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1 OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo apresentar os procedimentos necessários para 

envio de NFe através do Portal de Notas Sispro para o servidor de contingência do 

SEFAZ, em caso de perda de comunicação com o servidor oficial da autorizadora do 

estabelecimento do emissor. 

2 PARAMETRIZAÇÃO NO PORTAL DE NOTAS 

1. Primeiramente, será necessário realizar o cadastro das justificativas para entrada em 

contingência. Para isso, acesse no ERP Cloud o menu Documentos Fiscais, em seguida 

Configurações e selecionar a opção Outras Configurações 

 

 
 

2. Na tela exibida, adicionar uma Justificativa para entrada em Contingência: 

 
 

3. Cadastre a justificativa de entrada em contingência desejada (esta será enviada ao 

SEFAZ juntamente com a nota) e clique em Salvar 
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4. Acessar no menu a tela Emissores 

 

 
 

5. Na tela exibida, selecione o CNPJ do seu estabelecimento emissor 
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6. Edite a seção Configurações da NF-e 

 

 

7. Defina o tipo de emissão de NF-e como contingência. 

Importante: 

A opção contingência automática retorna o tipo de emissão da NFe para 

normal assim que a comunicação com a SEFAZ Autorizada for retomada. 

Selecione esta opção somente se não houver comunicação com o ambiente 

mencionado no momento da alteração. 

Caso contrário, deve-se retornar manualmente ao tipo de emissão normal 

nesta tela quando disponível. 
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8. Selecionar a aba Configurações Avançadas na página do Emissor 

 

9. Localize a seção Configurações de Contingência e clique no ícone de edição, 

selecionando a linha do modelo NFe, se houver mais de uma. 

 

 

10. Selecione a justificativa de contingência previamente cadastrada para uso no envio de 

NFe em contingência a partir deste emissor. 
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