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1. INTRODUÇÃO
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um
documento

de

existência

exclusivamente

digital,

gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura
ou por outra entidade conveniada, para documentar
as operações de prestação de serviços.
A geração da NFS-e será feita, automaticamente, por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o
documento.
A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e
e pelo correto fornecimento dos dados à secretaria, para a geração da mesma, é do contribuinte.

Este documento tem por objetivo demonstrar as funcionalidades do Sistema

Gestor ISS, auxiliando o prestador no cumprimento de suas obrigações tributárias.
1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações
•

NFS-e: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;

•

RPS: Recibo Provisório de Serviços;

•

Prestador: Pessoa, física ou jurídica, que executa o serviço;

•

Tomador: Pessoa, física ou jurídica, que utiliza os serviços;

•

Local de incidência: Local (cidade) em que o ISS deverá ser pago;

•

Natureza da operação: Indica se a tributação será dentro ou fora do município do prestador;

•

CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas;

•

Lista de serviços: Código de Serviços ou Lista de Serviços é utilizado para definir o tipo de

serviço prestado pela empresa e a sua alíquota de imposto;
•

Arquivo XML: Extensible Markup Language, ou, em português, Linguagem Extensível de

Marcação Genérica;
•

ABRASF: Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais;

•

PGDAs: Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples;

•

DAM: Documento de Arrecadação Municipal;

•

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica;

•

CNO: Cadastro Nacional de Obras.
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2. PÁGINA DE ACESSO
O acesso ao Sistema Gestor NFS-e é realizado através do site da prefeitura, na aba
de serviços.
Ao acessar o site, surge na tela a “Página de Acesso” ao Sistema:
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Na “Página de Acesso”, encontram-se as seguintes funcionalidades:
•

Login do Sistema

•

Recuperação de senha

2.1. Acesso ao sistema
Para ter acesso ao emissor de notas fiscais, o prestador deve se cadastrar presencialmente
na prefeitura, apresentando os documentos necessários para habilitação da empresa. Caso a
documentação esteja correta, a administração irá confirmar o link de acesso e informar a senha
inicial.
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2.2. Efetuar Login
Para efetuar o Login, informe o CPF ou CNPJ do Usuário (somente números), a senha definida e clique em “Entrar”. Verifique se a tecla “CAPS LOCK” está ligada, porque o assistente de senha
reconhece quando o caractere digitado está maiúsculo ou minúsculo e isso pode impactar na não
identificação da sua senha.
Caso seja o primeiro acesso, após a senha informada pela administração, o sistema irá soli2.2. Efetuar Login
citar que seja cadastrada uma nova senha.
Para efetuar o Login, informe o CPF ou CNPJ do Usuário (somente números), a senha definida e clique em “Entrar”. Verifique se a tecla “CAPS LOCK” está ligada, porque o assistente de senha
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3. PÁGINA INICIAL
Após o Login, o Sistema habilita as operações da empresa selecionada na “Página Inicial”,
como mostrado na tela abaixo:
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2.3. Recuperar Senha
Caso esqueça a senha, acesse a tela inicial do sistema, informe o CPF ou CNPJ e clique em
“Recuperar Senha”. O sistema irá enviar uma nova senha para o e-mail associado à sua inscrição
econômica.

3. Recuperar
PÁGINA INICIAL
2.3.
Senha
Caso esqueça a senha, acesse a tela inicial do sistema, informe o CPF ou CNPJ e clique em
Após o Login, o Sistema habilita as operações da empresa selecionada na “Página Inicial”,
“Recuperar Senha”. O sistema irá enviar uma nova senha para o e-mail associado à sua inscrição
como mostrado na tela abaixo:
econômica.

3. PÁGINA INICIAL
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Após o Login, o Sistema habilita as operações da empresa selecionada na “Página Inicial”,

Na parte superior direita, tem-se a informação do Nome do Usuário que realizou o Login e
a razão social da empresa.
O aplicativo apresenta painéis e gráficos com as seguintes informações:
•

Painel com quantidade e valor total das notas emitidas;

•

Painel com quantidade e valor total das notas escrituradas;

•

Painel com quantidade e valor total das notas não escrituradas;

•

Gráfico com a evolução do faturamento da empresa;

•

Gráfico com a evolução do ISS da empresa.
O período analisado de todas as informações é o ano corrente, mas pode ser alterado na

opção de “Resumo”.
O sistema apresenta um menu vertical do lado esquerdo da tela com as funcionalidades
disponíveis.
•

Home: Voltar para tela principal;

•

Notas fiscais: Gerenciamento das notas fiscais;

•

Escrituração de prestador: Abertura e manutenção das escriturações de prestador;

•

Escrituração de tomador: Abertura e manutenção das escriturações de tomador;

•

Guias: Consulta e impressão de guias de pagamento;

•

Cadastro: Inclusão das obras de engenharia civil;

•

Relatórios: Opções de relatórios gerenciais do sistema;

•

Utilitários: Configurações do aplicativo;

•

Sair: Sair do sistema.
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4. NOTAS FISCAIS
No sistema Gestor, o contribuinte tem três formas de emissão de NFS-e:
•

A partir do aplicativo:
- Emissão individual e direta
- Emissão manual de RPS e conversão individual e direta em NFS-e

•

Via Webservice:
- Emissão de RPS por software próprio e envio de RPS para conversão de NFS-e
A opção de notas fiscais apresenta as seguintes operações:
- Gerenciar notas
- Consultar Notas Tomadas

4.1. Gerenciar
O gerenciamento permite as seguintes operações com as notas fiscais:
•

Incluir

•

Gerar XML

•

Consultar

•

Imprimir

•

Copiar

•

Enviar e-mail

•

Substituir

•

Cancelar
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4.1.1. Incluir Notas Fiscais
Na inclusão de uma nota fiscal de serviço, o usuário deve acionar a opção “ Incluir Nota “.
O sistema irá apresentar a tela de emissão de notas, que tem as seguintes seções:
- Dados do Prestador (não editável):

- Dados do tomador:

- Dados do intermediário:

- Identificação da nota:
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- Histórico:

- Dados Financeiros:

1. Para emitir uma nota fiscal, a primeira informação é sobre o tomador. O usuário deverá indicar
se o tomador é uma pessoa jurídica ou física e informar o número do documento (CPF ou CNPJ),
acionando a tela <Tab>:

2. Caso já esteja cadastrado, o sistema irá apenas mostrar os dados. Se o documento não constar
da base de dados, será apresentada uma tela para cadastro do tomador.
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Importante: Para alterar dados de um tomador já cadastrado, é necessário entrar em contato com a administração municipal.
3. O usuário deverá informar os dados do tomador e acionar a botão para gravação. O sistema
deverá retornar uma tela com os dados digitados para que o usuário confirme o cadastro do tomador:

4. Se necessário, inserir os dados do intermediário (CPF/CNPJ, Nome e Inscrição municipal):
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5. Preencher os seguintes dados de identificação da nota:
•

RPS: Caso a nota corresponda a um RPS manual previamente emitido, deverá ser informado

o número do RPS a ser convertido em nota;
•

Emissão: Informação não editável, será a data do dia corrente;

•

Competência: Informação não editável, será a competência (mês e ano) do dia corrente.

•

Local da prestação do serviço: País, estado e cidade onde o serviço foi prestado;

•

CNAE: Atividades CNAE associadas ao cadastro econômico. O sistema não irá permitir a

emissão de notas para atividades que não sejam de serviço;
•

Item da lista de serviço: Informação não editável, o sistema irá retornar a atividade corres-

pondente ao CNAE selecionado;
•

Local da incidência: Informação não editável, local onde o imposto deverá ser pago;

•

Natureza da operação: Informação não editável, Indica se o imposto será tributado dentro

ou fora do município;
•

Alíquota: Valor da alíquota do ISS. Deverá ser informada apenas se o prestador for optante

do simples nacional ou a natureza da operação for “Tributação fora do município”.
Importante:
- O sistema apresenta uma mensagem ao lado da alíquota informando o usuário sobre
como ela foi calculada.
- O local de incidência e a natureza da operação serão indicados de acordo com a atividade CNAE selecionada e o local da prestação do serviço.

6. SeInformar
a descrição
dodados
serviçodoprestado:
6.
necessário,
inserir os
intermediário (CPF/CNPJ, Nome e Inscrição municipal):

09

7. O usuário deve inserir os dados financeiros da NFSE:
•

Valor da nota: Valor total do serviço prestado;

•

Desc. Incondicional: Valor em reais do desconto incondiciona;

•

Desc. Condicional: Valor em reais do desconto condicional;

•

Obra: Caso seja uma atividade de construção civil e tenha dedução, selecionar a obra;

•

Dedução: Caso exista uma obra cadastrada e a atividade permita dedução, informar per-

centual de dedução;
•

Valor da dedução: Informação não editável, valor da dedução em reais;

•

Valor PIS: Valor do PIS em reais;

•

Valor COFINS: Valor do COFINS em reais;

•

Valor CSLL: Valor da CSLL em reais;

•

Valor INSS: Valor do INSS em reais;

•

Valor IRRF: Valor IRRF em reais;

•

Outras retenções: Valor de outras possíveis retenções em reais;

•

Base de cálculo: Informação não editável, valor base usado para cálculo do ISS;

•

Alíquota: Informação não editável, percentual de alíquota usada para cálculo do ISS;

•

Valor do ISS: Informação não editável, valor do ISS a ser cobrado em reais;

•

Valor retido: Informação não editável, valor do ISS a ser retido, caso exista retenção;

•

Valor líquido: Informação não editável, valor líquido da nota em reais.

Importante:
- O desconto incondicional e a dedução são os únicos valores que abatem da base de
cálculo e não podem ser usados concomitantemente.
- A dedução só pode ser usada para atividades de construção civil, abatendo o valor do
fornecimento de mercadorias. Para utilizar a dedução é necessário cadastrar os dados da
obra na opção “Cadastros / Obras”.
- A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, que inclui os impostos e contribuições federais. Dessa forma, tais impostos e contribuições não podem ser considerados como redução da base de cálculo do ISS.
- O sistema fará a retenção automática do ISS sempre que o serviço é realizado em local
diferente do estabelecimento prestador, de acordo com as exceções previstas em lei.
Também existirá retenção do ISS quando o tomador for substituto tributário.
- O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo valor total de serviços, subtraindo-se os valores do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, outras retenções, ISS retido e descontos.
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8. Para validar a nota, acionar a opção “Validar” no topo da tela, do lado direito:

9. O sistema irá apresentar uma tela para confirmar os dados inseridos. Caso deseje corrigir
alguma informação, acionar a opção “Voltar”. Se as informações estiverem corretas, ativar o botão
“Gerar Nota”:
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10. O sistema irá apresentar a nota através de um gerenciador de pdf:

11. O usuário terá a possibilidade de imprimir a nota ou simplesmente armazenar o documento.
Após a conclusão do processo, o sistema volta para a tela inicial de gerenciamento:
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Importante:
- O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem sequencial, sendo único para
cada estabelecimento da empresa prestadora de serviços.
- A área de “Avisos” é de uso exclusivo da prefeitura. Qualquer observação adicional do
contribuinte o serviço prestado deverá ser incluída na área de “Discriminação dos Serviços”.
- Após a geração do documento, o mesmo não pode ser alterado, somente cancelado ou
substituído, dentro dos termos estipulados no código tributário municipal.

4.1.2. Geração do XML
XML é a sigla para Extensible Markup Language, ou, em português, Linguagem Extensível de
Marcação Genérica. O arquivo XML é a forma mais fácil de compartilhar informações por meio da
internet, computadores e aplicações.
Sua principal função é organizar sequências de dados para que elas possam ser separadas,
lidas e integradas a outras linguagens. Além disso, os arquivos XML são conhecidos pela fácil portabilidade, já que informações de um banco de dados podem ser transmitidas e lidas por outros
bancos de dados.
O arquivo XML do sistema gestor segue o padrão ABRASF e pode ser gerado na opção de
gerenciamento de notas, de acordo com o seguinte procedimento:
1. O usuário deve selecionar as notas que irão constar do arquivo XML:

2. Acionar a opção “Gerar XML” e o sistema ira gerar o arquivo para download:

13

3. O arquivo já pode ser utilizado para fazer a integração com outros aplicativos:

4.1.3. Consultar Notas Fiscais
O sistema apresenta várias possibilidades de consulta das notas fiscais emitidas, para isto
basta preencher os filtros e acionar a opção “Consultar”. É possível consultar notas por:
•

Número

•

Competência

•

Intervalo de data de emissão

•

Status

•

Natureza

•

Tomador
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4.1.4. Imprimir Notas Fiscais
As notas fiscais emitidas pelo sistema estão disponíveis para impressão na página de
gerenciamento, para isso basta acionar a opção “Ações / Imprimir” na grade de consulta.

4.1.5. Copiar Notas Fiscais
O sistema permite a emissão de uma nota a partir dos dados de outra nota. Esta funcionalidade é uma facilidade para prestadores que emitem regularmente notas com conteúdo semelhante.
1. Para copiar nota, o usuário deve acionar a opção “Ações / Copiar Nota”:

do novo documento a partir da nota seleciona2. O sistema irá apresentar a tela para incluir dados da
do. O usuário deve alterar apenas os dados necessários:
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3. Após a alteração dos dados, o procedimento para geração de notas é mesmo descrito no item
4.1.1:

Importante:
- A nova nota gerada terá obrigatoriamente outro número. A data da emissão e competência serão a do dia em que a nota foi criada.

4.1.6. Enviar e-mail
Outra facilidade do sistema gestor é o envio de nota para qualquer e-mail indicado pelo
usuário, na opção “Ações / Enviar E-mail”.
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1. O sistema irá solicitar apenas o e-mail para onde a nota deve ser enviada e a confirmação da
operação:

2. O sistema enviará o e-mail com o link que permite a emissão da nota:
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4.1.7. Substituir Notas Fiscais
A substituição é o meio por qual a empresa faz uma anulação eletrônica dos valores de
movimentação de um determinado serviço e em seguida, os modifica com base em informações
corretas. A nota fiscal anterior, que foi substituída, será cancelada.
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1. Para substituir uma nota, acionar a opção “Ações / Substituir Nota “ na grade de consulta. O
sistema irá solicitar o motivo do cancelamento da nota selecionada. Acione as opções do lado direito do “Motivo” para seleção:

2. O sistema irá cancelar a nota indicada e apresentar a tela para inclusão de um novo documento, a nota substituta:

3. A informação da nota substituída vai constar na nova nota:
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Importante:
- A nota substituta terá obrigatoriamente outro número. A data da emissão e competência
serão a do dia em que a nota foi criada.
- Os prazos e restrições para substituição são os iguais à operação de cancelamento e são
definidos no código tributário do município.

4.1.8. Cancelar Notas Fiscais
A emissão de uma NFS-e é revogável, mesmo depois de emitir o documento, o cancelamento pode ser feito por meio do sistema. Para efetuar o cancelamento é necessário acessar a
opção “Ações / Cancelar Nota “.

1. O sistema irá solicitar o motivo do cancelamento da nota selecionada. Acione as opções do lado
direito do “Motivo” para seleção. Após a confirmação da operação pelo usuário, a nota será cancelada:
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Importante:
- O prazo para cancelamento é definido no código tributário do município.
- Caso a nota já esteja incluída em uma guia de recolhimento ou faça parte de uma escrituração, não poderá ser cancelada pelo emissor de notas fiscais, somente através de processo administrativo junto ao órgão responsável.

4.2. Consultar notas tomadas
Opção para consultar as notas fiscais que foram tomadas pelo prestador, ou seja, as notas
de serviços que foram prestados à empresa.
O sistema apresenta os seguintes filtros para pesquisar as notas:
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•
•
•
•
•
•

Número
Competência
Intervalo de data de emissão
Status
Natureza
Tomador

1. Caso o usuário deseje visualizar a nota, acessar a opção de impressão na coluna de “Ação”:

2. Também é possível rejeitar uma nota fiscal emitida contra o prestador, selecionando a opção na
coluna “Ação”. O sistema irá solicitar o motivo para a rejeição da nota.

Importante:
- As notas denegadas pelo tomador sem o devido cancelamento são passíveis de inscrição
de débito em dívida ativa.

5. ESCRITURAÇÃO FISCAL
A escrituração das notas fiscais é uma das obrigações mais importantes por parte do empresário. Por meio dela são repassadas ao Fisco todos os dados referentes à movimentação financeira
do empreendimento.
Vale destacar que essa obrigação é comum a todas as empresas, independentemente do seu
porte. O descumprimento dessa norma pode acarretar em problemas para a companhia, que
poderá ter que arcar com multas. O processo de escrituração deve ser feito mensalmente e o prazo
é definido no código tributário municipal.
A escrituração pode ser de três tipos:
- Escrituração normal: a primeira escrituração realizada na competência;
- Escrituração complementar: todas as escriturações geradas após a primeira escrituração;
- Escrituração sem movimento: escrituração para empresas que não emitiram ou
tomaram notas no período.
Devem ser escriturados os serviços prestados (escrituração de prestador) e os serviços tomados
(escrituração de tomador).
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5.1. Escrituração do Prestador
Na escrituração do prestador são declaradas as notas emitidas pela empresa, ou seja, os
serviços prestados durante o período. Existem duas opções nesse menu:
•

Consultar: Opção para consultar as escriturações e emitir relatórios (certificado de escritu-

ração e relação de documentos);
•

Gerenciar: Opção para iniciar uma nova escrituração ou reabrir escriturações já iniciadas.

5.1.1. Consultar
O sistema apresenta os seguintes filtros para consulta das escriturações de prestador:
•

Intervalo de competência

•

Tipo: Normal, complementar e sem movimento

•

Status: Aberta e encerrada
Nesta opção é possível emitir os seguintes documentos e informações:

•

Certificado de escrituração

•

Relação de notas

•

DAM

•

Detalhamento da escrituração
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2. Relação de notas: Relatório detalhado com todas as notas associadas à escrituração:

3. DAM: Emissão da guia de pagamento do ISS das notas prestadas:
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Importante:
- Empresas MEI, optantes do simples nacional, isentas e imunes não terão guias geradas
pelo sistema.
- O pagamento do ISS das empresas optantes do simples nacional deve ser feito diretamente a Receita Federal, através de guias geradas no aplicativo PGDAs.
4. Detalhar: Informações detalhadas da escrituração em tela:
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5.1.2. Gerenciar
Opção para iniciar a escrituração dos serviços prestados. Após a escrituração, caso seja
necessário será emitida uma guia de pagamento:

1. Para iniciar uma escrituração, acionar a opção “Incluir” na tela de consulta:

2. O usário deverá informar a competência e o sistema já irá indicar qual o tipo da escrituração:

3. Selecionar a opção “Importar Notas” para que o sistema apresente todas as notas emitidas na
competência até a data da escrituração:
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4. Caso o usuário deseje gravar a escrituração sem encerrar acionar a opção “Gravar”. Se quiser
encerrar a operação imediatamente acionar o botão “Encerrar”:

5. A opção de gravar permite que a escrituração seja reaberta posteriormente e novas notas sejam
incluídas dentro da competência. O encerramento fecha a escrituração, que não pode mais ser
alterada pelo aplicativo:

6. Após o encerramento da escrituração, caso seja uma empresa normal, será emitido a guia de
recolhimento. Optantes do simples nacional e Microempreendedores Individuais (MEI) pagam o ISS
diretamente à Receita Federal:

27

Importante:
- Caso a escrituração tenha sido concluída após a data limite, serão cobrados automaticamente multas e juros, estipulados pelo código tributário municipal.
7. Caso o usuário tenha encerrado a escrituração antes do fim da competência e emitido notas posteriormente, é possível fazer uma nova escrituração somente com as novas notas. O sistema irá
entender que é uma escrituração complementar:

8. O sistema permite consultar as notas canceladas dentro da competência:

Importante:
- O ISS das notas canceladas não será totalizado na escrituração, mas as notas serão registradas.
9. Também é possível consultar as notas de outras escriturações na mesma competência:

28

03

5.2. Escrituração do Tomador
Na escrituração do tomador são declaradas as notas tomadas pela empresa, ou seja, os
serviços prestados por terceiros ao contribuinte durante o período. Existe também a obrigatoriedade da escrituração em relação aos serviços tomados fora do município pela qual uma determinada empresa está instalada e do ISS retido.
Duas opções são apresentadas no menu:
•

Consultar: Opção para consultar as escriturações e emitir relatórios (certificado de escritu-

ração e relação de documentos);
•

Gerenciar: Opção para iniciar uma nova escrituração ou reabrir escriturações já iniciadas;

•

NFSe de Outros municípios: Opção para cadastrar notas tomadas de prestadores de

outros municípios.

5.2.1. Consultar
O sistema apresenta os seguintes filtros para consulta das escriturações de tomador:
•

Intervalo de competência

•

Tipo: normal, complementar e sem movimento

•

Status: aberta e encerrada
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Nesta opção é possível emitir os seguintes documentos e informações:
•

Certificado de escrituração

•

Relação de notas

•

DAM

•

Detalhamento da escrituração

1. Certificado de escrituração: Documento com o resumo das informações da escrituração selecionada. É importante lembrar que este documento não é válido como prova de pagamento:
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2. Relação de notas: Relatório detalhado com todas as notas associadas à escrituração de tomador:

3. DAM: Emissão da guia de pagamento do ISS das notas tomadas, caso exista retenção de ISS:

Importante:
- Somente será gerado guia de recolhimento para empresas que efetuaram retenção de
ISS no período, independente do regime de tributação.
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4. Detalhar: Informações detalhadas da escrituração em tela:

5.2.2. Gerenciar
Opção para iniciar a escrituração dos serviços tomados. Após a escrituração, caso exista
retenção, será emitida uma guia de pagamento:

1. Para iniciar uma escrituração, acionar a opção “Incluir” na tela de consulta:

2. O usário deverá informar a competência e o sistema já irá indicar qual o tipo da escrituração:
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3. Selecionar a opção “Importar Notas” para que o sistema apresente todas as notas tomadas na
competência até a data da escrituração:

Importante:
- Notas de outros municípios, incluídas na opção “NFSe de Outro Municípios” , também
serão apresentadas pelo sistema na grade de documentos importados.
4. Nesse momento também é possível recusar as notas tomadas, caso o prestador perceba alguma
inconformidade no documento recebido:
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Importante:
- Caso exista retenção, o ISS das notas recusadas pelo tomador não será totalizado, mas
sem o devido cancelamento, estas notas são passíveis de inscrição de débito em dívida
ativa.
5. Caso o usuário deseje gravar a escrituração sem encerrar acionar a opção “Gravar”. Se quiser
encerrar a operação imediatamente acionar o botão “Encerrar”:

6. A opção de gravar permite que a escrituração seja reaberta posteriormente e novas notas sejam
incluídas dentro da competência. O encerramento fecha a escrituração, que não pode mais ser
alterada pelo aplicativo:

Importante:
- Para cancelar ou alterar escriturações já encerradas, é necessário fazer uma solicitação
para o órgão municipal responsável.
7. Após o encerramento da escrituração, caso exista retenção, será emitida a guia de recolhimento,
independente do regime de tributação do contribuinte:
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Importante:
- Caso a escrituração tenha sido concluída após a data limite, serão cobrados automaticamente multas e juros, estipulados pelo código tributário municipal.
8. Se o usuário tenha encerrado a escrituração antes do fim da competência e recebido notas posteriormente, é possível fazer uma nova escrituração somente com as novas notas tomadas. O sistema
irá entender que é uma escrituração complementar:

9. O sistema permite consultar as notas tomadas que foram canceladas dentro da competência:
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Importante:
- O ISS das notas canceladas não será totalizado na escrituração, mas as notas serão registradas.
10. Também é possível consultar as notas de outras escriturações do tomador na mesma competência:

5.2.3. NFS-e de outros municípios
Opção para cadastrar notas fiscais emitidas por outros municípios para o contribuinte e que não
constam da base de dados da administração de sua cidade.
As notas incluídas nesta funcionalidade serão apresentadas na escrituração do tomador e caso
exista retenção, o valor do ISS será adicionado na guia gerada após o encerramento da mesma.
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1. Para incluir notas, acionar a opção “Incluir” na página de manutenção:

2. O sistema irá apresentar a tela de inclusão com as seguintes seções:
- Dados do prestador:

- Dados do Serviço:
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- Dados Financeiros:

3.
2. Para incluir uma nota tomada de outro município, a primeira informação é sobre o prestador. O
usuário deverá informar o número do documento (CPF ou CNPJ) e confirmar, acionando a tela
<Tab>:

3.
4. Caso já esteja cadastrado, o sistema irá apenas mostrar os dados. Se o documento não constar
da base de dados, será apresentada uma tela para cadastro do prestador.
Importante: Para alterar dados de um prestador já cadastrado, é necessário entrar em contato com a administração municipal:

4.
5. O usuário deverá informar os dados do prestador e acionar a botão para gravação. O sistema
deverá retornar uma tela com os dados digitados para que o usuário confirme o cadastro:
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6. Preencher os seguintes dados do serviço:
5.
•

Número da nota: Identificação da nota no sistema de origem.

•

Emissão: Data da emissão da nota

•

Competência: Competência (mês e ano) da nota.

•

Local da prestação do serviço: Estado e cidade onde o serviço foi prestado.

•

CNAE: Atividades CNAE do serviço prestado.

•

Item da lista de serviço: Informação não editável, o sistema irá retornar a atividade corres-

pondente ao CNAE selecionado.
•

Natureza da operação: Informação se será tributado dentro ou fora do município.

•

Alíquota: Valor da alíquota do ISS. Deverá ser informada apenas se o prestador for optante

do simples nacional ou a natureza da operação for “Tributação no município”

7. O usuário deve inserir os dados financeiros da Nota:
6.
•

Valor da nota: Valor total do serviço prestado;

•

Desc. Incondicional: Valor em reais do desconto incondicional;

•

Dedução: Informar percentual de dedução;

•

Base de cálculo: Informação não editável, valor base usado para cálculo do ISS;

•

Valor do ISS: Informação não editável, valor do ISS em reais;

•

ISS retido: Informação não editável, valor do ISS a ser retido, caso exista retenção.

7.
8. Para validar as informações, acionar a opção “Validar” no topo da tela, do lado direito;
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9. O sistema irá apresentar uma tela para confirmar os dados inseridos. Caso deseje corrigir
8.
alguma informação, acionar a opção “Voltar”. Se as informações estiverem corretas, ativar o botão
“Salvar” e o sistema retorna a mensagem de confirmação de gravação:

6. GUIAS
Opção para remissão de guias de recolhimento do ISS. Caso a guia esteja em atraso, será
solicitada a nova de data de pagamento. Multa e juros serão calculados de acordo com a data
informada.

40

1. O sistema apresenta as seguintes opções de pesquisa: Número do DAM:
•

Tipo

•

Status

•

Data de vencimento

•

Data de pagamento

•

Faixa de valores
O usuário pode reemitir o DAM através do ícone disponível em “Ação”:

7. CADASTROS
Opção do sistema relacionada ao cadastro de obras de engenharia civil, necessário para a
informação de dedução na emissão da nota fiscal de serviço.

7.1. Obras
A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, ou seja, o valor da receita bruta total. A
alíquota varia entre 2% e 5%, dependendo do serviço. No cálculo do ISS para determinadas
atividades, não entra o fornecimento de mercadorias, que fica a cargo do ICMS. Para estas
atividades é permitido deduzir esse valor da base de cálculo.
Antes de informar a dedução, durante a emissão da nota, é necessário cadastrar dados da
obra de engrenharia civil na opção “Cadastros / Obras”.
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1. Para incluir uma obra selecionar a opção “Incluir Obra”:

2. O usuário deverá informar os dados da obra e selecionar a opção “Salvar” para concluir a operação:

Importante:
- Após o cadastro, a obra já vai estar disponível para ser selecionada na emissão da nota.

8. RELATÓRIOS
Opção com os diversos relatórios disponíveis no sistema:
•

Notas prestadas

•

Notas tomadas

•

Escrituração do prestador

•

Escrituração do tomador

•

Livro Fiscal
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8.1. Notas Prestadas
Relatório com a relação de notas emitidas pelo contribuinte. Apresenta os seguintes filtros:
•

Competência

•

Intervalo de data de emissão

•

Tomador

•

Status (Todos / Emitidos / Cancelados )

•

Condição ( Todas / Aceitas / Recusadas )

•

Tipo (Todas / Com retenção / Sem retenção )

1. O usuário informa os filtros e aciona a opção “Consultar”. O sistema apresenta o resultado na
grade de consulta:

2. Para visualizar as informações no formato PDF ou em uma planilha, acionar a opção “Imprimir”:

8.2. Notas Tomadas
Relatório com a relação de notas tomadas pelo contribuinte. Apresenta os seguintes filtros:
•

Competência

•

Intervalo de data de emissão

•

Tomador
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•

Status (Todos / Emitidos / Cancelados )

•

Condição ( Todas / Aceitas / Recusadas )

•

Tipo (Todas / Com retenção / Sem retenção )

1. O usuário informa os filtros e aciona a opção “Consultar”. O sistema apresenta o resultado na
grade de consulta:

2. Para visualizar as informações no formato PDF ou em uma planilha, acionar a opção “Imprimir”:

8.3. Escrituração do Prestador
Relatório com a relação de notas de escrituração do prestador por competência.
1. O usuário informa a competência e aciona a opção “Consultar”. O sistema apresenta o resultado
na grade de consulta:

2. Para visualizar as informações no formato PDF, acionar a opção “Imprimir”:

44

8.4. Escrituração do Tomador
Relatório com a relação de notas de escrituração do tomador por competência.
1. O usuário informa a competência e aciona a opção “Consultar”. O sistema apresenta o
resultado na grade de consulta:

2. Para visualizar as informações no formato PDF, acionar a opção “Imprimir”:

8.5. Livro Fiscal
Livro fiscal é o relatório que contém as informações tributáveis e os impostos devidos da
empresa no âmbito municipal, ou seja, o resumo da movimentação dos serviços prestados dentro
da competência.
O relatório traz as seguintes informações:
•

Identificação do contribuinte

•

Notas tributadas no município

•

Notas tributadas fora do município

•

Notas isentas ou imunes

•

Notas canceladas

1. Para emitir o livro fiscal o usuário informa a competência e aciona a opção “Imprimir”. O sistema
apresenta o relatório no formato PDF.
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9. UTILITÁRIOS
No menu utilitários o sistema apresenta ferramentas que permitem administrar as diferentes
funções do emissor de nota fiscal de serviço:
•

Gerar RPS

•

Perfil

•

Gerenciar Acesso

•

Alterar senha

9.1. Gerar RPS
O Recibo Provisório de Serviços, popularmente chamado de RPS, é um documento que tem
como função substituir a NFS-e temporariamente. O objetivo é evitar que você tenha problemas
com o Fisco e ainda pague juros e multas por não ter emitido o documento na data correta. Então,
em situações emergenciais, você o utiliza para comprovar algum trabalho realizado. Nele deve
constar os dados do tomador, as informações sobre o serviço prestado e o CNPJ da sua empresa,
que vai gerar a nota fiscal posteriormente.
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1. Para gerar o RPS, informar a quantidade de RPS e selecionar a opção “Gerar”:

2. O sistema vai gerar um arquivo PDF com a quantidade de RPS solicitada:

3. Caso deseje cancelar um RPS acionar a opção “Ações / Cancelar” na grade de consulta:

Importante:
- O RPS deve ser previamente gerado, para funcionar como contingência no caso de indisponibilidade do sistema.
- A conversão é feita no momento da emissão da nota, basta informar o número do RPS
que deve ser convertido.
- O prazo para conversão é estipulado pela administração.
- O RPS é numerado sequencialmente e impresso com todos os dados para ser convertido
em NFS-e, principalmente CPF ou CNPJ do tomador de serviços.
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- O RPS também pode ser cancelado, o prazo para cancelamento é o mesmo das notas
fiscais de serviço.
- A Administração define a quantidade de RPS que pode ser emitido por mês.

9.2. Perfil
Por meio das Configurações do Perfil, você poderá informar seus dados para contato, além
de receber automaticamente as NFS-e por e-mail. A opção também apresenta as informações de
cadastro da empresa.

1. Ao acessar a opção “Utilitários / Perfil”, o sistema apresenta a tela com as seguintes opções:
•

Dados da empresa:
- logomarca que irá aparecer na nota fiscal de serviço
- Site da empresa
- Resumo das atividades da empresa

•

Dados para contato:
- Responsável
- E-mail
- Telefone

•

Configurações:
- E-mail da empresa
- Opção para receber e-mail a cada nota emitida
- Opção para enviar e- mail ao tomador a cada nota emitida
- Opção para enviar e-mail ao contador a cada nota emitida
- Autorização para divulgar dados da empresa (site e resumo) no portal tributário
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2. Caso o usuário deseje consultar os dados cadastrais, acessar a aba “Informações cadastrais”:

Importante:
- As informações complementares, da aba “Perfil”, podem ser alteradas a qualquer momento pelo prestador, sem necessidade de comprovação documental.
- Os dados cadastrais da aba “Informações Cadastrais” só podem ser alteradas presencialmente na administração municipal e com a apresentação de documentos que comprovem as modificações.

9.3. Gerenciar Acesso
Opção para gerenciar os usuários de sua empresa, definindo as restrições de acesso de
cada um deles.
Para que um usuário pessoa física possa realizar procedimentos por sua empresa, como a
emissão de NFS-e, é necessário que o mesmo esteja cadastrado na administração e possua
senha de acesso.
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1. Para liberar o acesso de um usuário, acionar a opção “Adicionar”. Caso já existam usuários
cadastrados, eles serão indicados na grade:

2. O sistema irá apresentar a tela para incluir um usuário, sendo necessário selecionar o contribuinte previamente cadastrado:

3. Após a seleção do contribuinte, o usuário deve indicar quais as permissões de acesso, na
opção “Ação / Permissão” da grade consulta:

4. O sistema irá apresentar a lista de permissões disponíveis, para que o prestador indique quais
as funcionalidades o novo usuário terá acesso:
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Importante:
- O sistema já disponibiliza para o novo usuário todas as funcionalidades, então cabe ao
prestador indicar quais permissões não estarão disponíveis.
5. Também é possível desativar usuários e criar uma nova senha, nas opções destacadas abaixo:

Importante:
- A nova senha é enviada para o e-mail que consta do cadastro do usuário.
- A desativação retira todos os acessos do usuário cadastrado.

9.4. Integração
Opção para gerar o token para integração por web-service. Somente empresas que possuem
sistema próprio de emissão de RPS irão utilizar esta opção.
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1. Para criar o token acionar a opção “Gerar Token”, na aba inicial:

2. A validação do token gerado acontece acionando a opção “Validar Token”, na aba validar.

9.5. Alterar Senha
Opção do menu que permite a alteração da senha atual do usuário:

1. O sistema solicita os dados de entrada:
•

Senha atual

•

Nova senha

•

Confirmação da nova senha
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10. COMUNICADOS
Opção do sistema para visualizar comunicados e mensagens emitidos pela administração
municipal.

1. O sistema apresenta a lista de comunicados emitidos pela administração:

2. Para visualizar o texto, acionar a opção da lupa, na coluna “Ação”:
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