MANUAL PARA RECADASTRAMENTO DE EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA

Passo 1: Acesse o Sistema Eletrônico de Gestão de ISS por meio do
link: http://segiss.iibr.com.br
Passo 2: Clique no menu “Novo Usuário”, conforme mostra a imagem.

Passo 3: Preencha suas informações pessoais; depois clique em Salvar. Caso tudo esteja
correto, o sistema irá redirecioná-lo para a página de login (Passo 2).

Passo 4: Acesse o sistema utilizando o CPF e Senha cadastrados no passo anterior. Ao entrar,
clique no menu “Empresa” e na opção “Recadastro”.

Passo 5: Na página de recadastro, existem duas possibilidades:
a) Caso você, contador, já tenha enviado a planilha com as empresas sob sua
responsabilidade à empresa iiBrasil, as mesmas serão listadas na tela. Você pode
utilizar o campo de “Pesquisa” e clicar no ícone a direita conforme mostra a imagem e
seguir o passo 6:

b) Caso ainda não tenha enviado a planilha, você deverá solicitar junto a Prefeitura de
Ilhabela (setor de tributação) a(s) chave(s) de acesso das empresas sob sua
responsabilidade. De posse da chave, informe a Inscrição Municipal e a Chave de
acesso para recadastrar a empresa, conforme aparece na imagem:

Passo 6: Para recadastrar a empresa, preencha todas as informações solicitadas, conforme
mostra a imagem:

Obs: Cadastre a senha de acesso que será utilizada pela empresa para acessar ao sistema. A
mesma será enviada para os e-mails cadastrados.

Passo 7: Depois de salvar o cadastro, você pode acompanhar o processo de homologação
clicando no ícone no canto superior direito:

Passo 8: A situação do processo de homologação da empresa irá aparecer nesta tela. Aguarde
até que a Prefeitura defira o processo.

Passo 9: Quando o processo for deferido pela Prefeitura, a empresa já poderá realizar a
emissão e escrituraração de NFS-e utilizando sua senha no login de Empresas. Caso você seja
contador e deseja gerenciar as empresas sob sua responsabilidade, acesse sua área de
contador, escolha a empresa e clique no ícone à sua direita para acessar aos módulos Nota
(Emissão de NFS-e) e Fiscal (Encerramento de livro e emissão de guias de pagamento),
conforme mostra a imagem:
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