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A partir das informações enviadas pelos prestadores 
na Solicitação, apresentada anteriormente, servirão 
para a liberação das empresas para  emissão da NFS-
e. 
 
 

Cabe ressaltar, apenas serão liberados serviços  
constantes na solicitação se estes estiverem de 
acordo com o seu Alvará, Contrato Social e Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
 

A liberação será realizada pelo Setor Tributário do 
Município no Módulo ISS. 

Liberação de Prestador 



Criação de Senha do Prestador 



Criação de Senha do Prestador 



Acesso do Prestador 

O prestador deverá acessar o sistema através do link 
que está disponível no site do Município: 
 

https://www.caseiros.rs.gov.br/ 

https://caseiros.cittaweb.com.br/citta/#/nfse 
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Acesso do Prestador 



Após o login no sistema, o usuário seleciona se deseja acessar o NFS-e ou 

o Autoatendimento. 



Perfil do Prestador 



Emissão da NFS-e 

1. Clique em “NFS-e”; 
2. Clique em “Gerar NFS-e”. 

 



Emissão da NFS-e 



Emissão da NFS-e 

É obrigação do prestador informar a Carga Tributária 
Aproximada. A falta da informação não impede de 
emitir a NFS-e.  



Emissão da NFS-e 

A NFS-e pode ser pelo total do serviço ou por itens. 
O prestador faz a manutenção dos itens de serviços.  



Emissão da NFS-e 

Clicando em “+” pode-se cadastrar novos itens, os quais serão 
listados no grid para seleção. 



Emissão da NFS-e 



Emissão da NFS-e 



MEI e Optante SIMPLES 

MEI - Não informa valor de ISS  

SIMPLES – Informa manualmente a alíquota do ISS 



Emissão da NFS-e 



Emissão da NFS-e 









Cancelamento e Substituição 
de NFS-e 

Para que seja possível o cancelamento ou substituição 
de uma NFS-e, é necessário que não tenha ocorrido a 
apuração e o pagamento do ISS. 
O contribuinte tem o prazo de 7 dias para realizar o 
cancelamento de uma nota fiscal, esgotado esse 
prazo, só poderá ser feito o cancelamento por meio 
de requerimento apresentado ao fiscal municipal. 
Caso tenha ocorrido a apuração e o pagamento do 
ISS, o cancelamento e a restituição somente poderá 
ser feita através de  procedimento administrativo.  



Cancelamento de NFS-e 

Em “Consultar NFS-e”, são listadas as notas emitidas e 
clicando no ícone à direita da nota, selecione a opção 
“Cancelar NFS-e”. 



Cancelamento de NFS-e 



Substituição de NFS-e 

Em “Consultar NFS-e”, são listadas as notas emitidas e 
clicando no ícone à direita da nota, selecione a opção 
“Substituir NFS-e”. 



Substituição de NFS-e 



Cancelamento de NFS-e 



 
 

A apuração do ISS é feita através da opção “imposto”, 
clicando em seguida em “apuração ISS”. 
Em seguida, clicando em continuar, o sistema irá 
direcionar o contribuinte para o  Autoatendimento 
onde irá realizar a apuração e a geração da guia de ISS 
através das declarações mensais de serviço. 

 
 

 



Cumprimento de obrigações 

pelos contribuintes 

O fiscal municipal criará obrigações para os 
contribuintes, entre elas, as declarações mensais de 
serviços. Nestas, as NFS-e emitidas na competência 
serão exportadas automaticamente, além disso, o 
contribuinte poderá informar as notas em que foi 
tomador de serviço, podendo gerar boleto único para 
pagamento. 



Obrigações - Autoatendimento 

Obrigações criadas pelo fiscal municipal para o contribuinte. Para 
iniciar cada obrigação, deve-se clicar em iniciar, no lado direito de 
cada declaração. 



Obrigações - Autoatendimento 
 

As notas 
emitidas no 
sistema NFS-e na 
competência, 
serão 
importadas para 
a declaração 
mensal.  



Caso o contribuinte 
tenha sido tomador de 
algum serviço, poderá 
realizar a declaração de 
tomador no momento 
da realização da 
declaração mensal de 
serviços. 



Declaração de tomador já 
incorporada na obrigação. 



Finalização da obrigação 

Na finalização da declaração, o contribuinte pode 
alterar a data de vencimento do boleto, o sistema 
permitirá a alteração levando em conta a legislação 
municipal. 



Com a finalização da obrigação, as notas emitidas na competência terão status 
de apuradas, gerando boleto para pagamento do ISS de serviços prestados e se 
for o caso, de serviços tomados. 

Finalização/apuração 



Após a 
conclusão da 
obrigação, o 
sistema gera 
recibo de 
entrega. 



Após a finalização da obrigação, caso o 
contribuinte necessite corrigir os dados da 
declaração, ou inserir algo novo, poderá 
realizar uma declaração retificativa. 



Na declaração retificativa, o sistema trará todas as 
informações da última declaração, permitindo que o 
contribuinte inclua novas declarações de tomador, e 
novas notas emitidas na competência, onde por fim, será 
gerado novo boleto para pagamento.  

Declaração retificativa 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- As notas ficais de talão poderão ser utilizadas como 
“Recibo Provisório”, sendo que esses deverão, em até 5 
(cinco) dias úteis de sua emissão, serem convertidos em 
NFS-e. 

- Na NFS-e gerada de um Recibo Provisório, é obrigatório 
informar no campo de observações o nº do recibo. 

- O e-mail informado na solicitação servirá de meio legal 
para intimação de atos administrativos decorrentes da 
legislação tributária municipal. 

- Apenas poderão ser listados na solicitação de emissão de 
NFS-e, serviços compatíveis com o cadastro do alvará, 
CNPJ e Contrato Social do contribuinte. 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Dúvidas e suporte referentes ao uso do sistema deverão, 
primeiramente, serem reportados ao Setor Tributário do 
Município. 

- As demandas que não forem supridas pelo Setor 
Tributário, serão encaminhadas por esse à Città. 

- Deverá ser utilizado o navegador Chrome. 


