MANUAL GESTÃO ISS
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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CUPOM FISCAL:
•
•

Acessar o sistema e selecionar o menu Operações Fiscais → Autorização para Emissão de CFS;
Ao acessar a tela clique sobre a opção “SOLICITAR”: (Conforme imagem a baixo)

•
•
•

•
•
•

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 do seu
cadastro estão corretos? ”;
Caso as informações do seu cadastro estejam corretas, marque a opção “Sim”. Caso contrário, marque a
opção de resposta “Não”, e o sistema apresentará uma caixa de texto onde deverão ser descritas as
informações divergentes.

Será solicitado que coloque o número de chaves de terminais, por padrão colocar “3”.
Na “DATA QUE DESEJA COMEÇAR A EMITIR” deve ser colocado o período conforme está na caixa em
vermelho na imagem.
Após concluir o preenchimento clique em “Confirmar Solicitação”.

6A solicitação será enviada à Prefeitura para análise, e ao acessar novamente a tela de Operações Fiscais >>
Autorização para Emissão de CFS, 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 do CFS, após a prefeitura
autorizar a Situação mudará para AUTORIZADA então poderá iniciar a configuração para emissão da
CFS-e.

CONFIGURAR O SISTEMA DE EMISSÃO DO CUPOM:
•

Uma vez que a empresa possua uma solicitação para emissão de cupom fiscal com a situação de autorizada
o usuário deverá realizar a configuração do terminal para emissão dos Cupons Fiscais de Serviços. Para isto
deverá acessar o menu “Cupom Fiscal de Serviço” disponível na página principal do sistema Fintel ISS.

•

Existe um link nomeado de “Instalar CFS-e” para realizar a baixa do aplicativo ou pode ser baixado através
da página de “Manuais do Sistema” no grupo de Cupom Fiscal de Serviço.

•

Será baixado um arquivo com extensão .zip, que deve ser descompactado e executado o arquivo com nome
“setup.exe”.

•

O sistema fará a instalação automaticamente. Após o sistema estar instalado o usuário deverá clicar no Link
“PRODUÇÃO” e acessar com os mesmos dados de acesso utilizado para solicitação de autorização.

•

No primeiro acesso será realizada a configuração online do sistema, para que a configuração seja realizada o
usuário deverá preencher os dados solicitados, conforme segue.

Aceite do termo de responsabilidade.
•

Clique em “Aceito os termos de responsabilidade” e em seguida “Prosseguir”.

•

Preenchimentos dos dados da empresa

Após clicar em prosseguir, o sistema solicitará o Alvará da empresa, o CNPJ e a chave do terminal desejado. Esta
chave está disponível na solicitação de autorização depois de deferido o pedido. Caso o usuário tenha solicitado mais
de um terminal, deverá repetir a operação em cada máquina que irá emitir o Cupom Fiscal, visto que a chave do
terminal é única para cada equipamento emissor.
Para copiar a chave você deve acessar o sistema web da FintelISS escolher a opção “Acesso contribuinte”
Selecione “OPERAÇÕES FISCAIS” → “CONSULTA DE TERMINAIS”

•

Copie uma dessas chaves e cole no sistema.

Clique em prosseguir.
Então o sistema lhe mostrará informações sobre a empresa se tudo estiver no conforme clique em “PROSSEGUIR”

•

Ao confirmar o preenchimento o sistema fará a configuração online e depois disponibilizará acesso as
funções. Uma vez que as funções estejam disponíveis o usuário deverá realizar os seguintes testes.

•

Configurar a Impressora que será utilizada. Para configurar a impressora, utilize a opção “Configurações de
Impressão”.

Informe o modelo de impressão, informe a porta em que a impressora está instalada, informe a velocidade
configurada para a impressora. (Caso opte por salvar em PDF, é só colocar na opção de PDF sem alterar as outras)
Depois, clique em “Salvar Alterações“.

•

Então feche totalmente o sistema e vamos para a próxima etapa para emissão dos cupons.

EMISSÃO DO CUPOM FISCAL DE SERVIÇO:
•

Para realizar a emissão do Cupom Fiscal de Serviços o usuário deverá:

➔ Acessar o aplicativo do Cupom Fiscal de Serviços que foi configurado na máquina.
➔ Preencher o e-mail e a senha.

•

Clicar no botão para emitir um cupom fiscal, conforme a imagem abaixo:

•

Preencher os dados pertinentes a prestação de serviços, conforme segue na imagem abaixo:

1- Deverá ser colocado o CPF do cliente ou 000.000.000-00 se o cliente não quiser se identificar.
2- Deverá ser colocado o serviço que está sendo prestado ou que a empresa tem liberação para realizar,
pode tanto buscar pelo código ou selecionar diretamente na barrinha de ATIVIDADE clicando em cima
da mesma. (Automaticamente selecionando a atividade o CNAE e DESCRIÇÃO será preenchido
automaticamente).
3- Coloque o VALOR DO SERVIÇO.
4- Clique em ADICIONAR para que o serviço seja adicionado na nota, após adicionar esse serviço ele
limpará tudo e permitirá que caso queira adicione outro serviço na mesma nota.
5- Por fim selecione “EMITIR” e seu cupom fiscal será impresso.

•

Após emitir o cupom o sistema te libera novamente para emissão de um novo cupom.

CONFIGURAÇÃO PARA DISPOSITIVO MÓVEL:
•

Inicialmente procure na loja de seu celular o aplicativo “Cidade Fácil” conforme mostra a imagem a seguir:

•

Após baixar o aplicativo, acesse o site da prefeitura pelo mesmo caminho que realizou para SOLICITAR A
EMISSÃO DO CUPOM (Lembrando que para realizar esse procedimento a solicitação deve estar como
AUTORIZADA)

•

Clique na aba CADASTRO → MEUS APARELHOS DE ACESSO

•

Então você precisará criar um PIN, conforme a imagem a baixo mostra.

OBS: Lembrando que o PIN não pode ser sequencial (1111, 1234, 1122 e etc).

•

Após criação do PIN o sistema irá gerar um QR CODE

•

Então abra o APP que foi baixado no aparelho e clique em ACESSAR AGORA!

•

Então ele mostrará que não há nenhuma empresa ATIVA, clique em “Vamos ativar sua empresa”

•

E enquanto clique em “Ler QRCode”

•

Com a câmera habilitada, leia o código que está mostrando em sua tela do computador.

I
•

Pronto, então informará que seu cadastro foi ativo com sucesso.

•

Clique em conferir meus dados e veja se está tudo correto.

•

Se estiver tudo certo, clique em voltar para Minha Empresa

•

Pronto, o sistema está pronto para iniciar a emissão do cupom de serviço.

EMISSÃO DE CUPOM PELO CELULAR:
•
•

Agora mostraremos como faz para realizar a emissão do cupom pelo celular.
Na tela inicial clique em ‘’EMITIR’’

•

Caso utilize mais de um serviço clique no serviço mostrado para que você possa selecionar outro serviço, se
não é só deixar o que mostra.

•

Então digite o VALOR CONTÁBIL do serviço prestado e então clique em ADICIONAR

•

Após o serviço adicionado clique na flecha para enviar a nota e confirme o envio.

•

Pronto, seu cupom foi emitido com sucesso e está pronto para ser emitido outro.

IMPORTANTE: o sistema emite cupom fiscal sem a internet estar funcionando, mas sempre verifique se não ficou
nenhum cupom para enviar, pois o prazo é 72 horas.
•

Para verificar na tela inicial clique em ‘’DOCUMENTOS’’

•

Então caso tenha algum, clique no disco que mostra no canto superior direito e confirme o envio.

.
•

Pronto, cupom transmitido com sucesso.

