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Clique aqui para imprimir o formulário de 
solicitação do credenciamento, que deverá ser 
entregue ao setor tributário da prefeitura, 
conforme especificação contida no mesmo. 

CREDENCIAMENTO, O QUE É? 
 

O credenciamento é um processo formal, através do qual o contribuinte interessado 

voluntariamente ou sob obrigatoriedade solicita a autorização ao órgão competente para 

emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). 

A etapa do Credenciamento do Prestador de Serviço é necessária para que haja o 

preenchimento e validação das informações do responsável pela empresa e desta forma para 

que seja gerada senha de acesso ao sistema. 

A solicitação do credenciamento deverá ser solicitado e emitido online, por meio da internet 

(Rede Mundial de Computadores), no site (sítio) https://nfse.municipio.siglaestado.gov.br 

mediante o preenchimento dos dados solicitados conforme imagem a seguir. 

 

 

 

 

Figura 6 - Menu Acesso 

Ao clicar em Menu Acesso/Credenciamento, será exibido o formulário de credenciamento para 
emissão de NFS-e, conforme figura e o preenchimento das considerações descritas a seguir., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 7 - Credenciamento 

 

 

 

 

Menu Principal 
“cor cinza”. 

Sub Menu 
“cor vermelho”. 

Selecione o filtro de pesquisa 
que identificará a seleção do 
Prestador de Serviço solicitar o 
credenciamento. 

 1º passo: 

 2º passo: 

Deverá informar a numeração 
correspondente ao tipo de 
filtro selecionado no 1º passo. 

 5º passo: 

Após clicar no botão 
pesquisar, sendo válidos os 
parâmetros informados nos 
passos 1 e 2, 
automaticamente o sistema 
carregará os dados do 
prestador conforme os 
seguintes campos: 

 OBS 1: 

E-mail que receberá 
notificações do andamento 
do credenciamento. 

 OBS 2: 
Clique aqui para Pesquisar. 

 3º passo: 

Deverá informar o CPF do representante, 
responsável pela solicitação do 
credenciamento do prestador de serviços, 
assim como os demais campos. 

 4º passo: 

Após preencher o formulário 
e solicitar o credenciamento 
imprima seu requerimento. 

 6º passo: 
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Lembrete/Dica (Credenciamento): 

• Após o ato do preenchimento do formulário de 

solicitação o sistema valida as informações 

preenchidas e gera o requerimento de 

credenciamento de forma automática após clicar 

em Solicitar Credenciamento. O requerimento 

será gerado em outra página onde deverá ser 

impresso. Caso o requerimento não seja exibido 

de forma automática, o mesmo poderá ser 

impresso clicando no em Imprimir 

Requerimento.  

o OBS: Este requerimento deverá ser 

assinado e entregue ao setor tributário 

da prefeitura conforme especificação 

contida no mesmo. 

 

OBS 1: Após análise do requerimento e aprovação pelo setor tributário, o sistema 

automaticamente envia para o e-mail cadastrado na solicitação do credenciamento, a senha e 

login de acesso ao sistema, informando à identificação do responsável/requerente pela 

solicitação, assim como á identificação do prestador de serviços, conforme imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Confirmação do Credenciamento 

 
 

Titulo do e-mail parametrizado pela 
prefeitura. 

Nome resonsável/representante 
pela solicitação do credenciamento. 

Identificação do Pretador de 
Serviços credenciado. 

Identificação do usuário e senha de 
acesso. 

Assinatura do setor tributário e 
informações complementares. 

Figura 8 -  Modelo Credenciamento 
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ACESSANDO O SISTEMA 
 

Permite o acesso a todas as funcionalidades do Sistema Integrado de Notas Fiscais de 

Serviços Eletrônica (NFS-e), agrupando os itens por categoria. 

Depois de ter realizados os procedimentos correspondentes ao credenciamento, e  ter 
recebido o e-mail de aprovação e confirmação do credenciamento do prestador de serviços 
encaminhado via e-mail pelo setor tributário da prefeitura, podemos assim iniciar o primeiro 
acesso ao sistema.  

De posse do referido e-mail, que descreve o detalhamento da senha, login e identificação do 
Prestado de serviços credenciado, clicamos no menu principal Acesso, em seguida clique no 
sub menu Acesso ao Sistema, automaticamente o sistema exibirá o formulário de 
autenticação conforme imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembrete/Dica (Acessando o Sistema): 

Ao realizar o acesso pela primeira vez, será necessária à substituição da senha gerada e 
encaminhada eletronicamente via e-mail, conforme imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

Deverá ser informada a nova senha, 
pois a senha atual já é carregada 

automaticamente. 

1º passo: 

Força da senha: Sempre que possível informe senha 
contendo letras maiúsculas, minúsculas, números e 
caracteres especiais. 

OBS 01: 

Após a troca a senha, o sistema re-direcionará para 
tela de autenticação sendo, assim necessário o acesso 
com a nova senha. 

OBS 02: 

Deverá confirmar a nova senha e em 
seguida clicar em Trocar Senha. 

  2º passo: 

Deverá informar a numeração 
correspondente ao tipo de filtro 
selecionado no 1º passo. 

 2º passo: 

1º passo: 

Deverá informar o CPF do usuário 
responsável pelo acesso. 

 3º passo: 

Deverá informar a senha de acesso e 
em seguida clicar na opção Acessar. 

 4º passo: 

Selecione o filtro de 
pesquisa que identificará 
a seleção do Prestador de 
Serviço. 

 OBS 01: 

Clique aqui caso ainda não possua 
acesso ao sistema, que será 
redirecionado para formulário de 
credenciamento. 

Clique aqui caso tenha esquecido 
os dados correspondentes ao 3°, 

4° e 5° passo. 

 OBS 02: 


