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1 – Cadastro 

Permite que visualize altere alguns dados do cadastro do próprio contribuinte. 

Para alterar informações pessoais é preciso entrar em contato com a Prefeitura.

 



2 – Descrição de Serviços 

Permite ao contribuinte incluir ou alterar as descrições dos serviços para emissão das 

notas. 

 

2.1 – Pesquisar 

 

Ao clicar em Pesquisar, o sistema irá listar as descrições cadastradas. 

Para alterar a descrição basta clicar em Editar. 

 

 

 

 

 

 

 



3 – AIDF ELETRÔNICO 

Opção para obter autorização para impressão de notas fiscais eletrônicas.

  

Para solicitar uma autorização basta informar uma estimativa da quantidade de notas 

que deseja, e clicar em Enviar. 

O contribuinte poderá solicitar novamente assim que terminar a numeração. 

4 – Notas Fiscais Eletrônicas 

Emissão e consultas das notas fiscais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 - Emissão 

 



 

Se houver vencimentos na nota informe na aba Vencimento. 

Após preencher todos os campos clique em Emitir para concluir a emissão da nota. 

Se houver algum erro de preenchimento errado o sistema irá informar. 

Não esqueça de cadastrar uma descrição do serviço (Item 2) antes de emitir uma nota. 

4.2 – Consulta 

 

Caso queira filtrar as notas utilize as opções seguintes, caso não queira clique em 

Pesquisar que irá retornar todas as notas emitidas. 



 

Na tela de pesquisa, o sistema irá mostrar as notas que foram emitidas com algumas 

opções como Imprimir, Visualizar XML, Enviar por E-mail e Cancelar. 

No cancelamento da nota fiscal, é obrigatório informar uma justificativa do 

cancelamento. 

 

Após informar a justificativa clique em Cancelar Nota. 

 

 

 

 



5 – Serviços Tomados 

Permite ao contribuinte cadastrar as notas em que o próprio contribuinte seja o tomador 

de serviço, caso há necessidade de geração de guia. 

 

5.1 – Cadastrar Nota 

 

Informe os dados do Prestador de serviço corretamente. 



 

Na tela para adicionar os serviços, o usuário terá que selecionar as opções contidas nela, 

informando apenas o valor total. Caso tenha mais de um serviço por nota, clique em 

Adicionar. 

Após o preenchimento de todas os campos a nota poderá ser finalizada, basta clicar em 

Emitir. 

 

6 – Encerramento Mensal 

Permite ao contribuinte gerar e consultar os encerramentos. 

O encerramento mensal armazena todas as notas faturadas por período para fechamento 

mensal. 

Há a possibilidade de gerar vários encerramentos por período de acordo com a 

necessidade do usuário. 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 – Gerar 

 

Na geração do encerramento apenas informe o período e a observação(opcional). 

6.2 – Consulta 

 

O usuário poderá imprimir os encerramento para mais detalhes ou cancelar. 

Para cancelamento o usuário apenas poderá cancelar caso não houver a geração da guia 

deste encerramento. 

 

7 – Gerar Guia 

Permite gerar as guias de pagamento. 

 

 

 



 

7.1 – Guia – Serviços Prestados 

 

Para gerar a guia, apenas informe o período e clique em Buscar, o sistema irá mostrar 

as guias com os seus valores. Para gerar as guias clique em Gerar Guia. 

7.2 – Guia – Serviços Tomados 

 

Para gerar a guia, apenas informe o período e clique em Buscar, o sistema irá mostrar 

as notas com os seus valores. Para gerar a guia selecione as notas e clique em Gerar 

Guia. 

7.3 – Guia Eventual 

 



Esta Guia Eventual serve para o contribuinte gerar uma guia sem precisar cadastrar 

notas fiscais. 

8 – Consulta Guia 

Permite ao contribuinte consultar e cancelar suas guias. 

 

8.1 – Guias Normais 

 

O usuário poderá imprimir e cancelar as guias. 

Para imprimir basta clicar no ícone de impressão ao lado. 

Para cancelar basta clicar no X ao lado. 

 

8.2 – Guias Eventuais 

 

Para imprimir basta clicar no ícone de impressão ao lado. 

Para cancelar basta clicar no X ao lado. 

 

 

 

 



 

9 – Ausência de Notas 

Permite ao usuário informar a ausência de notas de um determinado mês. 

 

Todo contribuinte que não tenha nenhuma nota registrada no mês deverá informar a 

prefeitura sua ausência de notas. 

Para informar a ausência o contribuinte precisa informar a competência e clicar em 

Confirmar. 

A ausência só poderá ser confirmada, após o término do fechamento mensal. 


