
correspondente a 

esta mensagem não 
foi aplicada. 

E33 Código CNAE inexistente Consulte a legislação vigente 
para saber o código CNAE 
que deverá ser informado 
neste campo 

Validação 
correspondente a 
esta mensagem não 
foi aplicada. 

E34 Código de tributação 
informado é incompatível com 

a informação de optante pelo 
simples nacional 

Consulte a legislação vigente 
para saber se o código 

informado permite a opção 
pelo simples nacional. 

Validação 
correspondente a 

esta mensagem não 
foi aplicada. 

E36 Campo ISSRetido inválido. Utilize um dos tipos: 1 para 
ISS Retido ou 2 para ISS 
não Retido 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 
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E39 Apenas empresas tomadoras 
de serviços inscritas neste 
município podem efetuar 

retenção de ISS. 

O CNPJ e/ou a Inscrição 
Municipal informada do 
tomador não foi encontrada 

na base de dados do 
município, não sendo 
permitida a retenção. Acerte 
o CNPJ e/ou Inscrição 

Municipal ou altere o campo 
ISS Retido para 2 (Sem 
retenção de ISS). 

Substituída pela 
mensagem CE30 

E41 Valor do ISS retido não 
informado. 

O valor do ISS retido deve 
ser informado quando o 

campo "IssRetido" for 
marcado com 1- Sim. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E48 O campo CPF/CNPJ do 
tomador deverá ser 
preenchido com zeros quando 

for de CPF não informado. 

Preencher o campo 
CPF/CNPJ do Tomador com 
zeros quando se tratar de 

tomador com CPF não 
informado. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E51 Inscrição Municipal do tomador 
inválida 

Informe a inscrição 
municipal correta do 
Tomador 

Situação atendida 
pela aplicação da 
validação 

correspondente a 
mensagem E143 

E54 CNPJ do tomador (<CNPJ 

enviado>) está vinculado a 
mais de uma inscrição 
municipal 

Informe a Inscrição 

Municipal do tomador 
vinculada ao CNPJ 
informado. 

Solução não 

comporta mais de 
uma Inscrição 
Municipal por registro 

cadastral. 

E55 Endereço do tomador 

(logradouro) não corresponde 
ao CEP informado 

Corrija o endereço 

(logradouro) ou o CEP do 
tomador do serviço 

Solução não 

integrada à base de 
dados do Correio. 

E57 Bairro não corresponde ao CEP 
informado 

Corrija o Bairro ou o CEP do 
tomador do serviço 

Solução não 
integrada à base de 
dados do Correio. 

E58 Código do município do 
tomador não corresponde ao 
CEP informado 

Corrija o código do município 
ou o CEP do tomador do 
serviço 

Solução não 
integrada à base de 
dados do Correio. 

E61 Sigla da UF do tomador não 
corresponde ao CEP informado 

Corrija a sigla da UF ou o 
CEP do tomador do serviço 

Solução não 
integrada à base de 

dados do Correio. 

E62 CEP não existe na tabela DNE 

dos Correios 

Informar o CEP correto Solução não 

integrada à base de 
dados do Correio. 

E64 Inscrição Municipal do 

intermediário do serviço 
inválida 

Informe a Inscrição 

Municipal correta do 
intermediário do serviço. 

Situação atendida 

pela aplicação da 
validação 
correspondente a 

mensagem 65 

E67 Código da obra inválido Informe o código da obra 

correto 

Validação 

correspondente a 
esta mensagem não 
foi aplicada. 

E68 Status do RPS inválido Utilize um dos tipos:1 – 
Normal; 2 – Cancelado 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E72 Campo Quantidade de RPS 
informado incorretamente. 

O campo quantidade de RPS 
é numérico e deverá ter 

Consistência 
garantida pela 
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tamanho máximo de 4 

dígitos. 

validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E73 Campo tipo do RPS inválido 
para o tipo de registro='3' 
(Cupons). 

Utilize o tipo “RPS-C" Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E75 Número do RPS substituído 

não informado para status do 
RPS igual a "S" 

Informe o número do RPS 

substituído. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E80 Código de verificação não 

informado 

Informe o código de 

verificação da NFS-e. 

A validação 

relacionada a esta 
mensagem é usada 
apenas em um 
formulário do 

sistema, sendo esta 
mensagem adequada 
aos padrões de 

interface com o 
usuário, adotada pela 
solução. 

E81 Código de verificação não 
corresponde à NFSe 
consultada 

Informe o código de 
verificação correto. 

A validação 
relacionada a esta 
mensagem é usada 

apenas em um 
formulário do 
sistema, sendo esta 

mensagem adequada 
aos padrões de 
interface com o 

usuário, adotada pela 
solução. 

E82 Pesquisa pela atividade só 
pode ser feita com a indicação 
de um CEP ou bairro 

Informe um CEP ou um 
bairro 

Validação 
correspondente a 
esta mensagem não 
foi aplicada. 

E83 Campo Inscrição Municipal do 
tomador informado 

incorretamente 

O campo Inscrição Municipal 
do tomador é numérico e 

deverá ter tamanho máximo 
de 15 dígitos. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E84 Pesquisa pelo CEP só pode ser 
feita com a indicação de uma 
atividade 

Informe uma atividade. Solução não 
integrada à base de 
dados do Correio 

E85 Pesquisa pelo bairro só pode 
ser feita com a 

indicação de uma atividade 

Informe uma atividade. Solução não 
integrada à base de 

dados do Correio 

E87 Número de lote inexistente na 

base de dados 

Confira se o lote foi enviado 

e informe o número correto. 

Validação 

correspondente a 
esta mensagem não 
foi aplicada. 

E90 Número do RPS inválido Informe um número de RPS 
que corresponda à sequência 
utilizada pelo prestador de 

serviço. 

Validação 
correspondente a 
esta mensagem não 

foi aplicada.  

E91 Esse RPS não foi enviado para 

a nossa base de dados 

Exija do prestador do serviço 

à emissão da NFSe. 

A validação 

relacionada a esta 
mensagem é usada 
apenas em um 

formulário do 
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sistema, sendo esta 
mensagem adequada 
aos padrões de 

interface com o 
usuário, adotada pela 
solução. 

E92 Esse RPS foi enviado para a 

nossa base de dados, mas 
ainda não foi processado 

Faça uma nova consulta 

mais tarde. 

Validação 

correspondente a 
esta mensagem não 

foi aplicada. 

E93 Série informada inválida Informe a série correta para 

o RPS pesquisado 

A validação 

relacionada a esta 
mensagem é usada 
apenas em um 

formulário do 
sistema, sendo esta 
mensagem adequada 
aos padrões de 

interface com o 
usuário, adotada pela 
solução. 

E94 Mês de competência não 
informado 

Informe o mês de 
competência no formato 

AAAAMM. 

Validação 
correspondente a 

esta mensagem não 
foi aplicada. 

E95 Mês de competência informado 

incorretamente. 

Informe o mês de 

competência no formato 
AAAAMM. 

Validação 

correspondente a 
esta mensagem não 
foi aplicada. 

E96 Campo número do RPS 
informado incorretamente 

O campo Número do RPS é 
numérico e deverá ter 

tamanho máximo de 15 
dígitos. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E97 Campo série do RPS informado 
incorretamente 

O campo Série do RPS é 
alfanumérico e deverá ter 
tamanho máximo de 5 

caracteres. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E98 Valor dos serviços não 
informado 

Informe o valor dos serviços. Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E99 Valor da retenção deverá ser 
inferior ou igual ao valor dos 
serviços 

Não é permitido valor de 
retenção superior ao valor 
de serviços. 

Substituída pela 
mensagem CE5 

E104 Campo item da lista de serviço 
informado incorretamente 

O campo item da lista de 
serviço deverá ter tamanho 
máximo de 4 caracteres 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E105 Campo código CNAE informado 
incorretamente 

O campo código CNAE 
deverá ter tamanho máximo 
de 7 caracteres 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E106 Campo código de tributação do 

município informado 
incorretamente 

O campo código de 

tributação do município 
deverá ter tamanho máximo 
de 20 caracteres. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 
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processamento 

E107  Campo discriminação do 
serviço informado 

incorretamente. 

O campo discriminação do 
serviço deverá ter tamanho 

máximo de 2000 caracteres. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E108 Campo município da prestação 

do serviço informado 

incorretamente. 

O campo município da 

prestação do serviço deverá 

ter tamanho máximo de 7 
dígitos. 

Consistência 

garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E109 Campo cidade do tomador 
informado incorretamente 

O campo cidade do tomador 
deverá ter tamanho máximo 
de 7 dígitos, consulte tabela 

do IBGE. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E112 Campo Inscrição Municipal do 
intermediário informado 
incorretamente 

O campo Inscrição Municipal 
do intermediário é numérico 
e deverá ter tamanho 

máximo de 15 dígitos. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E117 Campo razão social do 
tomador informado 
incorretamente. 

O campo razão social do 
tomador deverá ter tamanho 
máximo de 115 caracteres. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E119 Campo endereço do tomador 

informado incorretamente. 

campo endereço do tomador 

deverá ter tamanho máximo 
de 125 caracteres. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E120 Campo número do endereço 
do tomador informado 

incorretamente. 

O campo número do 
endereço do tomador deverá 

ter tamanho máximo de 10 
caracteres. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E121 Campo complemento do 
endereço do tomador 

informado incorretamente. 

O campo complemento do 
endereço do tomador deverá 

ter tamanho máximo de 60 
caracteres. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E122 Campo bairro do tomador 
informado incorretamente 

O campo bairro do tomador 
deverá ter tamanho máximo 
de 60 caracteres. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E124 Campo UF do tomador 
informado incorretamente. 

O campo UF do tomador 
deverá ter tamanho máximo 
de 2 caracteres. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E125 Campo CEP do tomador 
informado incorretamente. 

O campo CEP do tomador 
deverá ter tamanho máximo 
de 8 dígitos. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E127 Campo telefone do tomador 

informado incorretamente. 

O campo telefone do 

tomador deverá ter tamanho 
máximo de 11 caracteres. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 
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E128 Campo razão social do 
intermediário do serviço 
informado incorretamente. 

O campo razão social do 
intermediário do serviço 
deverá ter tamanho máximo 

de 115 caracteres 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E129 Campo código da obra 

informado incorretamente. 

O campo código da obra 

deverá ter tamanho máximo 

de 15 caracteres 

Consistência 

garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E130 Campo ART informado 

incorretamente. 

O campo ART deverá ter 

tamanho máximo de 15 
caracteres. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E131 Campo data inicial preenchido 
incorretamente 

A data informada deverá 
estar no formato 

DD/MM/AAAA, ou seja, dia 
(2 dígitos), seguido de mês 
(2 dígitos) e ano (4 dígitos) 

e deve ser uma data válida. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E132 Campo data final preenchido 

incorretamente 

A data informada deverá 

estar no formato 
DD/MM/AAAA, ou seja, dia 
(2 dígitos), seguido de mês 
(2 dígitos) e ano (4 dígitos) 

e deve ser uma data válida. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

kE133 Data final da pesquisa não 

poderá ser superior à data de 
hoje. 

Informe uma data final igual 

ou anterior à data de hoje 

A validação 

relacionada a esta 
mensagem é usada 
apenas em um 

formulário do 
sistema, sendo esta 
mensagem adequada 

aos padrões de 
interface com o 
usuário, adotados 
pela solução. 

E136 Campo número da NFS-e 

informado incorretamente 

O campo número da NFS-e é 

numérico e deverá ter 

tamanho máximo de 15 
dígitos. 

Consistência 

garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E137 Data de emissão da NFS-e 
informada incorretamente 

Informe a data correta da 
emissão da NFS-e a ser 
consultada. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E138 
CNPJ não autorizado a realizar 
o serviço 

Informe o CNPJ autorizado a 
executar o serviço. 

Não houve definição 
para utilização desta 
mensagem 

E139 Campo número da NFS-e 
substituída informado 

incorretamente 

O campo número da NFS-e 
substituída é numérico e 

deverá ter tamanho máximo 
de 15 dígitos. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E140 Bairro do prestador inexistente   Validação 
correspondente a 
esta mensagem não 

foi aplicada. 

E141 Inscrição Municipal do informe a Inscrição Municipal Consistência 
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prestador não informada do prestador. garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E144 Natureza da operação inválida. Utilize um dos tipos: 01 – 
Tributação no município; 02 
– Tributação fora do 

município; 03 – Isenção; 04 

– Imune; 05 – Exigibilidade 
suspensa por decisão 

judicial; 06 – Exigibilidade 
suspensa por procedimento 
administrativo. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 

processamento 

E145 Regime Especial de Tributação 
inválido. 

Utilize um dos tipos: 01 – 
Microempresa Municipal; 02 

– Estimativa; 03 – Sociedade 
de Profissionais; 4 – 
Cooperativa. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E146 Informação de optante pelo 
simples nacional inválida. 

Utilize um dos tipos: 1 – 
Sim; 2 - Não. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E147 informação de incentivador 
cultural inválida. 

Utilize um dos tipos: 1 – 
Sim; 2 - Não. 

Consistência 
garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E148 Status do RPS não informado Informe o status do RPS. Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E152 Campo ISSRetido não 

informado 

Informe um dos tipos: 1 

para ISS Retido ou 2 para 
ISS não Retido. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 

E155 Campo CPFCNPJTomador 
informado incorretamente 

O campo CPFCNPJTomador é 
numérico e deverá ter 

tamanho máximo de 14 

dígitos. 

Consistência 
garantida pela 

validação aplicada ao 

XML submetido para 
processamento 

E157 Usuário não está autorizado a 
utilizar esse serviço para esse 

contribuinte. 

Solicite ao contribuinte 
autorização para utilizar o 

serviço em seu nome 

Validação 
correspondente a 

esta mensagem não 
foi aplicada. 

E158 Campo Inscrição Municipal do 

prestador informado 
incorretamente 

O campo Inscrição Municipal 

do prestador é numérico e 
deverá ter tamanho máximo 
de 15 dígitos. 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 

processamento 

E161 Campo ValorISS não 

informado para tributação fora 
do município. 

Informe o valor do ISS 

quando a tributação for fora 
do município 

Consistência 

garantida pela 
validação aplicada ao 
XML submetido para 
processamento 
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2.3. TABELA DE ALERTA ABRASF 1.0 

 

Código Mensagem Solução Justificativa 

A1 Item da lista de serviço, 
código CNAE ou código de 

tributação informado para a 

operação não está cadastrado 
para o prestador de serviço 

Verifique se o item ou código 
informado está correto. Se 

estiver, proceda a 

atualização cadastral junto à 
Prefeitura assim que 
possível, pois o item ou 

código informado não está 
cadastrado para a sua 
inscrição municipal. Item da 
Lista de Serviço, Código 

CNAE ou Código de 
Tributação. 

Validação correspondente a 
esta mensagem não foi 

aplicada. 

A2 Item da lista de serviço, 
código CNAE ou código de 
tributação informado para a 

operação não permite dedução 
na base de cálculo 

Consulte a legislação vigente 
para saber se o item ou 
código informado permite 

dedução da base de cálculo 

Validação correspondente a 
esta mensagem não foi 
aplicada. 

A3 Item da lista de serviço 

informado para a operação não 
permite tributação fora do 
município. 

Consulte a legislação vigente 

para saber se o item 
informado permite a 
tributação fora do município 

(Foi informada a natureza da 
Operação "2") 

Validação correspondente a 

esta mensagem não foi 
aplicada. 

A4 Valor do ISS retido diferente 
do ISS devido 

Verifique se os valores estão 
corretos 

Validação correspondente a 
esta mensagem não foi 
aplicada. 

A5 O CNPJ informado possui 
inscrição no município, porém 
foi informado endereço de fora 

do município. 

O sistema irá considerar o 
tomador conforme todos os 
dados informados no arquivo 

(endereço de fora do 
município). 

Validação correspondente a 
esta mensagem não foi 
aplicada. 

A6 A inscrição municipal do 
tomador não foi encontrada na 
base de dados de CCM. 

O sistema irá interpretar 
como se o tomador não 
tivesse inscrição no CCM. 

Validação correspondente a 
esta mensagem não foi 
aplicada. 

A7 Inscrição Municipal do tomador 

de serviços consta como 

cancelada. 

A inscrição municipal do 

tomador fornecida consta 

como cancelada na base de 
dados do município. 

Validação correspondente a 

esta mensagem não foi 

aplicada. 

A8 E-mail do tomador de serviços 

inválido. E-mail não será 
enviado. 

O e-mail do tomador de 

serviços não é válido. Este 
campo será ignorado e não 
haverá envio de e-mail. 

Validação correspondente a 

esta mensagem não foi 
aplicada. 
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