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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) 

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e é o documento fiscal de existência apenas digital que irá 

substituir as notas fiscais de serviços tradicionais. A Nota Fiscal Eletrônica será emitida e 

armazenada em nuvem, evitando perda de dados e objetivando materializar os fatos geradores do 

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, através de registro eletrônico das 

prestações de serviços sujeitas à tributação do ISSQN.  

PASSO A PASSO DO CONTRIBUINTE 
 

1 – Credenciamento de prestadores: 
1.1 Acesse www.simplessiat.com.br  Na tela inicial clique no botão marcado para acessar a tela de login.  

  

Figura 1.Tela inicial. 

http://www.simplessiat.com.br/
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1.3 Agora clique no botão  “Credenciar “ para acessar a tela de escolha de prefeitura .  

 

1.4 Escolha a prefeitura, após isso clique em “credenciar” para acessar tela de credenciamento.  

 

Figura 3.Tela de escolha de prefeitura. 

Figura 2. Tela de Login (Tela para acessar o sistema).  
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1.5 Preencha com as informações necessárias para o cadastro de pessoa física ou jurídica e clique em enviar.  

  

 

Figura 4.Tela de Credenciamento. 
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1.6  Ao final, imprima o documento de Credenciamento  (Esse documento será enviado para o seu e-mail ao 

terminar esta etapa), entregue à Prefeitura, juntamente com o contrato social, cópia do R.G. e 

Procuração, caso necessário.  

 

  

 

O credenciamento foi concluído. 

  

Figura 5.Documento gerado ao finalizar credenciamento. 
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2 – Acesso ao Sistema Simplessiat NFSe: 
2.1 Autorizada sua solicitação verifique seu e-mail cadastrado no ato do credenciamento e a sua senha 

enviada pela Prefeitura, para que assim seja realizado o primeiro acesso ao sistema. 

2.2 Na tela de login (Figura 2)entre com seu e-mail e sua senha que foi enviada, em seguida pedirá que 

mude a senha (figura 7) , insira uma senha de sua preferência e clique em alterar, após terminar você irá 

para tela principal. 

  

Figura 6.Imagem demonstrativa da confirmação de credenciamento 

Figura 7.Imagem demonstrativa do primeiro acesso e mudança de senha. 
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2.3 Ao terminar processo de mudança de senha você irá para tela principal do sistema:  

Pronto, agora você pode acessar o sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8.Tela principal do sistema 
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3 – Cadastro de tomadores de serviço: 

3.1 Clique no botão “Gerenciar Tomadores” na tela principal para acessar a tela de gerenciamento de 

tomadores:  

3.2  Na tela  “gereciamento de tomadores” clique em “Adiconar novo” para seguir para tela de cadastro de 

tomadores de serviço:  

  

Figura 9.Tela principal do sistema 

Figura 10.Tela de Gerenciar Tomadores de serviço. 
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3.3 Preencha todos os dados e clique em cadastrar,após isso será exbida uma mensagem que seu cadastro 

foi realizado com sucesso : 

 

 

 

 

 

O cadastro de tomadores de serviço foi concluído. 

  

Figura 11.Tela cadastro de tomadores de serviço 
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4 - Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço eletrônica): 
4.1 A NFS-e deve ser emitida por meio da internet, “on-line”, no endereço eletrônico 

www.simplessiat.com.br  pelos prestadores de serviços estabelecidos no município, acompanhados  de 

e-mail e Senha Web.  

4.2 Acesse www.simplessiat.com.br, na tela inicial clique no botão “Acessar Sistema” para acessar a tela de 

login.  

 

  

Figura 12.Tela inicial. 

http://www.simplessiat.com.br/
http://www.simplessiat.com.br/
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4.3 Efetue seu login para acessar a tela principal do sistema, digite seu e-mail e senha cadastrados nos 

campos corretos e clique em entrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Na tela principal do sistema, clique no botão “Emitir nota fiscal” para acessar a tela de preenchimento de 

nota:  

 

  

Figura 13.Tela de login (tela para acessar o sistema). 

Figura 14.Tela principal do sistema 
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4.5 Preencha a nota de acordo com os campos solicitados, depois clique em “Emitir NFSe” para acessar a 

tela de emissão da nota:   

Figura 15.Tela de Preenchimento de nota. 
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4.6 Clique em “gerar o DAM” e o DAM será enviado automaticamente para o e-mail cadastrado, caso queria 

reimprimir, no e-mail clique no link indicado:   

 

5 – Guia de Pagamento do ISSQN: 

Pessoa Física - Selecione as NFS-e emitidas e imprima a guia de pagamento do imposto. Efetue o pagamento na 
rede bancária credenciada. Após o pagamento a nota fiscal é liberada no sistema.  
 

Pessoa Jurídica – As notas fiscais validam após emissão, o ISS devido de cada nota será acumulado em conta 
corrente que será pago em mês subsequente. 

Figura 16.Imagem ao Emitir d a nota. 

Figura 17.Email demonstrativo recebe quando emitir nota. 


