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Manual de Parcelamento Online

Através do sistema ISS.Net online disponibilizado pela prefeitura, os prestadores de serviços
estabelecidos no município podem realizar o parcelamento referente as dívidas em aberto que possuem
no município.
Este menu está disponível as opções:



Parcelamento -> Novo Parcelamento.
Parcelamento ->Consultar Parcelamento.

Parcelamento
Para realizar um parcelamento acesse o menu online Parcelamento → Novo Parcelamento.

Ao acessar o menu e clicar em Novo Parcelamento abrirá a tela para que seja possível escolher o
tipo de parcelamento desejado, sendo eles:



Normal



Refis



TFO – Termo de FiscalizaçãoOrientativa.

Na tela apresentada acima também é possível visualizar as condições Gerais dos
Parcelamentos, a vigência e ao clicar no ícone
“Mais informações” o sistema apresentará as
informações de cada parcelamento.
Ao selecionar o tipo de parcelamento desejado, o quadro de débitos estará disponível para a
seleção, podendo filtrar por “Débito(s) modalidade selecionada” ou “Todos os Débitos”.

O quadro disponibiliza as seguintes informações:


NºLançamento;



Vencimento dolançamento;



Descrição dolançamento;



Competência;



Valor principal(R$);



Valor atualizado(R$);
- Valor corrigido com juros, multa ecorreção.



Nº Notificação;
- Caso o parcelamento esteja incluso em umanotificação.

Ao selecionar os Débitos a serem parcelados o campo abaixo apresenta o valor principal dos débitos,
atualização (Correção Monetária), Juros, multa, multa penalidade e valor atualizado.
Ao Clicar em Iniciar Simulação o sistema prosseguirá com o valor negociado solicitando o
contribuinte informar o valor de entrada,no ícone irá apresentar ainformação da quantidade mínima
que deve ser informada na entrada do parcelamento.

Após clicar em simular acordo o sistema retorna o quadro abaixo com as parcelas disponíveis para
que o contribuinte possa realizar o parcelamento.

Ao clicar no ícone
“Detalhes parcela”, é possível visualizar os valores definidos para a condição
informada. Apresentando o quadro com detalhes de parcela, o vencimento da parcela, valor principal a
serpago,atualizaçãomonetária,multa,jurossobreaparcelaeovalordaparcela (soma valor principal + Juros).

Após selecionar a condição de parcelamento é apresentado um resumo dos valores e o termo de
parcelamento para a leitura e aceite do acordo.
Lembrando que para que seja realizado o parcelamento o contribuinte deve efetuar a leitura do Termo de
Parcelamento e clicar no checkbox “Li e concordo com o Termo de Parcelamento”.

Ao clicar em Gerar Parcelamento a janela para assinatura do parcelamento será aberta, selecione a
opção Senha, informe a mesma senha utilizada para Acesso ao sistema.

Após inserir a senha, é concluído o parcelamento apresentando o número do parcelamento e as Guias para
serem impressas, podem imprimir todas as guias ou apenas as selecionadas.

Para Consultar o Parcelamento já gerado, realize o seguinte processo:
Acesse o Menu Parcelamento → Parcelamento → Consultar Parcelamento.

Ao clicar em consultar, o quadro apresentado informa a relação de parcelamentos realizados pelo
contribuinte, apresentando o número do termo, a data que foi realizado o parcelamento, a quantidade de
parcelas, o valor parcelado, o valor de entrada, o saldo devedor, status do parcelamento e a quantidade
de parcelas a serem pagas.

Na Consulta é possível selecionar o ícone
clicar apresenta o quadro abaixo:

e realizar a impressão das Guias a serem pagas. Ao

