Nova Solicitação de Usuário
Como realizar a solicitação de usuário no sistema.
Abra o site que foi disponibilizado.
Vá na lateral direita em FUNÇÕES Solicitação de Usuário

Após clicar ele irá mostrar a próxima imagem

Você deverá selecionar sua finalidade.
Caso seja empresa (SOU EMPRESA)
Caso seja contador (SOU CONTADOR)

SOU EMPRESA
Caso tenha selecionado SOU EMPRESA, haverá dois métodos de acesso.

Se selecionar o CRIAR MEU USUÁRIO: Você deverá estar com o CERTIFICADO do CNPJ instalado em seu computador.
Se selecionar o SOLICITAR ACESSO POR FORMULÁRIO: Você deverá preencher todas as informações solicitadas (Não necessita de Certificado
Digital)

Se você selecionou CRIAR MEU USUÁRIO, a próxima tela que ele irá trazer é para você selecionar o certificado digital.

Após clicar na opção acima selecione o certificado digital escolhido.
Após selecionar o certificado ele lhe trará a tela com as informações da empresa.

IMPORTANTE: Clique para selecionar a empresa nesse flecha vermelha.
Após selecionar ele solicitará que digite o NOME DO RESPONSÁVEL e E-MAIL DA EMPRESA.

Após preencher essas informações, você precisará selecionar a FINALIDADE:

1 Opção: Caso queira emitir NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
2 Opção: Caso queira emitir CFS-e (Cupom Fiscal de Serviço Eletrônico).
3 Opção: Caso seja uma Instituição Financeira e queira declarar (Serviços Tomados e Prestados) e DESIF.

4 Opção: Caso seja contador e deseja solicitar seu acesso ao sistema. (Nessa opção o contador poderá solicitar usuários para seus contribuintes
diretamente pelo seu acesso).
Após escolhida a FINALIDADE, clique em solicitar:

Pronto, Solicitação realizada com sucesso.

Em alguns minutos você estará recebendo sua senha de acesso pelo e-mail. (Nesse caso como solicitamos via certificado você poderá acessar
diretamente por ele).
Então para acessar o sistema entre no site e clique em ACESSO CONTRIBUINTE.

1- Você poderá acessar utilizando ALVARÁ (Inscrição Municipal), E-MAIL e SENHA. (Que será enviado por e-mail)
2- Caso tenha efetuado a solicitação utilizando o CERTIFICADO DIGITAL DA EMPRESA, clique em ACESSAR.

LEMBRANDO: Você poderá acessar de ambas às maneiras.

Agora, se você selecionou SOLICITAR ACESSO PELO FORMULÁRIO.
Deverá preencher todas as informações solicitadas.

Após preencher os dados principais um baixo mais a baixo deverá preencher a FINALIDADE, como vimos anteriormente.
E além disso deverá informar o NOME e CPF do (REPRESENTANTE/SÓCIO) da Empresa.

IMPORTANTE: Após digitar o NOME e CPF do (REPRESENTANTE/SÓCIO) clique em (+ Adicionar).
Após todos os campos preenchidos, clique em PRÓXIMO PASSO.

Após clicar em próximo passo, sua solicitação estará salva na Prefeitura com a situação EM PREENCHIMENTO e então ele lhe mostrará uma CHAVE:

IMPORTANTE: Verifique se você recebeu essa chave no e-mail informado (ou copie acima). O próximo passo a ser realizado é
anexar os documentos solicitados pela Prefeitura, caso não
consiga adicionar agora e deseja adicionar mais tarde.

Na tela inicial de Solicitação de Usuário, você poderá informar nesse campo e acessar sua solicitação novamente.
Após acessar, verá que seus dados continuam todos preenchidos.
Próximo passo que devemos realizar é anexar os arquivos solicitados.

Conforme imagem acima vemos algumas opções:
EDITAR: Caso tenha digitado alguma informação incorretamente, você poderá realizar a alteração da mesma.
ANEXAR DOCUMENTOS: Clique para anexar os documentos obrigatórios solicitados pela Prefeitura.
ENVIAR PARA AVALIAÇÃO: Após anexar os documentos solicitados, clique nesse botão. (Sua solicitação será enviada para avaliação, sendo que
pode ser deferida ou indeferida).

Após anexar os documentos, clique em ENVIAR PARA AVALIAÇÃO.

LEMBRETE: Após o envio não será mais possível realizar nenhuma alteração, somente caso a Prefeitura INDEFIRA na solicitação.

PRONTO, solicitação realizada. Você receberá um e-mail informando que sua solicitação de usuário foi enviada para a Prefeitura.
Após a Prefeitura autorizar seu acesso, você receberá um e-mail informando que foi DEFERIDO e com os dados de acesso.

Então para acessar o sistema entre no site.
e clique em ACESSO CONTRIBUINTE.

Então, preencha as informações.
ALVARÁ (Inscrição Municipal), E-MAIL e SENHA.

LEMBRANDO: Todas as informações de acesso serão enviadas para o e-mail informado.

SOU CONTADOR
Caso você selecione a opção SOU CONTADOR.
Você também terá 2 Opções.

CRIAR MEU USUÁRIO: irá criar seu acesso utilizando o próprio certificado. (OBRIGATÓRIO REALIZAR)
CRIAR USUÁRIO PARA MEU CLIENTE: com seu acesso contador JÁ CRIADO, você poderá solicitar usuários para seus clientes diretamente por essa
opção, sem precisar logar ao sistema.

Se você selecionou o CRIAR MEU USUÁRIO.

Clique no campo acima para selecionar seu certificado digital.
Após selecionar seu certificado, ele te mostrará seus dados.

Agora você deverá selecionar seu cadastro.

Selecione a caixinha que a flecha mostra e então você deverá informar seu NOME e E-MAIL.

Após preencher os dados acima, precisamos selecionar a FINALIDADE. (Como está solicitando o Acesso Contador, deverá marcar a opção a seguir).

Clique em SOLICITAR.

Pronto, solicitação realizada com sucesso.
Poderá acessar o sistema agora pelo ACESSO CONTADOR.
Clique em:

E acesse utilizando o CERTIFICADO DIGITAL ou poderá acessar utilizando CRC, E-MAIL e SENHA.

Se você selecionou o CRIAR USUÁRIO PARA MEU CLIENTE.
Ele irá solicitar que selecione seu certificado digital.

Após selecionar seu certificado vejamos a próxima tela:

Nessa tela você deverá informar o CNPJ do contribuinte que está criando o acesso e clicar na LUPA.
Após clicar na LUPA, deverá seguir os passos a seguir.

1- Selecione a empresa na caixinha
2- Digite o nome do Responsável na empresa, ou até mesmo o nome da empresa.
3- Digite o e-mail da empresa para aonde será enviado a senha de acesso.
4- Selecione a FINALIDADE. (Nesse caso poderá ser selecionada uma ou duas NFS-e e CFS-e).
5- Clique em SOLICITAR.

Pronto, solicitação de usuário realizada com sucesso.
Você também poderá realizar esse procedimento logado como Contador.
Para isso clique em ACESSO CONTADOR

Nesse caso você precisava ACESSAR VIA CERTIFICADO DIGITAL.

Após acessar via contador, deverá ir em: CADASTRO SOLICITAR USUÁRIO PARA CONTRIBUINTE.

Então da mesma forma que vimos anteriormente, deverá ser realizada pelo acesso contador.

