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1. APRESENTAÇÃO 

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, é o documento fiscal de 

natureza digital, processado em rede de computadores e armazenado em base de 

dados informatizada sob a responsabilidade do Município CONTRATANTE, que 

servirá para o registro das operações de prestação de serviços. 

Com a implantação do novo sistema, o Município atualiza e moderniza o 

documento fiscal eletrônico, que passa a seguir o Modelo Conceitual Nacional da 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, utilizado pela grande maioria dos 

municípios. 

A NFS-e será emitida após a validação das informações transmitidas pelo 

prestador de serviços por meio de aplicativo disponibilizado no portal de seu 

município na opção NFS-e 

Sua impressão é dispensada, sendo enviada por “e-mail” ao tomador do 

serviço. Somente se inexistente endereço eletrônico do tomador ou por solicitação 

deste, a NFS-e deverá ser impressa em via única. 

Na impossibilidade de conexão com o sistema de emissão da NFS-e 

disponibilizado pelo Município ou por opção do prestador, atendendo as 

necessidades de sua atividade, poderá ser emitido Recibo Provisório de Serviços – 

RPS, documento que deverá ser convertido em NFS-e conforme determina o 

regulamento da NFS-e. 

O RPS deverá ser entregue ao tomador do serviço e mantidos os seus dados 

pelo prestador até a sua conversão em NFS-e.  

 

1.1 Obrigatoriedade de Emissão 

Todos os prestadores de serviço estabelecidos no município deverão emitir a 

NFS-e para o registro das operações de prestação de serviços sujeitos ao Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 

A obrigação alcança inclusive os prestadores imunes ou isentos e aqueles 

organizados em caráter eventual ou temporário. 
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Além dos prestadores, também os tomadores de serviços pessoa jurídica 

devem ter acesso ao sistema emissor da NFS-e, para viabilizar a declaração dos 

documentos fiscais recebidos em que o prestador não é estabelecido no Município. 

São dispensados de emitir a NFS-e apenas os bancos, caixas econômicas, 

sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e 

empréstimo, cooperativas de crédito, sociedades de arrendamento mercantil, 

corretoras de câmbio, títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, fundos de investimento, companhias hipotecárias, agências de fomento 

ou de desenvolvimento, administradoras de consórcio e demais instituições 

obrigadas ao COSIF – Plano Contábil das Instituições Financeiras. 

Serão apresentados a seguir todos os procedimentos de acesso ao sistema 

emissor da NFS-e e demonstradas todas as suas funcionalidades.  

Para ter acesso ao sistema é necessário que o prestador possua um 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ). 
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2. O ACESSO AO SISTEMA  

Para ter acesso ao sistema, entre no site da Prefeitura, na opção NFS-e. 

 

Esta é a página inicial da NFS-e. Ela permite que um PRESTADOR ou 

TOMADOR de serviço faça seu credenciamento, solicite acesso ao sistema, 

verifique a autenticidade das notas, pesquise por prestadores credenciados e faça 

denúncia fiscal. A página também orienta quanto à integração do Software de gestão 

com a NFS-e.  

Se você ainda não possuir cadastro, clique no menu CREDENCIAMENTO.  

Pré-requisitos  

• Para solicitar acesso ao sistema, é necessário realizar um 

credenciamento de usuário. 

• É preciso também possuir um Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou um 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
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3. CADASTRAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO 

3.1 Credenciamento dos Prestadores de Serviços 

 

Cadastro de prestador de serviço  – Esta página dará acesso ao inicio de 

seu credenciamento. Clique na mensagem: “Clique aqui para solicitar acesso”. 

 

3.2 Informe seu CNPJ 

 

Nesta página digite o CNPJ da empresa a ser credenciada e clique em 

Prosseguir . 
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Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

CNPJ Informe o CNPJ da empresa a ser credenciada. 

Botões de atividades  

Prosseguir Cliente neste botão para prosseguir o credenciamento. 

Limpar Clique neste botão para limpar as informações. 
 

3.3 Cadastramento do Prestador de Serviços 

 

Nesta página digite os dados da empresa a ser credenciada e clique em 

Encaminhar solicitação . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento 

Item Descrição 

CNPJ O campo será preenchido pelo sistema com o CNPJ 
informado na página anterior.  

Razão social 
Neste campo, você deve informar a Razão social da 
empresa prestadora de serviço.  

UF 
Este item será preenchido automaticamente por 
entender que a empresa a ser credenciada é do estado. 
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Cidade 
Este item será preenchido automaticamente por 
entender que a empresa a ser credenciada é do 
município. 

Cod IBGE Este item será preenchido automaticamente. 

Bairro Por meio deste campo, você deve informar o bairro da 
empresa para a qual deseja solicitar acesso. 

CEP 
Neste campo, você deve informar Código de 
Endereçamento Postal da empresa para a qual deseja 
solicitar acesso. 

Logradouro 
Informe o nome do logradouro (rua, avenida, etc.) onde 
é estabelecida a empresa para a qual deseja o 
credenciamento. 

Nº 
Informe o número que compõe o endereço da empresa 
para a qual deseja o credenciamento. 

Complemento 
Neste campo, você pode informar um complemento (n° 
da sala comercial, andar, apartamento, etc.) da 
empresa para a qual deseja solicitar acesso. 

E-mail 

Informe o e-mail da empresa. Através deste e-mail você 
receberá as informações referente ao seu 
credenciamento e demais informações referente a NFS-
e. 

Fone 
Neste campo, você deve informar o telefone da 
empresa para a qual deseja solicitar acesso. 

Ramal Neste campo, você pode informar o ramal da pessoa 
responsável por solicitar acesso. 

Senha 

Neste campo, você deverá informar uma senha com no 
mínimo de 6 e no máximo 12 caracteres para acesso 
após efetivação do credenciamento. Os caracteres 
poderão ser alfanuméricos. 

Confirmar senha Neste item você deverá confirmar a senha digitada 
anteriormente. 

Sócio(s) 
Neste campo você deverá informar quem são os sócios 
da empresa. Clique em Sócio(s)  

Representante(s) legal(is) 
Neste campo você deverá informar quem são os 
representantes legais da empresa. Clique em 
Representante(s) legal(is)  
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Botões de atividades 

Encaminhar solicitação Clique neste botão para encaminhar sua solicitação. 

Limpar Clique neste botão para limpar as informações. 

 

3.4 Cadastramento dos Sócios da Empresa Prestadora de Serviços 

 

Nesta página digite os dados dos sócios da empresa e clique em Adicionar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento 

Item Descrição 

CPF/CNPJ 
Por meio deste campo, você deve informar o número do 
CPF/CNPJ dos sócios da empresa a ser credenciada. 

Nome/ Razão Social Neste campo, você deve informar o nome dos sócios da 
empresa a ser credenciada. 

Botões de Atividades 

Adicionar Clicando neste campo, você poderá adicionar mais de um 
sócio da empresa a ser credenciada. 

Desfazer 
Clicando neste campo, você poderá desfazer a inclusão dos 
sócios da empresa a ser credenciada. 
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3.5 Cadastramento dos Representantes Legais da Empresa 

 

Nesta página digite os dados dos representantes legais da empresa e clique 

em Adicionar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento 

Item Descrição 

CPF 
Por meio deste campo, você deve informar o número do CPF dos 
representantes legais da empresa a ser credenciada. 

Nome 
Neste campo, você deve informar o nome dos representantes 
legais da empresa a ser credenciada. 

Botões de Atividades 

Adicionar Clicando neste campo, você poderá adicionar mais de um 
representante legal da empresa a ser credenciada. 

Desfazer Clicando neste campo, você poderá desfazer a inclusão dos 
representantes legais da empresa a ser credenciada. 
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3.6 Finalização do Credenciamento do Prestador de Serviços 

 

Após o preenchimento das informações conforme os passos descritos acima, 

clique em Encaminhar solicitação . 

 

3.7 Confirmação de Envio do Cadastramento 

 

Após encaminhar sua solicitação, abrirá esta tela informando:  
Sua solicitação foi encaminhada com sucesso. Clique aqui para imprimir seu 
formulário de solicitação.  

Sua solicitação de credenciamento será analisada pela fiscalização tributária. 
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4. CADASTRAMENTO DE TOMADOR DE SERVIÇO 

4.1 Credenciamento dos Tomadores de Serviços 

 

Abra a página inicial da NFS-e. Se você ainda não possuir cadastro, clique no 

menu CREDENCIAMENTO. 

Cadastro de Tomadores de serviços  – Esta página dará acesso ao inicio de 

seu credenciamento. Clique na mensagem: “clique aqui para solicitar acesso”. 

 

4.2 Informe seu CPF/CNPJ 
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Nesta página digite o CPF/CNPJ que deseja efetuar o credenciamento e 

clique em Prosseguir. 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

CPF/CNPJ  Informe o CPF/CNPJ a ser credenciado. 

Botões de atividades  

Prosseguir Clique neste botão para prosseguir o credenciamento. 

Limpar Clique neste botão para limpar as informações. 

 

4.3 Cadastramento do Tomador de Serviços 

 

Nesta página digite os dados do tomador a ser credenciada e clique em 

Encaminhar solicitação . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento 

Item Descrição 
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CPF/CNPJ 
O campo será preenchido pelo sistema com o CPF/CNPJ 
informado na página anterior. 

Nome/Razão 
social 

Neste campo, você deve informar o nome do tomador ou a razão 
social da empresa tomadora de serviço. 

UF Neste campo, selecione o estado onde se localiza a pessoa ou a 
empresa. 

Cidade Por meio deste campo, selecione a cidade onde se localiza a 
pessoa ou a empresa. 

Cod IBGE Este item será preenchido automaticamente. 

Bairro 
Por meio deste campo, você deve informar o bairro da pessoa ou 
da empresa para a qual deseja solicitar acesso. 

CEP 
Neste campo, você deve informar Código de Endereçamento 
Postal da pessoa ou da empresa para a qual deseja solicitar 
acesso. 

Logradouro 
Informe o nome do logradouro (rua, avenida, etc.) da pessoa ou 
da empresa para a qual deseja o credenciamento. 

Nº Informe o número que compõe o endereço da pessoa ou da 
empresa para a qual deseja o credenciamento. 

Complemento 
Neste campo, você pode informar um complemento (n° da sala 
comercial, andar, apartamento, etc.) da pessoa ou da empresa 
para a qual deseja solicitar acesso. 

E-mail 
Informe o e-mail da pessoa ou da empresa. Através deste e-mail 
você receberá as informações referente ao seu credenciamento e 
demais informações referente a NFS-e. 

Fone Neste campo, você pode informar o telefone da pessoa ou da 
empresa para a qual deseja solicitar acesso. 

Ramal 
Neste campo, você pode informar o ramal da pessoa responsável 
por  solicitar acesso. 

Senha 
Neste campo, você deverá informar uma senha com no mínimo 6 
e no máximo 12 caracteres para acesso após efetivação do 
credenciamento. Os caracteres poderão ser alfanuméricos. 
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Confirmar 
Senha Neste item você deverá confirmar a senha digitada anteriormente. 

Botões de atividades 

Encaminhar 
solicitação 

Clique neste botão para encaminhar sua solicitação. 

Limpar Clique neste botão para limpar as informações. 

 

4.4 Confirmação de Envio do Cadastramento 

 

Após encaminhar sua solicitação, será apresentada a mensagem:  

Sua solicitação foi encaminhada com sucesso. Clique aqui para imprimir seu 

formulário de solicitação. 
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5. ACOMPANHAR A SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

5.1 Acompanhar Credenciamento 

 

Na tela principal você poderá acessar e acompanhar o processo de 

credenciamento. Clique em Acompanhar Credenciamento . 

 

5.2 Acompanhamento de Requisição 

 

Nesta tela você poderá acompanhar seu processo de credenciamento. Digite 

seu CNPJ e chave de consulta que você recebeu no ato de seu credenciamento, 



20 
 

 
 

após clique em Enviar Consulta. Você poderá também limpar as informações para 

uma nova consulta. 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

CPF/CNPJ  Informe o CPF/CNPJ que deseja acompanhar o 

credenciamento. 

Chave de acesso Informe a chave de acesso enviada por e-mail. 

Botões de atividades  

Enviar consulta Clique neste botão para prosseguir o acompanhamento do 

credenciamento. 

Limpar campos Clique neste botão para limpar as informações. 
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6. ACESSO AO AMBIENTE NFS-E 

 

Após confirmação do seu credenciamento pela fiscalização, você receberá 

um e-mail de autorização de acesso ao sistema. Digite seu CPF/CNPJ, senha 

cadastrada no credenciamento e CÓD. que aparece ao lado e clique em Entrar  para 

acessar seu ambiente NFS-e. 

 

6.1 Tela inicial no Ambiente NFS-e 
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Esta é sua tela inicial após efetuar seu login. Aqui você terá a sua disposição 

todos os serviços, impostos, configurações e demais atividades. Nesta tela você tem 

a sua disposição a opção Trocar senha. 

 

6.2 Troca de Senha 

 

Nesta tela você poderá realizar a troca de sua senha. Digite sua senha atual e 

posteriormente a nova senha, confirmando a nova senha. Clique em Enviar para 

finalizar a operação. 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Digite a senha atual Digite a senha utilizada para entrar na página. 

Digite a nova senha Digita a senha para qual você deseja alterar a senha atual. 

Confirmar nova senha Digite novamente a senha digitada no campo “Digite a nova 

senha”. 

Botões de atividades  

Enviar Clique neste botão para prosseguir com a troca da senha. 
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6.3 Acesso ao Menu Serviços 

 

Em sua tela principal, no menu serviços , aparecerão os itens conforme 

demonstra a tela acima. 

 



24 
 

 
 

7. EMITIR NFS-E 

 

Para efetuar a emissão de uma nota, no menu serviços , clique na opção 

Emitir NFS-e. 

 

7.1 Informe o Tomador do Serviço 

 

O próximo passo é selecionar o Tomador: pessoa física, jurídica, internacional 

(se habilitado) ou não identificado (se habilitado). 
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Após selecionar a espécie do tomador, deverá ser digitado o CPF da pessoa 

física ou o CNPJ da empresa, conforme sua opção. Você poderá também pesquisar 

o tomador ou limpar as informações.  

 

7.2 Acesso à pesquisa tomador de serviços 

 

Caso você não saiba o CPF/ CNPJ do tomador clique na opção Pesquisar. 

 

7.3 Pesquisa de tomadores e prestadores cadastrados 
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Esta será a próxima tela para suas pesquisas. Você poderá pesquisar por 

NOME, CPF ou CNPJ. Esta tela ainda dará a opção de cadastrar o tomador caso 

após a pesquisa ele não for localizado. 

Na pesquisa pelo nome você poderá digitar apenas o primeiro nome ou parte 

dele. Caso a pessoa estiver cadastrada, abaixo aparecerá o cadastro da mesma. 

Observe a sua direita que você poderá vincular este prestador de serviços a sua lista 

de clientes. 

 

7.4 Acesso ao cadastramento 

 

Caso sua pesquisa não tenha localizado o tomador do serviço, clique na 

opção cadastrar  e proceda ao cadastramento. 
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7.5 Cadastramento da pessoa 

 

Nesta página digite os dados do tomador a ser cadastrado e clique em 

Salvar . 

Componentes da página 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

CPF/CNPJ Por meio deste campo, você deve informar o CPF da pessoa ou 
o CNPJ da empresa a ser cadastrada. 

Nome/Razão 
Social 

Por meio deste campo, você deve informar o nome da pessoa 
ou a razão social da empresa a ser cadastrada. 

Nome Fantasia Neste campo você poderá identificar a empresa pela marca que 
mais a identifica. 

Fone 
Neste campo, você pode informar o telefone da pessoa ou da 
empresa a ser cadastrada. 

Fax 
Neste campo, você deve informar o telefone da pessoa ou da 
empresa para a qual deseja receber ou enviar algum 
documento. 

E-mail 
Neste campo deverá ser informado o endereço eletrônico para 
envio de informações referentes as NFS-e’s. 

Home Page Endereço eletrônico para acesso ao portal da empresa. 
Exemplo       (www.olho.com.br) 

Botões em suas atividades 

Salvar Clique neste botão para salvar as informações cadastrais. 
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Limpar Clique neste botão para limpar as informações. 
 

7.5.1 Cadastramento do endereço da pessoa 

 

Nesta página digite os dados do endereço do tomador a ser cadastrado e 

clique em Salvar . 

Componentes da página 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

UF Selecione a Unidade da Federação (Estados ou Distrito Federal) a 
partir da lista disponível clicando na seta à direita do campo. 

Cidade Selecione a Cidade a partir da lista disponível clicando na seta à 
direita do campo. 

Cód. IBGE Campo preenchido automaticamente. 

CEP 
Informe o Código de Endereçamento Postal onde estiver 
estabelecida ou domiciliada a pessoa ou a empresa a ser 
cadastrada. 

Nº 
Informe o número que compõe o endereço da pessoa ou da 
empresa a ser cadastrada. 

Complemento Informe o complemento do endereço (sala comercial, andar 
apartamento, etc.) da pessoa ou da empresa a ser cadastrada. 

Logradouro 
Informe o nome do logradouro (rua, avenida, etc.) onde é 
estabelecida ou domiciliada a pessoa ou a empresa a ser 
cadastrada. 
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Bairro 
Informe o nome do bairro onde estabelecido ou domiciliado a 
pessoa ou a empresa a ser cadastrada. 

Botões de Atividades 

Salvar Clique neste botão para salvar as informações cadastrais. 

Limpar Clique neste botão para limpar as informações. 
 

7.6 Lançar Tomador do serviço 

 

Após informar o tomador, clique em lançar. 
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7.7 Acesso principal para emissão da NFS-e 

 

Esta é a tela principal para emissão das NFS-e. É através dela que você dará 

inicio ao processo de emissão da NFS-e.   

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Tomador 
O tomador será identificado pelas informações do seu 
cadastro junto ao sistema. 

Descrição do serviço 
Neste campo, descreva o serviço prestado. Por 
exemplo: “Hospedagem – duas diárias”. 

Item da lista de serviços 
Selecione o item da lista de serviços, clicando na seta à 
direita do campo. 

Natureza da operação Selecione a natureza da operação, clicando na seta à 
direita do campo. 

Valor serviços Indique o valor integral do preço do serviço prestado. 

Alíquota ISS % 

O campo será preenchido pelo sistema com a alíquota 
definida na legislação para o serviço conforme a 
seleção do item da Lista de Serviços, exceto para as 
ME’s ou EPP’s optantes pelo Simples Nacional.  

Valor ISS Retido Campo preenchido pelo sistema. 

Valor ISS Campo preenchido pelo sistema. 

Botões de Atividades 
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Continuar emitindo NFS-e 
para o mesmo tomador 

Selecione esta opção se desejar emitir a próxima NFS-
e para o mesmo tomador. 

Emitir NFS-e Clique para finalizar a emissão da NFS-e. 

Limpar Clique para limpar as informações. 
 

7.7.1 Informações adicionais da NFS-e 

 

Na aba “Adicionais” você poderá incluir os valores de retenções, deduções, 

descontos e demais encargos. Esta tela é de preenchimento opcional. 

 

LEMBRE-SE: Para continuar emitindo NFS-e para o mesmo tomador será 

necessário habilitar o campo:        Continuar emitindo NFS-e para o mesmo tomador 
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7.7.2 Informações do Tomador de serviço 

 

Nesta tela encontram-se os dados do tomador para sua verificação. Caso o 

cadastro do tomador não possua um e-mail cadastrado é possível informar. O e-mail 

informado será automaticamente atualizado no cadastro.  

 

7.7.3 Informações do local da prestação do serviço 

 

Nesta tela através dos botões de atividades Localização Prestador  - 

Localização Tomador  - Outro Local  você indicará o local onde o serviço foi 

prestado. 
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7.7.4 Informações sobre Substituição 

 

Esta tela será usada para efetuar a substituição de NFS-e. Neste caso você 

confirmará a substituição através do sim  e informará a série e o número da nota que 

será substituída. 

Nos botões de atividades você irá Emitir NFS-e ou Limpar. 

 

7.7.5  Informações sobre Intermediário  

 
Esta tela de uso opcional será usada para indicar a pessoa física ou jurídica 

que realizou a intermediação do serviço. 
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7.7.6 Informações sobre Construção Civil 

 
Esta tela será usada para serviços de obras na construção civil. Nela será 

indicado o código da obra e o artigo que se refere no CTM de cada município.  

 

7.7.7 Confirmação da emissão da NFS-e 

 

Após a emissão da nota o sistema apresentará a tela consultar NFS-e, com a 

mensagem: NFS-e emitida com sucesso. 
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8. CONSULTAR NFS-E 

 

É possível também acessar a tela de consulta pelo no menu serviços, 

clicando na opção Consultar NFS-e. 

Na tela Consultar NFS-e você poderá efetuar Consulta por período, Consulta 

por competência, Consulta por NFS-e e Consulta por lote. 

 

8.1 Consulta por período 
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Nesta página digite os dados para pesquisa por período e clique em 

Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Data Informe o período a ser pesquisado. 

Situação 
Selecione a situação das notas que deseja consultar, você pode 
selecionar entre “Normal”, “Cancelada” ou “Todos”. 

Local Prest. 
Selecione entre “No município”; “Fora Município”; “No exterior” ou 
“Todos”. 

Atividade Selecione clicando na seta à direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta à direita do campo. 

Tomador 
Indique o CPF/CNPJ do tomador que desejar consultar ou clique 
na lupa  à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
 

8.1.1 Consulta por competência 
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Nesta página digite os dados para pesquisa por competência e clique em 

Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Competência Você escolhe o mês e ano que deseja realizar a consulta. 

Situação 
Selecione a situação das notas que deseja consultar, você pode 

selecionar entre “Normal”, “Cancelada” ou “Todos”. 

Local Prest. 
Selecione “No município”; “Fora Município”; “No exterior” ou 

“Todos”. 

Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Tomador 
Indique o CPF/CNPJ do tomador que desejar consultar ou clique 

na lupa  à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
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8.1.2 Consulta por NFS-e 

 

Nesta página digite os dados para pesquisa por NFS-e e clique em 

Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Número NFS-e Digite o número da NFS-e desejada para consulta individual. 

Situação Selecione a situação das notas que deseja consultar, você pode 
selecionar entre “Normal”, “Cancelada” ou “Todos”. 

Local Prest. Selecione entre “No município”; “Fora Município”; “No exterior” ou 
“Todos”. 

Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Tomador Indique o CPF/CNPJ do tomador que desejar consultar ou clique 
na lupa  à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
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8.1.3 Consulta por lote 

 

Nesta página digite os dados para pesquisa por lote e clique em Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Número Lote Digitar o número do lote desejado. 

Situação 
Selecione a situação das notas que deseja consultar, você pode 

selecionar entre “Normal”, “Cancelada” ou “Todos”. 

Local Prest. 
Selecione entre “No município”; “Fora Município”; “No exterior” ou 

“Todos”. 

Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Tomador 
Indique o CPF/CNPJ do tomador que desejar consultar ou clique 

na lupa  à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 
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Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
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9. DECLARAR RPS 

 

Para declaração de seu RPS, no menu serviços, clique na opção Declarar 

RPS. 

Esta opção tem como função realizar a conversão do RPS em NFS-e e 

deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da emissão do RPS. 

 

9.1 Informe o Tomador do serviço 
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Nesta tela selecione o tomador do serviço: pessoa física, jurídica, 

internacional (caso habilitado) não identificado (caso habilitado). Depois de 

informado o tomador clique em lançar. 

 

9.2 Acesso principal para emissão do RPS 

 

Esta será a tela principal para declaração dos RPS’s. É através dela que se 

dará inicio a conversão dos RPS’s em NFS-e’s. 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Tomador 
O tomador será identificado pelas informações do seu 
cadastro junto ao sistema. 

Série RPS Digite a série do RPS indicado em seu recibo. 

Número RPS Digite o número do RPS indicado em seu Recibo. 

Tipo Selecione que tipo de RPS é o seu. (RPS, Nota Fiscal 
Conjugada (mista) ou Cupom). 

Data emissão Digite a data da emissão do RPS. 
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Status 
Selecione a situação que o PRS se encontra (Normal ou 
Cancelado) 

Descrição do serviço 
Neste campo, descreva o serviço prestado. Por exemplo: 
“Hospedagem – duas diárias”. 

Item da lista de 
serviços 

Selecione o item da lista de serviços, clicando na seta à 
direita do campo. 

Natureza da operação Selecione a natureza da operação, clicando na seta à 
direita do campo. 

Valor serviços Indique o valor integral do preço do serviço prestado. 

Alíquota ISS % 

O campo será preenchido pelo sistema com a alíquota 
definida na legislação para o serviço conforme a seleção 
do item da Lista de Serviços, exceto para as ME’s ou 
EPP’s optantes pelo Simples Nacional.  

Valor ISS retido Campo preenchido pelo sistema. 

Valor ISS Campo preenchido pelo sistema. 

Botões de Atividades 

Continuar declarando 
RPS para o mesmo 

tomador 

Selecione esta opção se desejar declarar o próximo RPS 
para o mesmo tomador. 

Declarar RPS e 
converter em NFS-e 

Clicando neste botão você estará declarando e 
convertendo o PRS em NFS-e. Antes de proceder esta 
opção, verifique se todos os dados estão corretos. 

Limpar Clique para limpar as informações. 
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9.2.1 Informações adicionais do RPS 

 

Na aba “Adicionais” você poderá incluir os valores de retenções, deduções, 

descontos e demais encargos. Esta tela é de preenchimento opcional. 

 

LEMBRE-SE: Para continuar declarando RPS para o mesmo tomador será 

necessário habilitar o campo:       Continuar declarando RPS para o mesmo tomador. 

 

9.2.2 Informações do Tomador de serviço 

 



45 
 

 
 

Nesta tela encontram-se os dados do tomador para sua verificação. Caso o 

cadastro do tomador não possua um e-mail cadastrado é possível informar. O e-mail 

informado será automaticamente atualizado no cadastro. 

 

9.2.3 Informações do local da prestação do serviço 

 

Nesta tela através dos botões de atividades Localização Prestador  - 

Localização Tomador  - Outro Local  você indicará o local onde o serviço foi 

prestado. 
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9.2.4 Informações sobre Substituição 

 

Esta tela será usada quando houver substituição de RPS. Neste caso você 

confirmará a substituição através do sim e informará a série, o número e o tipo de 

RPS que será substituído. 

 

9.2.5 Informações sobre Intermediário 

 
Esta tela de uso opcional será usada para indicar a pessoa física ou jurídica 

que realizou a intermediação do serviço. 
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9.2.6 Informações sobre Construção Civil 

 
Esta tela será usada para serviços de obras na construção civil. Nela será 

indicado o código da obra e o artigo que se refere no CTM de cada município.  

Nos botões de atividades você irá Declarar RPS e converter em NFS-e ou 
Limpar  as informações da tela. 
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10. CONSULTAR  RPS  

 

Para consultar os RPS’s, no menu serviços , clique na opção Consultar 

RPS. 

 

10.1 Consulta de RPS 

 

Nesta página digite os dados para pesquisar os RPS e clique em Pesquisar . 
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Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Pesquisa por data 
Aqui você poderá pesquisar os RPS’s por um determinado 

período. 

Pesquisa por RPS Digite apenas o RPS desejado para pesquisa. 

Pesquisa por lote Digite o lote de RPS desejado para pesquisa. 
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11. DECLARAR LOTE RPS 

 

Para Declarar lote de RPS, no menu serviços , clique na opção Declarar lote 

RPS. 

 

11.1 Busca de arquivo de RPS 

 

Ao clicar em procurar, abrirá uma tela de pesquisa de arquivos. Selecione o 
arquivo XML desejado. Depois de selecionado o arquivo clique em abrir. O sistema 
efetuará o processamento deste arquivo informando se o lote foi processado com 
sucesso. 
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12. CONSULTAR LOTE RPS 

 

Para consultar lote de RPS, no menu serviços , clique na opção Consultar 

Lote RPS. 

 

12.1 Consultar lote de RPS 

 

Nesta página digite os dados para pesquisa os lotes de RPS e clique em 

Pesquisar . 

Componentes da tela 
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Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Pesquisa por data Aqui você poderá pesquisar os lotes RPS’s por um determinado 
período. 

Pesquisa por lote Digite o lote de RPS desejado para pesquisa. 

Botões de Atividades 

Pesquisar período 
Clicando neste botão, você poderá efetuar a pesquisa pelo 
período informado. 

Pesquisar lote 
Clicando neste botão, você poderá efetuar a pesquisa pelo lote 
informado. 
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13. NOTAS RECEBIDAS 

 

Para consultar notas recebidas, no menu serviços , clique na opção Notas 

Recebidas.  

 

13.1 Consulta por Período 

 

Nesta página digite os dados para pesquisa das Notas recebidas por período 

e clique em Pesquisar . 
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Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Data da NFS-e/RPS 

Digite o período desejado para consulta. Observe a imagem 
ao lado  clicando nela você terá a seguinte mensagem: 
Quando a NFS-e não for gerada por intermédio de RPS , 
considerar a data da emissão da NFS-e. 
Atenção: o período escolhido não poderá ser superior a 3 
(três) meses. 

NFS-e’s emitidas 

Você poderá selecionar as seguintes opções para a sua 
consulta: 
Todas, convertidas, não convertidas e serviços não tomados. 

Observe a imagem ao lado  clicando nela você terá a 
seguinte mensagem: Convertidas – Apresenta as notas 
declaradas em seu CPF/CNPJ que estão convertidas. 
Não Convertidas: Apresenta as notas declaradas em seu 
CPF/CNPJ que não estão convertidas. 
Serviços não Tomados: Apresenta as notas em seu 
CPF/CNPJ declaradas como não tomadas. 

Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Prestador 
Indique o CPF/CNPJ do prestador que desejar consultar ou 
clique na lupa à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 

 



55 
 

 
 

13.1.1 Consulta por Competência 

 

Nesta página digite os dados para pesquisa das Notas recebidas por 

competência e clique em Pesquisar . 

Componentes da tela  

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Competência Você escolhe o mês e ano que quer realizar a consulta.  

NFS-e’s emitidas 

Você poderá selecionar as seguintes opções para a sua 
consulta: 
Todas, convertidas, não convertidas e serviços não tomados. 

Observe a imagem ao lado  clicando nela você terá a 
seguinte mensagem: Convertidas – Apresenta as notas 
declaradas em seu CPF/CNPJ que estão convertidas. 
Não Convertidas: Apresenta as notas declaradas em seu 
CPF/CNPJ que não estão convertidas. 
Serviços não Tomados: Apresenta as notas em seu 
CPF/CNPJ declaradas como não tomadas.  

Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Prestador 
Indique o CPF/CNPJ do prestador que desejar consultar ou 
clique na lupa à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 
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Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 

 

13.1.2 Consulta por Documento 

 

Nesta página digite os dados para pesquisa das Notas recebidas por 

documento e clique em Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Nº Documento Indique o número do documento. 

Tipo doc. Informe se o documento a ser pesquisado é uma NFS-e ou um 
RPS. 

NFS-e’s emitidas Você poderá selecionar as seguintes opções para a sua 
consulta: 
Todas, convertidas, não convertidas e serviços não tomados. 

Observe a imagem ao lado  clicando nela você terá a 
seguinte mensagem: Convertidas – Apresenta as notas 
declaradas em seu CPF/CNPJ que estão convertidas. 
Não Convertidas: Apresenta as notas declaradas em seu 
CPF/CNPJ que não estão convertidas. 
Serviços não Tomados: Apresenta as notas em seu CPF/CNPJ 
declaradas como não tomadas. 
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Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Prestador Indique o CPF/CNPJ do prestador que desejar consultar ou 
clique na lupa à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
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14. DECLARAR DIR 

 

Para declarar DIR, no menu serviços , clique na opção Declarar DIR . 

 

14.1 Informar o prestador de serviço 

 

Nesta tela selecione o prestador do serviço: pessoa física, jurídica. Depois de 

informado o prestador clique em lançar. 
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14.2 Acesso Principal para Declaração da DIR 

 

Esta é a tela principal para declaração da DIR. É através dela que se dará 

inicio a declaração. A DIR – Declaração de Informações Recebidas deve ser 

efetuada pelos tomadores de serviços, para declarar os documentos fiscais 

recebidos de prestadores não estabelecidos no Município. 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Prestador 
O prestador será identificado pelas informações do seu 
cadastro junto ao sistema. 

Série documento 
Caso sua empresa faça uso da DIR com série e número, 
preencha este campo com a série indicada em seu 
documento. 

Nº documento Digite o número da DIR indicada. 

Tipo documento 
Selecione que tipo de documento é o seu. (NFS-e, RPS, 
NF mista, Cupom fiscal e NFS). 

Data emissão Digite a data da emissão do documento. 

Descrição do serviço Neste campo, descreva o serviço prestado. Por exemplo: 
“Hospedagem – duas diárias” 

Item da lista de 
serviços 

Selecione o item da lista de serviços, clicando na seta à 
direita do campo. 
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Natureza da operação 
Selecione a natureza da operação, clicando na seta à 
direita do campo. 

Valor serviços Indique o valor integral do preço do serviço prestado. 

Alíquota ISS % 

O campo será preenchido pelo sistema com a alíquota 
definida na legislação para o serviço conforme a seleção 
do item da Lista de Serviços, exceto para as ME’s ou 
EPP’s optantes pelo Simples Nacional.  

Valor ISS retido Campo preenchido pelo sistema. 

Valor ISS Campo preenchido pelo sistema. 

Botões de Atividades 

Declarar DIR 
Clicando neste botão você estará realizando a declaração 
da DIR. Antes de proceder esta opção, verifique se todos 
os dados estão corretos. 

Limpar Clique para limpar as informações. 

 

14.2.1 Informações Adicionais da DIR 

 

Na aba “Adicionais”  você poderá incluir os valores de retenções, deduções, 

descontos e demais encargos. Esta tela é de preenchimento opcional.  

Após seu preenchimento clique em Declarar DIR  para finalizar a declaração ou em 

Limpar para limpar as informações. 
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14.2.2 Informações do Prestador de Serviço 

 

Nesta tela encontram-se os dados do prestador para sua verificação. 

 

14.2.3 Informações do Local da Prestação do Serviço 

 

Nesta tela através dos botões de atividades Localização Prestador  - 
Localização Tomador  - Outro Local  você indicará o local onde o serviço foi 
prestado. 
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15. CONSULTAR DIR 

 

Para consultar as DIR, no menu serviços , clique na opção Consultar DIR. 

Na tela de consulta você poderá efetuar Consulta por período, Consulta por 

competência, Consulta por documento e Consulta por lote. 

 

15.1 Consulta por Período 
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Nesta página digite os dados para pesquisa das DIR por período e clique em 

Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Data da declaração 
ou Data da 
prestação 

Informe o período a ser pesquisado. 

Tipo doc. 
Selecione que tipo de documento é o seu. (Todos, NFS-e, 
RPS, NF mista, Cupom fiscal, NFS). 

Local Prest. 
Selecione entre “No município”; “Fora Município”; “No exterior” 
ou “Todos”. 

Atividade Selecione clicando na seta à direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta à direita do campo. 

Prestador 
Indique o CPF/CNPJ do prestador que desejar consultar ou 
clique na lupa  à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
 

15.1.1 Consulta por Competência 
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Nesta página digite os dados para pesquisa das DIR por competência e clique 

em Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Competência Você escolhe o mês e o ano que quer realizar a consulta. 

Tipo doc. 
Selecione que tipo de documento é o seu. (Todos, NFS-e, RPS, 
NF mista, Cupom fiscal, NFS). 

Local Prest. 
Selecione entre “No município”; “Fora Município”; “No exterior” ou 
“Todos”. 

Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Prestador 
Indique o CPF/CNPJ do prestador que desejar consultar ou 
clique na lupa  à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
 

15.1.2 Consulta por Documento 
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Nesta página digite os dados para pesquisa das DIR por documento e clique 

em Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Número doc. Digite o número do documento desejado para consulta individual. 

Tipo doc. Selecione que tipo de documento é o seu. (Todos, NFS-e, RPS, NF 
mista, Cupom fiscal, NFS). 

Local Prest. Selecione entre “No município”; “Fora Município”; “No exterior” ou 
“Todos”. 

Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Prestador 
Indique o CPF/CNPJ do prestador que desejar consultar ou clique 
na lupa  à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
 

15.1.3 Consulta por Lote 
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Nesta página digite os dados para pesquisa das DIR por lote e clique em 

Pesquisar . 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Número Lote Digite o número do lote desejado para consulta. 

Tipo doc. 
Selecione que tipo de documento é o seu. (Todos, NFS-e, RPS, NF 
mista, Cupom fiscal, NFS). 

Local Prest. 
Selecione entre “No município”; “Fora Município”; “No exterior” ou 
“Todos”. 

Atividade Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Natureza Selecione clicando na seta a direita do campo. 

Prestador 
Indique o CPF/CNPJ do prestador que desejar consultar ou clique 
na lupa  à direita do campo para consultar. 

Exibir Selecione a opção na seta à direita do campo. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 
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16. DECLARAR LOTE DIR 

 

Para Declarar lote de DIR, no menu serviços , clique na opção Declarar lote 

DIR. 

 

16.1 Busca de arquivo da DIR 

 

Ao clicar em procurar, abrirá uma tela de pesquisa de arquivos. Selecione o 

arquivo XML desejado. Depois de selecionado o arquivo clique em abrir.  
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O sistema efetuará o processamento deste arquivo informando se o lote foi 

processado com sucesso. 
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17. CONSULTAR LOTE DIR 

 

Para consultar lote de DIR, no menu serviços , clique na opção Consultar 

Lote DIR.  

 

17.1 Consultar lote DIR 

 

Nesta página digite os dados para pesquisa dos lotes DIR por período e 

clique em Pesquisar . 
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Componentes da tela  

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Pesquisa por data 
Aqui você poderá pesquisar os lotes DIR’s por um determinado 
período. 

Pesquisa por lote Digite o lote de DIR desejado para pesquisa. 

Botões de Atividades 

Pesquisar período Clicando neste botão, você poderá efetuar a pesquisa pelo 
período informado. 

Pesquisar lote Clicando neste botão, você poderá efetuar a pesquisa pelo lote 
informado. 
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18. ACESSO AO MENU IMPOSTOS 

18.1 Apurar Imposto 

 

Para apurar imposto, no menu Imposto , clique na opção Apurar Imposto . 

 

18.2 Apuração do imposto 

 

Esta tela é responsável pela apuração do ISS, seja ele retido ou variável. 
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Clicando em lançar valor , será gerada a guia de pagamento referente ao 

imposto devido. 

 

18.2.1 Confirmação do imposto apurado 

 

Após lançado o valor será apresentada a mensagem: Imposto apurado com 

sucesso. 
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19. GUIAS 

 

Para visualizar os débitos, no menu Imposto , clique na opção Guias.  

 

19.1 Procedimentos para os débitos 

 

Nesta página informe os dados para pesquisar as guias e clique em 

Pesquisar . 
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Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

Dívida Selecione o tipo de dívida desejado para pesquisa. 

Ano Informe o ano do débito para pesquisa. 

Mês Selecione o mês desejado para pesquisa. 

Situação Informe a situação do débito para pesquisa. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Limpar Clique para limpar as informações da pesquisa. 

Resultado da Pesquisa 

Ano Indica o ano da guia pesquisa. 

Parc. Indica o número da parcela. 

Dt. lança Indica a data do lançamento da guia. 

Dt. venc. Indica a data de vencimento da guia. 

Dat. pag. Indica a data de pagamento da guia. 

Dívida Indica o tipo de divida da guia. 

Orig.  Clicando na lupa você terá acesso ao Relatório de Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) emitidas por débito. 

Valor Indica o valor da guia. 

Boleto Gera boleto para pagamento, recalcula pagamentos em atraso. 

Canc.  Clicando neste item você terá acesso ao cancelamento de guias 
emitidas. 
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20. ACESSO AO MENU CONFIGURAÇÕES 

 

Para visualizar os clientes, no menu Configurações , clique na opção 

Clientes.  

 

20.1 Pesquisa de cadastros 

 

 Clique em Pesquisar cadastros. 
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20.2 Pesquisa de Tomadores e Prestadores cadastrados 

 

Nesta tela você poderá fazer a pesquisa dos tomadores e prestadores 

cadastrados. 

A pesquisa poderá ser feita por CPF/CNPJ ou pelo nome. Na pesquisa pelo 

nome o sistema aceita a condição de digitar parte do nome do tomador ou prestador. 

Componentes da tela 

Definições dos campos de dados e seu preenchimento  

Item Descrição 

CPF/CNPJ Informe o CPF/CNPJ a ser pesquisado. 

Nome/Razão social Informe o Nome ou a Razão social a ser pesquisada. 

Botões de Atividades 

Pesquisar Clique para finalizar a pesquisa. 

Cadastrar Clique para realizar um novo cadastro de tomador ou 
prestador. 

Voltar Clique para voltar ao menu anterior. 

Limpar Filtros Clique para limpar a pesquisa. 
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20.3 Vincular cliente 

 

Após ter optado pela pesquisa por CPF/CNPJ ou nome do tomador ou 

prestador, clique em pesquisar. O sistema apresentará os tomadores e prestadores 

cadastrados de sua pesquisa. 

Observe a sua direita o item vincular cliente .  Clicando neste item, você 

vinculará este cliente ao seu cadastro. Ao vincular clientes em seu cadastro, para as 

próximas atividades não haverá mais a necessidade de uma nova consulta. Ele 

estará disponível em seu menu Clientes.  
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20.3.1 Desvincular cliente 

 

Para excluir o tomador ou prestador de seu cadastro de clientes, clique em 

desvincular cliente. 



79 
 

 
 

21. ENQUADRAMENTO FISCAL 

 

Para acessar Enquadramento Fiscal , no menu Configurações , clique na 

opção Enquadramento Fiscal.  

 

21.1 Históricos dos enquadramentos 

 

Esta tela apresentará todos os históricos de enquadramentos realizados pela 

sua empresa. 
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22. VINCULAR CONTADOR 

 

Para acessar vincular contador , no menu Configurações , clique na opção 

vincular contador. 

 

22.1 Pesquisa e vincula contador 

 

Nesta tela você poderá fazer a pesquisa dos contadores cadastrados. 

A pesquisa poderá ser feita por CPF/CNPJ ou pelo nome. Na pesquisa pelo 

nome o sistema aceita a condição de digitar parte do nome do contador. Clicando 
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em pesquisar os dados da pesquisa serão apresentados.  Clique no sinal   

localizado a sua direita da tela para vincular o contador desejado. 

 

22.2 Desvincular o contador 

 

A mensagem Contador Vinculado com sucesso será apresentada. Também 

serão apresentados os dados do contador. Para desvincular o contador clique no 

sinal  localizado a sua direita da tela. 
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22.2.1 Permissões do contador 

 

Após ter vinculado seu contador a sua empresa, através desta tela você 

concederá as permissões para seu contador. Clique na lupa  para gerenciar as 

permissões do contador. 

 

22.2.2 Histórico do contador 

 

Na aba histórico é possível visualizar o histórico de todos os contadores 

vinculados / desvinculados ao seu cadastro. 
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23. ATIVIDADES FISCAIS 

 

Para acessar Atividades Fiscais , no menu Configurações , clique na opção 

Atividades Fiscais. 

 

23.1 Seleção de atividades fiscais 

 

Esta tela permite que você selecione suas próprias atividades.  Para que esta 

tela esteja ativa é necessário de autorização pelo fisco municipal. 
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24. LOGOMARCA (PERSONALIZAR) 

 

Para acessar e fazer a inclusão da logomarca de sua empresa, no menu 

Configurações , clique na opção Logomarca (Personalizar). 

 

24.1 Carregar logomarca 

 

Ao clicar em procurar, abrirá uma tela de pesquisa de arquivos. Selecione o 

arquivo (imagem) desejado. Depois de selecionado o arquivo clique em abrir. O 

sistema efetuará o processamento deste arquivo apresentando sua logomarca. 
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Observe as dimensões da imagem: 

Dimensões da imagem:  80 px de largura e 70 px de altura  

Tamanho máximo do arquivo:  25.000 bytes  

Formatos:  Somente serão aceitos arquivos: BMP, JPG, GIF, PNG ou JPEG. 
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25. CADASTRO DE USUÁRIO 

 

Para acessar cadastro de usuário, no menu Configurações , clique na opção 

Cadastro de Usuário. 

 

25.1 Pesquisa do cadastro de usuários do sistema 

 

Nesta tela é possível efetuar a pesquisa do cadastro que você deseja 

cadastrar como usuário. Para efetuar o cadastro de um usuário é necessário que o 

mesmo já possua um cadastro na NFS-e.  
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Após informado o CPF/CNPJ do cadastro clique em Prosseguir . 

 

25.2 Cadastro de usuários do sistema 

 

Nesta tela você informa o E-mail do usuário e a qual grupo de usuário que o 

mesmo pertence, também poderá informar se o cadastro do usuário esta ativo ou 

não. 

O grupo de usuário serve para padronizar alguns cadastros. Ex: usuário que 

efetuam somente a emissão de NFS-e, pode-se criar um grupo com somente esta 

permissão ativa. Ao efetuar o cadastro do usuário e selecionar este grupo o sistema 

automática jogará somente as permissões do grupo para o usuário. 
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25.2.1 Selecionar permissões ao usuário 

 

Esta tela permite que você selecione as permissões que irá conceder para 

este usuário. 

Lembrando que caso seja informado um grupo de usuário o sistema já traz as 

permissões do grupo do usuário para as permissões do cadastro. 
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26. GRUPO DE USUÁRIO 

 

Para acessar grupo de usuário, no menu Configurações , clique na opção 

Grupo de Usuário. 

 

26.1 Cadastro grupos de usuários 

 

Nesta tela é possível informar o grupo do usuário e se o mesmo está ativo ou 

não. Este grupo serve para padronizar permissões no cadastro do usuário. 
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26.1.1 Permissões ao grupo de usuários 

 

Nesta tela você seleciona as permissões que irá conceder para este grupo de 

usuários. 
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27. SAIR DO SISTEMA NFS-E 

 

Para sair do sistema clique em Sair . 
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28. OBSERVAÇÃO 

Visando o conforto e segurança do usuário na operacionalização do sistema, 

é disponibilizado um ambiente de teste, onde é possível treinar a execução das suas 

principais funcionalidades, inclusive a emissão da NFS-e 

Para acessar o ambiente de teste entre em contato com prefeitura municipal 

de seu município.  

 

 


