
 
 

 

Senhores Contribuintes do ISS 

 

O Sistema de ISS ELETRÔNICO está mudando.  A Prefeitura Municipal de Petrolina deseja oferecer uma 
ferramenta de trabalho mais simples, com mais recursos e mais segura. Este esforço visa colocar toda 
a tributação do Município em uma plataforma integrada no qual possamos oferecer mais serviços de 
Governo Eletrônico para as empresas e para os cidadãos. A mudança que estamos iniciando a partir de 
hoje pode trazer alguma dificuldade inicial, por isso pedimos a sua compreensão e nos colocamos a 
disposição para os esclarecimento que se fizerem necessários. 

A interface do sistema mudou, caso não tenha recebido a sua senha por email, ligue para a prefeitura 
e peça a remessa de novo email com sua senha. 

PRINCIPAIS MUDANÇAS NA NOTA FISCAL 

No processo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas através do sistema serão  requisitadas as 
seguintes informações: 

1. Código do Município onde o serviço foi prestado - no sistema tem uma consulta com todos os 
municípios do Brasil. 

2. A atividade/serviço será necessária.  Caso não apareça as atividades da sua empresa informe à 
Prefeitura para cadastrar os o(s) CNAE(s) que constam no CNPJ da sua empresa. Isso pode ser 
feito por telefone. 

3. Caso deseje emitir uma nota para uma empresa ou instituição que vai reter o imposto, 
certifique-se de que este Tomador de Serviço é cadastrado no Município de Petrolina como 
Substituto Tributário. Do contrário o sistema não aceitará a retenção. 

MANUTENÇÃO DE FUNÇÕES PEDIDAS PELOS USUÁRIOS 

1. A pedidos dos usuários está mantida temporariamente o envio de Nota Fiscais através de 
arquivo TXT, utilizando o mesmo layout que as empresas utilizavam. No entanto as empresas 
devem preparar-se para utilizar o webservice para realização desta tarefa. 

2. Também ficou mantido o histórico da nota utilizando itens, no entanto a descrição do item 
teve seu tamanho reduzido para 80 caracteres. As empresas que utilizarem o webservice 
deverá utilizar o histórico textual com apenas uma descrição geral dos serviços. Este formato 
se adequada aos padrões do sistema SPED. 

VALIDAÇÃO DOS DADOS 

Na  transição do Sistema procuramos recuperar todas as informações do sistema anterior. Caso ocorra 
alguma divergência entre as informações importadas e os documentos gerados pelo sistema anterior 
procure o setor tributário e relate a ocorrência. 

 

atenciosamente, 

 

ALAN MAUX 

SECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL 


