SEGISS – Sistema Eletrônico de Gestão de ISS
MANUAL DE LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE HOSPEDAGEM

Para atender o Decreto 5.606/2016 da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de
Ilhabela, que dispõe sobre a nota fiscal eletrônica dos prestadores de serviços de hospedagem,
o SEGISS disponibilizou no módulo NFS-e, para as empresas enquadradas no serviço 9.01,
campos adicionais que receberão as informações de hospedagem no ato da emissão da nota.
Para emitir corretamente a NFS-e, os prestadores de serviços de hospedagem deverão
seguir apenas dois passos:
Passo 1 – Cadastro de quartos de hospedagem.
No módulo NFS-e, o prestador de serviço deverá clicar no menu Hotel, em seguida na
opção Novo.

Editar

Ao clicar na opção Novo, as informações do quarto deverão ser cadastradas:




Número – informe o número do quarto; campo obrigatório.
Descrição – informe uma breve descrição do quarto; campo obrigatório.
Observação – informe uma breve observação sobre o quarto; campo não
obrigatório.

Excluir

Obs.: Caso haja necessidade, os quartos poderão ser editados ou excluídos; para isso basta
clicar nos botões correspondentes, conforme mostra a imagem.

Passo 2 – Lançamento das Informações de Hospedagem.
No ato da emissão da NFS-e, quando o prestador selecionar o serviço 9.01, aparecerá
abaixo da Discriminação do serviço as informações de hospedagem.








Quarto – selecione um dos quartos cadastrados no Passo 1;
Qtd. Hóspedes – informe a quantidade de hóspedes no quarto selecionado;
Check-in – informe a data de entrada do hóspede no quarto;
Qtd. Diária – informe a quantidade de diárias que o hóspede utilizou;
Valor diária – informe o valor de cada diária;
Botão + – utilize para acrescentar outro registro de hospedagem, caso os
hóspedes se hospedem em quartos diferentes;

Obs.: Todos as Informações de Hospedagem são obrigatórias.

Ao finalizar a emissão da NFS-e, as Informações de Hospedagem aparecerão no corpo
da nota, conforme mostra a imagem abaixo.
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