
Publicenter 02 de Março de 2020



Publicenter 02 de Março de 2020

SIAT ONLINE - Considerações Gerais

Benefícios Pessoas Físicas.

Através do Portal de Serviços Online é possível consultar e imprimir guias de IPTU e de outras taxas,

Validar Certidões, Validar Notas Fiscais de Serviços Prestados entre outros disponibilizados pelo

município

Benefícios Pessoas Jurídicas.

É Possível aos Contribuintes Pessoa Jurídica, consultar e emitir segunda via dos débitos e de IPTU,

Emissão guias de Tributos Diversos, Validar Certidões, Validar Nota Fiscal de Serviços Prestados por

terceiros, fazer Downloads do RPS e suas atualizações e através do Acesso Restrito, poderá Consultar

e Emitir débitos de ISSQN, ALVARÁ e TAXAS, verificar a Situação Fiscal da Empresa, Emitir Certidão
Negativa de Débitos, Emitir Nota Fiscal de Serviços Prestados, Cancelar Notas de Prestação de Serviços,

Consultar as Notas Prestadas Emitidas, Gerar Guia de ISSQN, Consultar as Notas através da Relação
de Conta Corrente e do Livro de Registro de Notas, Importar e Transmitir Recibos de Prestação e

verificar as Notas Fiscais Recebidas por Prestadores de Serviços.

Acesse a página da prefeitura do seu município e procure pelo link da Nfse ou de serviços online.



Publicenter 02 de Março de 2020

Tela Inicial - Público

Na tela inicial traz em Notícias os avisos cadastrados pela Prefeitura.

Acesso Restrito – ISS WEB.

Espaço para acesso à área restrita a prestadores e tomadores de serviço, para emissão de notas e

declaração de serviços Tomados, Cartórios e Instituições financeiras. Para acessar é necessário a senha

eletrônica fornecida pelo Município. Procure no Manual de Prestadores e Tomadores de Serviços para

mais detalhes.
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Acesso Credenciado

Disponível para cadastramento de usuários a serem credenciados futuramente pelas empresas a acessar áreas

restritas. Os funcionários de empresas que utilizarão uma senha própria devem se cadastrar e posteriormente

solicitar ao detentor da senha principal que sejam incluídos no cadastro de usuários com o perfil estabelecido,

mais detalhes sobre, verificar no Manual de Prestadores e Tomadores de serviço.

Carta de Anuência

Menu disponibilizado para emissão de Carta de Anuência. Após quitação de débitos protestados o documento

será disponibilizado para emissão.

Certidão de Contribuinte

Para emissão da certidão Negativa de débitos do contribuinte(CPF/CNPJ) junto à Prefeitura. A certidão Negativa

será disponibilizada caso o contribuinte não tenha débito em aberto e vencido.
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Certidão Imóvel

Opção para emissão da certidão Negativa de débitos do Imóvel(Inscrição do Imóvel) junto à Prefeitura. A

certidão Negativa será disponibilizada caso o Imóvel não tenha débito em aberto/vencido. Consulte pelo

número da inscrição ou pelo documento do proprietário.

Certidão Valor Venal

A Certidão de valor venal do imóvel pode ser emitida através deste menu. Com valores atuais(ano vigente)

somente após o cálculo do iptu do exercício ter sido realizado pela prefeitura. Consulte pelo número da

inscrição ou pelo documento do proprietário.

Consulta Débito de IPTU

É possível consultar débitos de IPTU referentes ao exercício atual ou divida ativa. Consulte pelo número da

inscrição ou pelo documento do proprietário.
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Guia de ITPU

Opção para emitir guias de débitos de IPTU referentes ao exercício atual ou divida ativa. Consulte pelo número

da inscrição ou pelo documento do proprietário.

.

Os débitos de IPTU serão exibidos e podem ser selecionados para gerar uma guia única se todos forem

selecionados ou emitidas guias em separado, para isto selecione uma a uma ou clique em cada guia para

imprimir.(ícone da impressora)

Emitir Guias Diversas

Opção para consultar e emitir a guias para recolhimento de tributos podendo ser dos seguintes cadastros:

Tributos diversos(Quando débito foi lançado para o cadastro de contribuintes eventuais), use o CNPJ ou

CPF para consultar o débito

Empresa, Débito relativo a impostos e taxas vinculados a inscrições do cadastro econômico(Empresas e

Autônomos)

Número da Inscrição
Municipal, ou Documento.
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Outros cadastros(Hospitalar por Exemplo) Somente para municípios onde são lançados débitos nestes

cadastros.

As guias podem ser impressas individualmente(marcar apenas uma e imprimir) ou agrupadas(marcar mais de uma

guia e imprimir) na guia agrupada o sistema vai somar os valores de cada guia selecionada.
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Guia Protesto

Opção para emitir guias de débitos protestados, disponível quando a prefeitura utiliza a rotina de protestos e o

cartório necessita emitir a guia para o contribuinte fazer o recolhimento dos débitos protestados.

Validar Certidão

É possível validar a certidão para saber a sua autenticidade, para isto basta entrar no site e selecionar a

opção Validar Certidão, em seguida informe o Número da Certidão, o Exercício que foi emitido e o

Documento de quem recebeu a certidão.
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Após digitar as informações da certidão, aparecerá uma nova janela para protocolar a validação da

certidão. Informe o número do CPF e clique no Botão Imprimir para que possa ser feito o protocolo da

Certidão, após protocolar clique no botão Emitir Certidão conforme exemplo abaixo.

Validar NFA

Opcão para validar Nota Fiscal Avulsa, que são aquelas emitidas pela prefeitura em sistema diferente do site.



Publicenter 02 de Março de 2020

Validar NFAe

Opção para validar Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, emitida pelo contribuinte no site da prefeitura.

Validar Nfe

Opção para Validar as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no site da Prefeitura.
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Consultar Alvará

Opção para consulta de alvará com informações resumidas, disponibilizado apenas quando existe legislação

municipal vigente, visto que, o Alvará resumido não tem valor fiscal e na impressão do mesmo deve constar a lei

que obriga a prefeitura a disponibilizá-lo no site.

Downloads

Através da opção Downloads e possível baixar alguns Arquivos e Documentos dsponibilzados pela Prefeitura.


