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OASyS Informática

Notas Fiscais de Serviço (NFS-e - Sorocaba)
Instruções Iniciais:
Esse documento destina a orientá-lo quanto a como emitir notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) através
do Sistema OASyS. Integramos o OASyS ao site da prefeitura de Sorocaba através do UniNFE (Monitor de
documentos fiscais eletrônicos) para dar mais comodidade aos nossos clientes prestadores de serviço.
As seguintes configurações são necessárias para que você possa emitir a NFS-e pelo OASyS em conjunto com a
prefeitura de Sorocaba:
• A empresa emitente de NFS-e precisa estar credenciada no Regime de entrega EM LOTE. Para isso
acesse o site https://www.issdigitalsod.com.br/nfse/ e clique na opção Credenciamento. Preencha o
formulário conforme mostrado na imagem abaixo selecionando a opção EM LOTE no campo Regime de
Entrega. Ou se preferir contate sua contabilidade para realizar este procedimento.

•
•

O certificado digital precisa estar instalado no computador onde a NFS-e será emitida. Dê preferencia para
o certificado digital A1(arquivo eletrônico).
Instale o UniNFE (Monitor de documentos fiscais eletrônicos) no computador onde a NFS-e será emitida.
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Instalação e Configuração do UniNFE para emissão de NFS-e
Baixe o aplicativo através do site:
http://www.unimake.com.br/downloads/gerencia.php?id=66f041e16a60928b05a7e228a89c3799
Para instalar o aplicativo, basta executar o SETUP e seguir as orientações do assistente de instalação.
Depois de instalado o aplicativo, ele será automaticamente executado e alocado na área de notificação do
Windows (systray), conforme imagem abaixo:

Para abrir a tela do aplicativo, basta dar um clique duplo sobre o ícone do UniNFe alocado na área de
notificação do aplicativo.

Ícone do UniNFe

Será criado um atalho para o UniNFe no menu iniciar, caso precise executar ele manualmente.

Dica: Deixe o UniNFe configurado para execução ao iniciar o Windows. Desta forma o usuário não correrá o
risco de esquecer de executá-lo antes de iniciar a primeira emissão de NFSe do dia. Dê preferência por
inicializar o UniNFe através de um arquivo .bat.
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Abra o UniNFe e clique no botão Configurações:

Na guia “Geral” crie a senha de acesso ao UniNFe:
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Na guia “Empresas” preencha os dados da empresa credenciada para emissão de NFSe

Na guia “Certificado digital” selecione o certificado digital instalado no computador:
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Configurando o OASyS para emissão da NFS-e:
1- Instale a tabela de cidades disponível na página principal da OASyS Informática:
http://oasysitu.com/util/cidades.exe
OBS.: A coluna SIAFI da tabela de cidades deve estar preenchida.
2- Na tela de Parâmetros do Sistema preencha as seguintes informações:
4ª Página:
• Nota de Serviço Separada = S;
• Insc. Municipal = Informe a Inscrição Municipal;
• Senha da NFSe = Informe a senha de acesso ao portal(site da prefeitura de Sorocaba) de emissão
de NFSe;
• (%) de ISS = Informe o percentual de ISS caso a empresa tenha que destacar este imposto na NFSe.
OASPARM:
• Informe o parâmetro UNINFE=S na linha OASYS ;
• Se a empresa não utilizará o sistema OASyS para emissão de NFe, mas apenas para NFSe informe o
parâmetro BOTNF=S na linha OASYS. Este parâmetro mudará todos os botões de NF do sistema
para abrir a tela de emissão de NFSe.

7

3- Tela de Cadastro do Produto
O item a ser utilizado na emissão de NFSe deve estar no Cadastro de Produtos do sistema com o código
inicial SE pertencente ao grupo de Serviços. Ou ele tem que estar com o tipo “09-Serviços” selecionado:

4- Tela de Natureza de Operação Fiscal
Na tela de Natureza de Operação Fiscal informe os impostos que deverão ser destacados na NFSe.
5- Tela de Classificação Fiscal
• Crie a CF(NCM) = 00000000. Esta NCM aparecerá na NFSe, apenas será utilizada para o calculo da
Carga Tributária Média, informe os percentuais de acordo com a tabela IBPT atualizada.
• Vincule esta NCM na guia Detalhes, campo “Classificação Fiscal” do Cadastro do Produto.
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Cadastro e Emissão de NFSe:
Faça o cadastro da NFSe e depois clique no botão NFS-e, opção “Cria Lote de RPS”.

Aparecerá a Tela de Informações para o (DSF) de Sorocaba. Preencha os campos destacados em
vermelho na imagem abaixo. Para futuras NFSe estes dados já virão preenchidos automaticamente.
Estes dados são gravados no arquivo OASMEMO.MEM da pasta do sistema OASyS.
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Depois de criar o LOTE com sucesso, clique na opção “Transforma o Lote de RPS em NFS-e”

O sistema OASyS mostrará uma mensagem indicando se a NFSe foi emitida com sucesso e então irá:
• Bloquear o botão NFS-e
• Informar o numero da NFS-e no campo Formulário
• Informar a Chave NFS-e e Protocolo

OBS.: O Portal da NFSe(site da prefeitura de Sorocaba) se encarregará de enviar um link para a
impressão da NFSe para o e-mail definido no Cadastro de Cliente do OASyS. Além disso, no portal é
possível definir um e-mail padrão para que a empresa emitente de NFSe também receba o link.
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