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1 - Primeiros Passos  
 
1.1 - Início 
 
Esta é a página de acesso ao sistema. Por aqui o usuário poderá solicitar um acesso, reimprimir a 
solicitação, fazer o login no sistema, verificar a autenticidade de uma nota e verificar a 
autenticidade de um RPS. Figura 01. 
 

 

Figura 01 - Tela inicial 

 
1.2 - Acesso 
 
É a página de login, propriamente dita. Para logar no sistema é necessário um login e senha que 
poderão ser requisitados por meio do botão Solicitar Acesso (para mais informações vá para seção 
Solicitando Acesso). Informe seu usuário e sua senha e então, o sistema o redirecionará para a 
aplicação. 
 

1.2.1 – Esqueci a senha 
 
Para receber uma nova senha, clique em Esqueci minha senha. Logo após, será mostrada uma tela 
onde deverá ser informado o CPF ou CNPJ, como mostra a figura abaixo: 



4 
 

(67) 3383.8194 / 3382.7567 | Rua 13 de Junho, 59 | Centro | CEP 79.002-420 | Campo Grande.MS 
adm@qualitysistemas.com.br | www.qualitysistemas.com.br 

 

Figura 02 – Tela para obter a nova senha 

 
Depois de preenchido o campo, clique em Enviar e uma nova senha será enviada para o e-mail que 
está em seu cadastro. Abra o e-mail, copie e cole a nova senha no campo Senha e digite o seu 
usuário. O último passo é alterar a nova senha, para isto clique no menu Meus Dados. 
 

1.3 - Autenticidade Nota 
 
Após uma nota fiscal ser emitida, é possível visualizar e verificar a validade da mesma. Não é 
necessário ter um cadastro de usuário e senha no sistema, porém, é obrigatório o CNPJ do 
prestador e o Código de Validação da Nota Fiscal que pode ser encontrado na mesma. Figura 03 e 
04. 
 

 

Figura 03 – Código de validação da nota 
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Figura 04 – Verificando autenticidade 

 
1.4 - Autenticidade RPS 
 
Para usuários que utilizam o Web Service para envio de RPS, também é possível verificar a sua 
autenticidade. Para isso, basta ter o CNPJ do prestador e CPF/CNPJ do tomador de serviços. O 
número do RPS é opcional.  
 
Quando o usuário acrescentar o número do RPS, o sistema retornará somente o RPS solicitado. Caso 
o usuário não informe o número, o sistema retornará todos os RPS emitidos pelo prestador 
informado para o tomador que também foi informado. 

 
2 - Solicitando Acesso  
 
Para um novo cadastro, clique no botão Solicitar Acesso e então, alguns dados terão que ser 
informados.  

 

 

Figura 05 - Solicitando acesso 
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O usuário terá a opção de escolher entre um usuário do tipo contribuinte informando o CNPJ da 
empresa ou um usuário do tipo contador, onde terá que informar o CPF do mesmo. 
 
Caso o usuário seja pessoa jurídica, deverá preencher obrigatoriamente os campos em vermelho, 
como mostra a figura abaixo. 
 

 

Figura 06 - Campos para preenchimento – Pessoa Jurídica 

 
Caso o usuário seja contador, os campos que deverão ser preenchidos são: 
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Figura 10 - Campos para preenchimento - Contador 

 
Obs.: Assim como no formulário de preenchimento de pessoa jurídica, os campos em vermelho são 
obrigatórios. 

Para adicionar o CNAE, clique no botão . Após essa ação aparecerá uma tela com um campo de 
busca, onde deverá ser digitado o número do CNAE. Figura 07. 

 

 

Figura 07 – Adicionar CNAE 
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Se o número for encontrado, basta clicar na linha onde este se encontra e logo em seguida no botão 
OK. Figura 08. 

 

 

Figura 08 – Resultado da busca  

 
Caso o CNAE não seja encontrado, apague o conteúdo do campo de busca e clique no botão Buscar, 
será mostrada uma lista com todos os CNAE’s utilizados no sistema. Figura 09. 
 

 

Figura 09 – Lista de CNAE’s 
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Obs: Se for preciso remover um CNAE, clique no ícone . 
 
Após o cadastro, é obrigatória a impressão do formulário, Figura 10, que abrirá numa nova página. 
Este deverá ser entregue na prefeitura municipal. Depois de entregue, a prefeitura efetuará a 
liberação do acesso ao sistema. 
 
Quando a prefeitura liberar o acesso, o sistema emitirá um e-mail contendo os dados de usuário e 
senha para acesso ao sistema.  
 

 

Figura 10 – Formulário que deverá ser entregue 

 
Se ocorrer do usuário perder o formulário de solicitação, pode-se imprimir novamente o documento 
clicando no botão Reimprimir a Solicitação. Figura 11 e 12. 
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Figura 11 - Reimprimir a solicitação 

 
Após clicar no botão, será mostrada a seguinte tela: 
 

 

Figura 12 – Campo para reimprimir a solicitação 

 

3 - Módulo Contribuinte 
 
O módulo do contribuinte reúne todas as ferramentas necessárias para a emissão de nota fiscal. 
Neste módulo, o prestador poderá emitir e consultar uma nota, incluir e listar tomadores, enviar 
DMS e demais ações do sistema. 
 

3.1 - Sistema  

 
3.1.1 - Início 
 
Após o usuário logar no sistema, no caso de um prestador de serviços, ele encontrará uma 
mensagem de boas vindas ou algumas mensagens específicas, tais como: DMS a serem enviadas à 
prefeitura ou a inclusão de seu cadastro por algum contador. Figura 13. 
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Figura 13 – Tela Inicial 

 

3.1.2 - Meus Dados 
 
Nesta seção o usuário poderá: 
 
- Visualizar seus dados pessoais; 

 

 

Figura 14 – Dados Pessoais 

 
- Visualizar o tipo de tributação e a alíquota; 
 

 

Figura 15 – Tributação 
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- Visualizar as atividades: 
 
Os ícones: 
 

- : Atividade principal; 

- : Atividade secundária. 
 

 

Figura 16 – Atividades 

 
- Visualizar contador; 
 
Caso o usuário possua um contador, este será mostrado.  
 

 

Figura 17 – Contador 

 
- Inserir um logo para exibição:  
 
Para adicionar, clique no ícone pasta. Figura 18. 
 

 

Figura 18 – Inserir logo 
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Logo em seguida será aberta uma janela para localizar e adicionar o logo. Selecione e clique em 
abrir. Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Localizando e adicionando o logo 

 
- Alterar a senha de acesso: 
 
Para alterar a senha, digite a nova no campo Nova Senha e a confirme no campo Confirmar a Nova 
Senha, por fim clique em Alterar Senha. Figura 20. 

 

 

Figura 20 – Alterar senha 

 

3.2 - Suporte 
 
Ver seção Suporte.  

 
3.3 - Tomador 
 
3.3.1 - Incluir Tomador  
 
O tomador deverá ser especificado como pessoa física ou jurídica através do check de escolha. 
Automaticamente, após a escolha da natureza do tomador (jurídica ou física), o cursor irá para o 
campo onde deverá ser preenchido o número do documento do tomador (CPF ou CNPJ). 
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Figura 21 – Escolhendo o tipo de pessoa 

 
Quando um CNPJ/CPF é inserido, o sistema busca automaticamente no banco de dados algum 
cadastro existente, se não for encontrado, os campos deverão ser preenchidos manualmente. Caso 
o tomador seja usuário do sistema, os dados serão preenchidos automaticamente. 
 
O campo Responsável Tributário deve ser marcado caso o tomador de serviços faça a retenção do ISS 
na fonte. Nesse caso o imposto será pago pelo tomador de serviços e não pelo prestador de serviços. 
No caso de um tomador de serviços estrangeiro, o usuário deverá marcar o check ao lado do campo 
País.  
 

 

Figura 22 - Tomador Estrangeiro 

 
Obs.: Caso o país não se encontre na lista, entre em contato com a prefeitura. 

 
  



15 
 

(67) 3383.8194 / 3382.7567 | Rua 13 de Junho, 59 | Centro | CEP 79.002-420 | Campo Grande.MS 
adm@qualitysistemas.com.br | www.qualitysistemas.com.br 

3.3.2 - Listar Tomadores  
 
Nesta página encontra-se uma listagem de todos os tomadores cadastrados pelo cliente. Caso 
queira editar alguma informação, basta clicar no nome do tomador. 

 

 

Figura 23 – Listagem de tomadores 

 

 
3.4 – Prestador 
 
3.4.1 - Incluir Prestador 
 
Essa opção serve para o cadastro de notas fiscais recebidas de outros municípios (de outros 
sistemas ou emitidas ainda em papel). 
 
O procedimento é similar ao de Incluir Tomador (não possui o check Responsável Tributário e 
estrangeiro).  

 

 

Figura 24 – Incluir prestador 
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3.4.2 - Listar Prestadores 
 
O procedimento será o mesmo do Listar Tomadores.  
 

3.5 - Nota Fiscal 
 
3.5.1 - Emitir Nota Fiscal 
 
Nessa tela será possível emitir, salvar, visualizar e cancelar uma nota.  
 
Clicando em: 
 
- Emitir - A nota fiscal será emitida e essa ação não poderá ser desfeita. Caso ocorra um erro é 
possível gerar uma carta correção ou cancelar a nota para a emissão de outra. A nota fiscal só 
poderá ser cancelada se a DMS do mês não tiver sido enviada. 
- Salvar - A nota fiscal será salva e o usuário poderá acessá-la clicando em Emitir Nota ou Consultar 
Notas (selecionando a opção “Todos os Casos”); 
- Visualizar - Uma pré-visualização nota fiscal será aberta em outra página; 
- Cancelar – Aparecerá uma tela perguntando o motivo do cancelamento. Essa opção só ficará 
disponível quando uma nota for salva e for reaberta para completar a ação; 
 

3.5.1.1 - Dados da nota 
 
- Uma nota precisa de um tomador de serviços e caso o prestador possua somente um tomador 
cadastrado, o mesmo já virá selecionado.  
- A Atividade (CNAE) do prestador já virá selecionada (a principal), porém, o usuário pode alterar 
por outra que esteja em seu cadastro. 
- O Local da Prestação do Serviço virá selecionado de acordo com o endereço cadastrado pelo 
prestador e também poderá ser alterado, caso o serviço seja prestado em outro município. 
- O Tipo de Recolhimento ("Retido na fonte" ou "A recolher pelo prestador") terá seu valor de 
acordo com a escolha do tomador de serviços. 
- A Tributação é de escolha do prestador, só altere de acordo com os parâmetros legais. Já está 
preenchido “Tributável” automaticamente.  
 

 

Figura 25 – Dados da nota 
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- O usuário poderá emitir uma nota para um tomador "NÃO IDENTIFICADO", para isso, clique no check 
ao lado do campo Tomador de Serviços. Como mostra a Figura 26.  
 

 

Figura 26 – Dados da nota 

 

3.5.1.2 - Detalhamento da Nota 
 
Campo opcional para detalhes da emissão da nota. Poderá ser usado para discriminar a conta 
bancária, código do pedido e/ou outras informações relevantes. 
 
 

 

Figura 27 – Dados da nota 

 
3.5.1.3 - Itens da Nota 
 
Neste local será necessário especificar os itens que compõem a nota fiscal: 
 
- Tributável (SIM/NÃO): informa se o item terá participação no valor total dos impostos; 
- Descrição: deverá receber uma descrição do item, por exemplo: “Construção da parede lateral do 
prédio”; 
- Qtde: deverá receber o total do item; 
- Valor Unitário: se refere ao valor do item (em R$); 
- Valor Total: conterá o total (em R$) desse item. É calculado de acordo com a quantidade e valor 
unitário; 
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Figura 28 – Itens da Nota e demais totalizadores 

 
- Os campos PIS, INSS, COFINS, CSLL e IR são opcionais e quando preenchidos, deverão receber as 
alíquotas de cada item respectivamente. Ao preencher o campo INSS, também há a possibilidade de 
escolher a porcentagem sobre o valor total da nota (30 a 100%), de acordo com a lei.  
- O campo VALOR DO SERVIÇO conterá o valor dos itens tributáveis da nota.  
- O campo VALOR DA NOTA conterá o valor dos itens tributáveis e não tributáveis da nota. 
- O campo VALOR DO ISS conterá o valor do ISS sobre os itens tributáveis sobre a alíquota informada 
pelo usuário em seu cadastro.  
 
Obs.: O valor em R$ de cada um desses campos será calculado automaticamente pelo sistema. 
 

3.5.2 - Receber Nota 
 
Esta parte do sistema serve para cadastrar notas recebidas de outros municípios (outro sistema) ou 
notas recebidas na versão em papel. As notas emitidas dentro do sistema (mesmo município) irão 
aparecer automaticamente para o tomador de serviços. 
 
O prestador deve estar previamente cadastrado, para isso basta clicar em Incluir Prestador e 
adicionar os dados existentes. Depois, preencha com os dados da nota fiscal recebida. A data de 
emissão da nota pode ser no mesmo mês ou de meses anteriores, bastando para isso marcar a 
opção “Competências Anteriores”.  
 
Os campos Número da Nota, Alíquota, VALOR DO SERVIÇO, VALOR DA NOTA e VALOR DO ISS são 
obrigatórios. 
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Figura 29 – Tela de receber nota fiscal  

 
Após o preenchimento dos dados, clique em Receber. Faça isso com todas as notas necessárias. 
Depois de cadastrar as notas recebidas é possível fazer o envio da DMS na tela inicial, clicando em 
Calcular e Enviar, caso esteja dentro do prazo de envio. Se a DMS já estiver enviada, clique em 

Geração de ISS (item 3.6.2.2.2) para fazer o envio e gerar o ISS dessas notas recebidas.  

 
3.5.3 - Consultar Notas  
 
Para fazer a consulta é necessário preencher os seguintes campos no filtro: 
 
Selecionando a opção: 
  
- Emitidas – Serão listadas as notas emitidas pelo cliente como prestador de serviços; 
- Recebidas - Serão listadas as notas recebidas do cliente como tomador de serviço; 
- Canceladas – Serão listadas as notas canceladas; 
- Todos os casos - Serão listadas as notas emitidas, recebidas, canceladas e não emitidas (salvas). 
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Figura 30 – Consulta de notas  

 
O Intervalo de notas contém o Nº inicial e Nº final, esses itens se referem ao número da nota. Por 
exemplo, caso o usuário precise listar as notas de número 12 a 20, basta colocar o Nº inicial: 12 e 
Nº final: 20. 
 
O Período é composto por Data inicial e Data final, ambos se referem à data de emissão da nota. 

 
Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão Consultar e então será 
redirecionado para uma nova página com as notas fiscais listadas de acordo com os valores do 
filtro.  
 

 

Figura 31 – Resultado da busca – Notas Emitidas 

 
Após as notas serem listadas, quando o cursor do mouse é repousado na linha de determinada nota, 
um menu flutuante com as seguintes opções irá aparecer (nem todas as opções estarão disponíveis 
para o usuário, isso dependerá da situação da nota e do usuário): 
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Figura 32 – Ação para notas emitidas 

 

- : Visualizar: Visualiza a nota fiscal numa nova tela. 
 

 

Figura 33 – Visualizando um nota fiscal 

 

- : Cancelar: Cancela uma nota fiscal. Só é permitido cancelar uma nota fiscal se a DMS 
referente a nota não tiver sido enviada ainda. 

 

 

Figura 34 – Cancelando uma nota fiscal 
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- : Carta Correção: Inclui uma carta correção na nota fiscal. Só é permitido adicionar uma carta 
de correção se a DMS referente a nota não tiver sido enviada ainda. 
 

 

Figura 35 – Carta Correção 

 
3.6 – DMS 
 
3.6.1 - Envio de DMS 
 
Todo mês, entre o primeiro dia do mês e o dia limite do município (ex: até o dia 15; consulte a 
data limite para o envio na prefeitura do seu município), o sistema mostra a tela para envio de 
DMS. Entre esses dias, o envio não é obrigatório, podendo-se emitir, cancelar e receber notas 
normalmente. Após a data limite, o sistema não permite mais a emissão de notas, sendo obrigatório 
o envio da DMS.  
 
Dentro desse prazo, é possível também cancelar as notas emitidas do mês anterior, caso a DMS 
ainda não tenha sido enviada. Vale lembrar que, para isso ser possível, a nota não poderá ter sido 
enviada na DMS do prestador nem do tomador de serviços.  
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Figura 36 – Tela inicial para envio de DMS 

 
Depois de clicar em Calcular e Enviar, o sistema mostra quais DMS estão pendentes e quais notas 
pertencem ao mês de referência. Nesta tela é possível selecionar quais notas recebidas serão 
enviadas e selecionar se existe algum acordo municipal para determinada nota. Se existir, o valor 
do ISS ficará reduzido à porcentagem do acordo escolhido*. Figura 37. 
 
*Acordo Municipal de Rateio de ISS: Alguns municípios vizinhos pode fazer um acordo para ambos 
receberem o ISS de determinados serviços prestados na divisa entre eles. Por exemplo: a 
construção de uma rodovia que corta dois municípios. Nesse caso, ambos deverão definir a 
porcentagem de ISS para cada um. Caso o contribuinte seja um tomador de serviços autorizado a 
utilizar um acordo em determinado serviço recebido, ao enviar a DMS, ficará disponível a opção de 
escolher o respectivo acordo e o ISS ficará reduzido à porcentagem estabelecida. 
 

 
 
 
 

Figura 37 – Tela para escolher as notas, acordo e enviar  
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As notas recebidas que não forem selecionadas para o envio ficarão pendentes para serem enviadas 
no próximo mês. Neste caso, o envio das notas será obrigatório, não sendo permitida a opção de 
não enviá-las no mês seguinte. As notas emitidas não possuem essa opção de escolha, sendo sempre 
obrigatório o envio das mesmas. 
 
Antes de enviar, também é possível cadastrar outras notas recebidas, da competência anterior para 
que apareçam neste envio de DMS. Basta clicar em Receber Nota e no cadastro escolher o mês 
anterior, clicando em “Competências anteriores”. A nota cadastrada no mês da DMS aberta, do mês 
anterior, aparecerá automaticamente na tela de envio de DMS. Isso não ocorre se a nota recebida 
for de meses mais antigos, apenas ao primeiro mês anterior ao mês atual.  
 

3.6.2 - DMS Enviadas 
 
3.6.2.1 - Consulta DMS 
 
Ao entrar nessa página, as DMS enviadas serão listadas por: 
 
- Código - Código identificador da DMS; 
- Mês - Mês de referência da DMS; 
- Ano - Ano de referência da DMS; 
- Cód Iss - Código que identifica o imposto ISS da DMS na prefeitura; 
- Total Emitidas – Valor total das notas fiscais emitidas como prestador de serviços. Somente itens 
tributáveis;  
- Total Recebidas – Valor total das notas fiscais recebidas como tomador de serviços. Somente itens 
tributáveis; 
- Total ISS - Total do imposto ISS sobre a DMS; 
 

 

Figura 38 – DMS enviadas  

 
Nessa tela também é possível: 
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- Visualizar a situação da DMS: Enviada  ou não ;  
 

- Visualizar  o recibo da DMS :   
 

 

Figura 39 – Recibo de entrega DMS  

 

- Visualizar Guia DAM : Veja no item 3.6.2.2.2 - Geração de ISS. 
 

- Retificar DMS:   
 
Ao clicar no ícone, é possível retificar o ISS com uma nova data de vencimento (é possível escolher a 
data ficando limitada até o próximo mês). Só aparece se o ISS não estiver pago. Figura 41. 
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Figura 40 – Retificar DMS 

 

3.6.2.2 - Guia DAM 
 
3.6.2.2.1 - Consulta DAM 
 
Para pesquisar uma DMS que já foi enviada para a prefeitura, é necessário preencher os campos 
Mês de competência e Ano de competência. Ambos se referem ao mês e ano da DMS e são de 
preenchimento obrigatório.  
 
Quando uma guia DAM ainda não tiver sido emitida e/ou não foi encontrada, uma mensagem será 
exibida na tela. Porém, se a DAM for encontrada, uma nova página será aberta contendo o boleto 
de pagamento da DAM. 
 

3.6.2.2.2 - Geração de ISS  
 
Para gerar o ISS de notas recebidas, primeiro é necessário cadastrar as notas recebidas. Após o 
cadastro das notas, clique em Gerar ISS. Em mês de referência, já aparece o mês anterior, 
podendo escolher outro ou permanecer como está. As notas inseridas referentes a este mês já 
serão listadas abaixo dos valores, como mostra a Figura 41. 
 
Confira as informações e verifique se os valores estão corretos. Se necessário, inclua um texto de 

observações com dados relevantes à prefeitura. Por fim, clique em Gerar ISS. 
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Figura 41 – Gerar ISS e enviar para a prefeitura  

 
Depois de gerado o ISS, o mesmo é enviado para a prefeitura e a guia é gerada, podendo ser 
impressa em seguida. Não utilize essa opção para fazer o primeiro envio de DMS do mês, se for o 
caso, clique em Calcular e Enviar na tela inicial do sistema.  

 

 

Figura 42 – Guia para pagamento  
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3.7 - RPS 
 
3.7.1 - Rps Offline 
 
Este aplicativo tem por função prover a emissão e envio de RPS quando não for possível acessar o 
sistema online. 
 
Caso o contribuinte emita um grande volume de notas diariamente, é possível utilizar um sistema 
próprio para emissão dos RPS e depois enviar em lote para a prefeitura. Neste caso, baixe o manual 
do web service para fazer a integração do sistema próprio com o sistema de Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica. 
 

3.7.1.1 - Acessando o aplicativo 
 
Para acessar o aplicativo, primeiramente, o usuário deve estar devidamente cadastrado e solicitar 
o acesso ao RPS Offline.  

 
3.7.1.2 - Solicitar acesso 
 
- Acesse o menu RPS, escolha a opção RPS, leia atentamente as informações e clique em Fazer 
Download. 
 

 

Figura 43 – Obtendo o sistema de RPS  

 
3.7.1.3 - Emitir RPS 
 
Importante: O usuário só poderá emitir RPS caso não tenha DMS em atraso. 
 
- Crie uma pasta chamada RPS e descompacte os arquivos lá. 
- Execute o arquivo rpsoffline.exe. 
- Após iniciar o aplicativo escolha a opção Emitir RPS.  
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Figura 44 – Emitindo RPS  

 
- Clique em Novo para preencher os dados. Figura 45. 
- Preencha todas as informações necessárias na aba Tomador. 
- Preencha todas as informações necessárias na aba Tributação. 
- Preencha todas as informações necessárias na aba Detalhamento. 
- Clique em Enviar ou Gravar para continuar gerando RPS. 
 

 

Figura 45 – Tela de preenchimento dos dados 
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Caso escolha gravar o RPS será salvo e estará acessível no menu Enviar Lote RPS, o usuário pode 
continuar emitindo os RPS e envia-los em um outro momento, contanto que respeite o prazo 
máximo ditado pela prefeitura. 

 
3.7.1.3.1 - Chave de acesso 
 
Caso algum imprevisto ocorra e o usuário necessite da chave de acesso ao sistema os passos para 
baixar esta são: 
 
- Acesse o menu RPS e escolha a opção RPS Offline, leia atentamente e escolha Download 
Chave.dat. Figura 46. 
 

 

Figura 46 – Obtendo a chave 

 
- Quando executar o aplicativo RPS Offline, na mensagem de alerta, escolha a 1º opção e selecione 
a chave recém-baixada. 

 

 

Figura 47 – Inserir a nova chave 
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3.7.1.4 - Enviar Lote RPS 
 

 

Figura 48 – Enviar Lote RPS  

 
- Clique no menu Enviar Lote RPS, em seguida em enviar, isso caracteriza o envio de um lote RPS, uma 
mensagem de sucesso ou erro irá aparecer. 
- Logo em seguida clique em Enviar. 
 
Importante: Em alguns casos o envio poderá demorar até 5 minutos, caso ocorra, tente enviar 
novamente após 10 minutos. 

 
3.7.2 - Consultar RPS e lote 
 
Nesta seção o usuário poderá consultar as RPS emitidas por: 
 
- Intervalo de Lote. 
- Intervalo de RPS. 
- Período. 
 
Por padrão o campo Nº inicial de intervalo de lote virá preenchido. 
 
Na listagem, selecione um RPS clicando no ícone “lupa” na coluna Editar, para visualizar o RPS e 
suas informações no layout padrão. 
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4 - Módulo Contador 
 
Este módulo possui poucas funcionalidades, serve apenas para o contador atribuir os contribuintes 
(clientes) e se comunicar com a prefeitura através das ocorrências. Depois de adicionados os 
contribuintes que o contador atende, é possível gerenciar o sistema do contribuinte. Ao fazer isso, o 
contador tem acesso a todos os recursos e dados do seu cliente. 
 

4.1 - Sistema  
 
4.1.1 - Meus dados 
 
Nesta seção o usuário poderá: 
 
- Visualizar seus dados cadastrais; 
- Inserir um logo para exibição: Este procedimento é o mesmo do item 3.1.2; 
- Cadastrar uma nova senha de acesso: Digite a nova senha no campo Nova Senha e a confirme no 
campo Confirme a Nova Senha. 
 

4.2 - Suporte 

 
Ver seção Suporte. 

 
4.3 - Contador 
 
O contador pode gerenciar: DMS, notas fiscais, prestadores, RPS e tomadores, de um contribuinte, 
mas para isto, é necessário inclui-lo e fazer uma solicitação de autorização.  
 

4.3.1 - Incluir Contribuinte 
 
- O usuário deverá inserir um CNPJ válido de um usuário que deseja incluir e clicar no botão 
Consultar. 
 

 

Figura 49 – Consultando contribuinte  

 
- Clicando em Solicitar Autorização de Contador a solicitação será enviada para o usuário para que 
este confirme a autorização. Depois de autorizado, o contador poderá utilizar o sistema pelo 
contribuinte.  
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Figura 50 – Solicitando autorização  

 
4.3.2 - Listar Contribuinte 
 
- Caso o usuário aceite a solicitação, será listado aqui. Figura 51. 
 

 

Figura 51 – Lista de contribuintes  

 

- Para tomar controle sobre o usuário, selecione o ícone  na coluna Selecionar, o contador será 
redirecionado para a tela do contribuinte onde poderá efetuar todas as ações que o contribuinte 
tem acesso. 
 
- Para sair da tela de controle de contribuinte, clique no “x”, como mostra a figura abaixo: 
 

 

Figura 52 – Sair 

 
Importante: Quando logado como contribuinte o contador tem acesso a um item especial: 
Movimentação Mensal, localizado no menu Nota Fiscal. Com essa opção é possível listar as DMS do 
contribuinte e as respectivas notas fiscais dessa DMS. É possível filtrar por período (data inicial e 
final). Figura 53. 
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Figura 53 – Movimentação mensal 

 
5 - Suporte 
 
5.1 - Notificar Ocorrência 
 
Nesta parte o contribuinte ou contador poderá se comunicar diretamente com a prefeitura. 
 
O usuário deverá inserir um título, em seguida digitar sua dúvida ou questionamento e por fim 
clicar em Enviar Ocorrência. Depois disso a prefeitura pode replicar (responder) ou finalizar a 
ocorrência. 
 

 

Figura 54 – Notificando a ocorrência 
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5.2 - Listar Ocorrência 
 
Todas as ocorrências notificadas, finalizadas e respondidas serão listadas nessa tela por: 
 
- Número: Esse número é gerado automaticamente pelo sistema quando uma ocorrência é 
criada. 
- Título: Título da ocorrência. 
- Data: Data de criação da ocorrência. 
 
Os ícones: 
 

- : Nova ocorrência; 

- : Ocorrência finalizada. 
 
5.2.1 - Visualizar Ocorrência 
 
Uma ocorrência pode ser visualizada clicando no ícone lupa. Figura 55. 
 

 

Figura 55 – Visualizando uma ocorrência 

 
Após isso, será mostrada uma tela com o conteúdo da ocorrência: 
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Figura 56 – Visualizando uma ocorrência 

 

5.2.1.1 – Responder Ocorrência 

Para responder uma ocorrência, descreva sua resposta no campo em branco e clique no botão 
Enviar Ocorrência. 
 

 

Figura 57 – Respondendo uma ocorrência 
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5.2.1.2 – Finalizar Ocorrência 
 
Depois de notificada a ocorrência, é possível finalizá-la clicando no botão Finalizar Ocorrência. 
Figura 58. 
 

 

Figura 58 – Finalizando a ocorrência 

 
Quando uma ocorrência é finalizada pelo contribuinte/contador, esta pode ser reaberta.  
 

 

Figura 59 – Finalizando a ocorrência – Contador/contribuinte 

 

Obs.: As ocorrências finalizadas pela prefeitura não poderão ser reabertas pelo 
contribuinte/contador. 
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5.3 – Novas ocorrências 
 
Se uma ocorrência for criada ou respondida, um ícone com a quantidade dessas ocorrências aparecerá 
ao lado de Listar Ocorrências, no menu. Figura 60. 
 

 

Figura 60 – Nova Ocorrência 

 
A ocorrência nova/respondida ficará com o fundo verde na Lista de Ocorrências. Figura 61. 
 

 

Figura 61 – Nova Ocorrência 

 


