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Listagem de Erros e Alertas

Operação

GerarNota

Erros
Código

Mensagem

E0001

Código da cidade do tomador informada não existe na tabela do IBGE.

E0002
E0003

Tomador não encontrado. Verifique se as numerações de CNPJ e inscrição municipal existem e
estão corretas.
O tipo informado não corresponde à localidade constante no cadastro do tomador.

E0004

Erro durante a gravação da NFS-e. Caso o problema persista, contate da Prefeitura.

E0005

É necessário informar a inscrição municipal do prestador.

E0006

É necessário informar o cnpj do prestador.

E0007

É necessário informar o cpf do prestador.

E0008

É necessário informar a senha do prestador.

E0009

Código da cidade informada não condiz com o tipo de tomador passado.

E0010

Usuário não emissor de nota eletrônica

E0011

É necessário informar a alíquota.

E0012
E0013

Favor informar a descrição da nota.
Valor da alíquota do simples nacional inválida.

E0014

Falha na autenticação, verifique suas credenciais.

E0015

Tipo de tomador inválido, por favor consulte o manual

E0016

Texto muito longo em Discriminação dos Serviços Prestados

E0017

Situação da NF Inválida, consulte o manual.

E0018

Atividade em branco.

E0019

Código de serviço inválido.

E0020

Não é possível informar uma alíquota do serviço maior que 6%.

E0021

A alíquota informada não corresponde ao valor da tabela.

E0022

Deve ser informado o código de um município brasileiro quando código do país não é indicado.

E0023

O código de município de prestação informado não pertence à lista do IBGE.

E0024

O código de município de incidência informado não pertence à lista do IBGE.

E0025

O código do município de prestação do serviço deve ser 9999999 para exportação.

E0026

Não utilizar código do Brasil para exportação de serviço com resultado fora do país.

E0027

O código de país informado não pertence à lista do BACEN.

E0028

O código de país não pode ser informado em conjunto com o código de um município pertencente à
lista do IBGE.
O campo situação não pode ser preenchido com valor si em conjunto com código de município
brasileiro.
Utilizar tipo de tomador com valor 5 para exportação de serviço com resultado fora do país.

E0029
E0030
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E0031

Campo data RPS inválido(ano).

E0032

Campo data RPS inválido(mes).

E0033

Campo data RPS inválido(dia).

E0034

Para Tomador Pessoa Física Não Identificada não é necessário informar o CPF/CNPJ.

E0035

Para Tomador Pessoa Física é necessário informar o CPF corretamente.

E0036

Para Tomador Pessoa Jurídica é necessário informar o CNPJ corretamente.

E0037

CNPJ inválido do Tomador.

E0038

CPF inválido do Tomador.

E0039

Informe CPF ou CNPJ do Tomador.

E0040
E0041

RPS informado já foi vinculado a NF-e. Para lançar esse RPS novamente, favor cancelar a NF-e antes
dessa emissão.
Favor informar a razão social do tomador.

E0042

Favor informar o endereço do tomador.

E0043

Favor informar o número de endereço do tomador.

E0044

Favor informar o bairro do tomador.

E0045

Favor informar o CEP do tomador.

E0046

Favor informar o código da cidade do tomador.

E0047

RPS inexistente. Favor entrar em contato com a Prefeitura.

E0048
E0049

Para tomador de Fora do País é necessário informar a inscrição municipal. Via webservice não existe
cadastro automático de tomadores de Fora do País.
Valor incorreto do lançamento, o valor da nota não pode ser menor

E0050

O valor total de todas as retenções não pode ser maior do que valor da Nota Fiscal.

E0051

Código do Serviço não encontrado, favor informar apenas números.

E0052
E0053

É obrigatório informar o campo codigo_obra para este serviço se o valor da nota é diferente da base
de calculo.
Favor apenas informar o parâmetro retencao_iss para notas com situação 'Outro Município'.

E0054

O parâmetro retencao_iss não pode ser maior do que o ISS.

E0055

Não é permitido cadastrar pessoas jurídicas do município.

E0056

Base de Calculo não pode ser menor que 50% do Valor da Nota.

E0057

Base de Calculo não pode ser diferente do Valor da Nota.

E0058

Para esta NFS-e, os códigos de munícipio de prestação e incidência devem corresponder a Londrina.

E0059

Para esta NFS-e, os códigos de município de prestação e incidência devem ser iguais.

E0060

Para esta nota a situação pode estar como: Tributado Prestador(tp).

E0061

Para esta nota a situação pode estar como: Tributado Tomador(tt).

E0062

Para esta nota a situação pode estar como: Tributado Fixo(tf).

E0063

Para esta nota a situação pode estar como: Outro Município(nt).

E0064

Para esta nota a situação pode estar como: Sem Incidência(si).

E0065

Para esta nota a situação pode estar como: Isento/Imune(is).

E0066

O incentivo fiscal indicado não é permitido para esta nota.

E0067

A alíquota não pode ser maior do que zero em exportações.
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E0068

A base não pode ser maior do que zero em exportações.

E0069

Base de Calculo deve ser 50% do valor para este item.

E0070

Base de Calculo deve ser zero para emissões imunes ou isentas.

E0071

Base de Calculo deve ser zero para tributação fixa.

E0072

O tomador informado possui mais de uma inscrição ativa no cadastro fiscal do município. Favor
informar a inscrição municipal do tomador.

Alertas
Código

Mensagem

A0001

Tomador sem e-mail.

A0002

NFS-e enviada por e-mail para o endereço cadastrado <email_cadastrado>

A0003

Erro ao enviar e-mail para o endereço cadastrado <email_cadastrado>

A0004

NFS-e enviada por e-mail para o endereço informado <email_informado>

A0005

Erro ao enviar e-mail no endereço informado <email_informado>

A0006

O tomador possui inscrição ativa no cadastro tributário do município. Os dados da inscrição do
tomador foram incorporados à NFS-e.
Operação
CancelarNota
Erros
Código

Mensagem

E0101

Usuário não emissor de nota eletrônica.

E0102

Falha na autenticação, verifique suas credenciais.

E0103

A NFS-e não foi encontrada.

E0104

Esta nota fiscal já se encontra cancelada.

E0105

A NFS-e está fora do prazo de cancelamento.

E0106

A NFS-e substitutiva não foi encontrada.

E0107

A NFS-e não pode ser usada como substitutiva porque está com o status 'Cancelada'.

E0108

Um erro ocorreu durante a sua solicitação. Caso o problema persista entre em contato com a
Prefeitura.

Alertas
A0101

Aviso de cancelamento enviado para o e-mail cadastrado <email_cadastrado>.

A0102

Erro ao enviar e-mail para o endereço cadastrado <email_cadastrado>.

A0103

Aviso de cancelamento enviado para o e-mail informado <email_informado>.

A0104

Erro ao enviar e-mail para o endereço informado <email_informado>.

Operação

ConsultarNfseServicoPrestado / ConsultarRpsServicoPrestado

Erros
Código

Mensagem

E0201

A NFS-e não foi encontrada.

E0202

Falha na autenticação, verifique suas credenciais.

E0203

Um erro ocorreu durante a sua solicitação. Caso o problema persista entre em contato com a
Prefeitura.
Não há esquema disponível para representação em formato XML desta NFS-e.

E0204
Alertas
A0201
Operação

A NFS-e consultada encontra-se cancelada.
ConsultarCadastroContribuinte
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Erros
Código

Mensagem

E0302

Falha na autenticação, verifique suas credenciais.

Alertas
A0301

Nenhum cadastro ativo foi encontrado.
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