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COMO SE TORNAR USUÁR IO DO SISTEMA DE ISS :
Para se tornar um usuário do sistema o contribuinte deve atender os itens abaixo:



Cadastro deve estar atualizado na prefeitura;
Possuir certificado digital emitido em nome da empresa/contador;

OBS: MEI não precisa ter certificado, seu acesso deve ser solicitado para a prefeitura.


Possuir e-mail válido;

SOLICITAÇÃO DE USUÁR IO COM CERTIFICADO D A EMPRESA:


Selecionar o menu Funções >> Solicitação de Usuário.



Após o acesso, aparecerá uma breve explicação de como se tornar usuário do sistema. Em seguida, o
contribuinte deverá clicar no botão Solicitar Usuário.



Em seguida, o sistema irá solicitar ao contribuinte o acesso com Certificado Digital, conforme imagem abaixo.



Ao clicar na solicitação, o certificado será visualizado para ser realizado o seu acesso. Depois de realizado o
acesso com o Certificado Digital, o contribuinte será redirecionado para o preenchimento dos dados,
portanto, deverá selecionar as finalidades de acesso e em seguida, preencher os dados obrigatórios
(CNPJ/CPF, nome de usuário e e-mail). Em seguida, clicar no botão “Próximo Passo”.



Será informado os dados cadastrais da empresa e os dados de acesso, juntamente com o certificado. Caso
os dados informados estejam corretos, deverá ser clicado no botão “Confirmar Dados. ”



O sistema criará o usuário e enviará a senha para o e-mail informado. Portanto se o usuário cadastrado for
de Contador, Contribuinte ou Gráfica, basta selecionar uma das opções de acesso e acessar o cadastro da
empresa.

SOLICITAR USUÁRIO PELO ACESSO CONTADOR:



A solicitação de usuário realizada pelo Contador, está disponível apenas para os contribuintes abaixo do
Porte ME. Portanto, o contador já deve possuir um usuário no sistema com certificado digital vinculado.
Para realizar a solicitação do usuário, o Contador deve acessar o sistema utilizando o certificado digital.
Efetuado o acesso, deve selecionar o menu Cadastros >> Solicitar Usuário para Contribuinte e repetir o
procedimento do item anterior.

OBS: Os usuários que foram criados pelo Contador já são vinculados ao cadastro do contribuinte automaticamente.

>>> CASO O CONTADOR NÃO POSSUA ACESSO DEVERÁ REALIZAR O SEGUINTE PROCEDIMENTO <<<



Após clicar irá abrir a página abaixo, clique novamente em solicitar usuário.



Em seguida, o sistema irá solicitar ao contador o acesso com Certificado Digital, conforme imagem abaixo.



Selecione o certificado que corresponde com seu cadastro na prefeitura, IMPORTANTE: o certificado precisa
estar no CPF do contador ou no CNPJ da Contabilidade, pois ele irá verificar de acordo com o cadastro que
tem na prefeitura.




Selecione seu certificado e clique OK.
Após selecionar ele abrirá a tela de dados de acesso, aonde você deverá selecionar a finalidade
(ESCRITÓRIOS OU CONTADORES AUTÔNOMOS) e preencher todas as informações.

Conforme a imagem abaixo.



Após preencher todas as informações e clicar em Próximo Passo, a próxima janela será para verificar os
dados que constam na prefeitura.



Se tudo estiver correto, clique em Confirmar dados e então seu cadastro estará pronto para iniciar o uso.



Para acessar via contador selecione Acesso Contador.



Poderá optar por acessar digitando CRC, E-MAIL e SENHA ou então diretamente pelo certificado digital que
vinculou ao cadastro no início, feito isso você terá acesso ao sistema.

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NFS-E
Esta etapa é executada pelo contribuinte e consiste na verificação dos dados cadastrais presentes na base da
Prefeitura:



Acessar o sistema e selecionar o menu Operações Fiscais >> Autorização para Emissão de NFS-e;
Ao acessar a tela clique sobre a opção “SOLICITAR”:



Serão apresentadas as orientações de solicitação, após ler as instruções clique onde aparece “CLIQUE AQUI!
”;
Na próxima tela estão presentes os dados cadastrais da empresa e a seguinte pergunta: “Os dados cadastrais
estão corretos? ”;
Caso as informações do seu cadastro estejam corretas, marque a opção “Sim” e clique em “Confirmar”. Caso
contrário, marque a opção de resposta “Não”, e o sistema apresentará uma caixa de texto onde deverão ser
descritas as informações divergentes. Após concluir o preenchimento clique em “Confirmar”.




A solicitação será enviada à Prefeitura para análise, e ao acessar novamente a tela de Operações Fiscais >>
Autorização para Emissão de NFS-e, você verificará que aparecerão os dados da solicitação realizada com a
Situação Pendente. Será necessário acompanhar a solicitação até que a Prefeitura autorize a emissão da NFS-e.
Quando for autorizada ficará igual a imagem a baixo.

EMISSÃO DE NFS-E
A emissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica, é realizada por contribuintes que possuem a autorização da
Prefeitura (Conforme vimos no tópico anterior) para a geração de notas neste tipo de documento. Para estes casos, a
emissão é realizada da seguinte forma:



Acesse o sistema e selecione o menu Operações Fiscais >> Emitir NFS-e;
O sistema apresentará a tela de declaração, com os dados do Prestador preenchidos, e para continuar informe
os dados do Tomador, como mostra abaixo:
o No campo “Tipo de Pessoa”, selecione se o Tomador é pessoa Jurídica ou Física;
o Em seguida, informe para a pesquisa dos dados do Tomador o CNPJ/CPF ou o Alvará e saia do campo
para o sistema realizar a consulta.
o O sistema pesquisará se há os dados deste Tomador já cadastrados. Caso sim os demais campos
serão preenchidos automaticamente, e estas informações poderão ser alteradas pelo usuário se forem
necessárias. Caso não exista um cadastro para o CNPJ/CPF ou Alvará informado, o sistema solicitará
que o Tomador seja cadastrado pelo usuário como mostra abaixo:

o

o

Clicando em “Sim”, o usuário é redirecionado para o preenchimento dos dados do Tomador. Se o
mesmo for pessoa Física será necessário informar apenas o Nome, mas podem ser informados outros
dados clicando em “Informar Dados Completos”. Se o Tomador for pessoa jurídica, além do nome,
outras informações serão solicitadas.
Finalizado o preenchimento dos dados clique em “Confirmar”.

Exemplo de Tomador preenchido:



Na sequência, serão inseridos os dados da Nota fiscal:
o Converter RPS: Esta opção deve ser selecionada caso um RPS (Recibo Provisório de Serviço)
necessite ser convertido em NFS-e;
o Número do RPS: informe o número do RPS gerado (Este campo só aparecerá caso seja marcada a
opção de Converter RPS);
o Série/Subsérie do RPS: Selecione a da série do RPS (Este campo só aparecerá caso seja marcada
a opção de Converter RPS);
o Data da Emissão: Digite a data de emissão do RPS;
o Observação: Este campo não é obrigatório, porém o contribuinte poderá cadastrar uma observação
para a nota se necessário.
o **Faixa de Faturamento: Este campo aparece apenas para empresas “Optantes pelo Simples
Nacional”, que possuem um determinado valor de alíquota conforme o faturamento da empresa,
portanto, selecione a Faixa de Faturamento em que a empresa se encontra para dar continuidade.



As “Informações Adicionais” devem ser cadastradas na nota apenas quando o serviço obrigar esta informação
ou se o contribuinte desejar cadastrar desde que o serviço permita este cadastro. Nesta parte da declaração
são informados os códigos referentes aos campos “ART” e “Código da Obra”.



Na etapa do Serviço, deverão ser preenchidos os seguintes dados:
o Exigibilidade de ISS: Selecione qual o tipo da exigibilidade da nota utilizada pela empresa.
o Município onde o imposto é devido: Caso o imposto seja devido para outro Município, deverá ser
selecionado o Estado e a Cidade para o qual será pago o ISS.
o Imposto Retido pelo Tomador: Se o ISS for retido, ou seja, se o pagamento do imposto for realizado
pelo Tomador do Serviço, este campo deve ser selecionado no momento da declaração.
o Serviço: O contribuinte deverá informar o código do serviço ou do CNAE desejado, portanto, deve-se
selecionar o método de pesquisa em “Pesquisar por” e escolher se será informado o Serviço ou
CNAE, após a seleção dê dois cliques no campo Informe o código ou o nome do serviço/CNAE
desejado para limpar, e insira o código ou a descrição do Serviço ou CNAE. Conforme o código ou a
descrição são digitados, o sistema vai realizando a pesquisa do Serviço/CNAE e ao encontra-lo, clique
sobre o mesmo para selecionar.
o CNAE vinculados ao serviço/Serviços Vinculados a este CNAE: Este campo só aparecerá após a
seleção do Serviço ou CNAE, então deverá ser selecionado o item correspondente ao serviço
realizado.
o Descrição do Serviço: A descrição é informada automaticamente após a seleção do serviço. Porém,
ela pode ser alterada pelo usuário caso o mesmo ache necessário, lembrando que são 15 o mínimo
de caracteres.
o Alíquota: Neste campo, a alíquota é informada automaticamente pelo sistema, porém o valor da
mesma depende de qual serviço é escolhido ou da faixa de faturamento da empresa, se a mesma for
optante do Simples Nacional. Só não será informada automaticamente, quando o serviço for o “0.00 Outros Serviços”, ou quando o ISS for devido para outro município, pois nestes casos ela deverá ser
informada pelo usuário.
o Valor Total do Serviço: Informar o valor do serviço, utilizando apenas números e a vírgula (,) para
separar os centavos.
o Deduções: Informar o valor de dedução que possa existir, caso não haja deve ser informado “0,00”.
o Os campos de Base de cálculo e Valor de ISS são preenchidos automaticamente, com base nas
informações anteriores.

Exemplo:



Após preenchidas as informações, o contribuinte deverá clicar no botão “Adicionar” e o sistema salvará as
informações e apresentará da seguinte maneira.



Caso seja necessário adicionar mais serviços à nota, clique em “Adicionar Serviços” e repita o procedimento
desta etapa.

Em seguida, podem ser cadastrados os Impostos Federais, porém esta informação não é obrigatória, somente
aqueles contribuintes que quiserem ou necessitam podem informar estes impostos. Para preencher siga as seguintes
instruções:




Percentual (%): No campo “Percentual” informe a alíquota apenas do imposto que pretende destacar na nota;
Base de cálculo: É a mesma que o sistema calcula para a etapa do Serviço, porém esta base pode ser alterada
caso seja necessário.
Valor do imposto: é calculado automaticamente após sair do campo Alíquota.

Após finalizar a emissão e conferir os dados clique em “Emitir NFS-e”, sendo assim o sistema redirecionará para a
mesma tela de Detalhes da NFS-e.

