Manual do
Sistema GED
CAMAÇARI
Solicitação de Abertura de
Processos Para Perfil Usuário

Camaçari-BA

Passo 01.
Para ter acesso ao Sistema, entre no site da Sefaz Camaçari e clique no
ícone
do
GED
CAMAÇARI.
Ou
copie
este
link
http://sefaz.camacari.ba.gov.br/portal/index.php e cole na barra de
endereços do seu navegador de Internet.

Este é o ícone GED CAMACARI.

Esta é a barra de endereços do seu navegador onde você deve
colar o link.
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Passo 2.
Em seguida essa tela será apresentada, clique em ACESSO AO
SISTEMA
ou
copie
este
link
http://ged.camacari.ba.gov.br:8080/gedrequerimento e cole na barra de
endereços do seu navegador de Internet.

Este é o ícone ACESSO AO SISTEMA.
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PASSO 03:
Ao clicar no ícone será exibida a seguinte tela:

Caso 1: Informe o Login e senha para acesso se já possuir
cadastro.
Caso 2: Se não possuir cadastro no sistema deverá clicar em
“Solicitar acesso ao Sistema” para efetuar o seu cadastro.
Caso 3: Se já possui cadastro no sistema e não se lembra da
senha, clique em “Esqueceu a senha” e será direcionado um
email ao seu email, já cadastrado, com os passos para realizar a
recuperação da senha.
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Passo 04: Informações do cadastro
O sistema carregará a seguinte tela de Solicitação de Acesso.
Informe os dados solicitados abaixo. Os campos em (*) significa
que o preenchimento é “obrigatório”:
Digite os números do CNPJ. (Não
necessário informar os pontos e hífen);

é

Nesse campo informe o Nome Completo;
Informe um e-mail válido para receber a
confirmação
da
solicitação,
e
acompanhamento das etapas para abertura
dos processos;
Para finalizar o seu cadastro leia e aceite o
termo de responsabilidade clicando neste
ícone
, posicionado logo à frente da frase
“Li e aceito o termo de responsabilidade”.
Só será permitido o seu cadastro aceitando
o termo de responsabilidade;

Caso desista de continuar o cadastro clique
no botão “Cancelar”;

*Se a empresa possuir matriz e filial informe os dados referente à
empresa que será realizado o processo respectivamente.

Após clicar em “Solicitar” a seguinte mensagem será exibida:
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Passo 05: Acesse seu email.
Acesse o e-mail informado no ato da solicitação, será enviado uma
mensagem de confirmação da solicitação e o Link que direcionará
para a tela de cadastro de senha. Conforme abaixo:

Clique no link indicado para configurar uma senha.

Digite uma nova senha. Repita novamente a senha para confirmação.
* Clique em “CONFIRMAR” o cadastro da senha.
*Por medidas de segurança, é necessário que sua senha siga estes
requisitos:
No mínimo 8 e no máximo 20 caracteres.
Caracteres maiúsculos (A-Z) Caracteres minúsculos (a-z)
Números ( 0-9) Caractere não alfabéticos ( EX: @,#,&,% ...)
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Passo 06: Mensagem apresentada ao final.

Logo após será exibida essa
tela, onde você deve inserir
os seus dados para Login.

*Clique na opção “Processos Redesim”.
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Passo 07: Nova solicitação de processo

Selecione SIM se possuir Nº de Viabilidade.
Digite o “Nº de Protocolo” e o “Nº da Viabilidade”.
(obrigatório de preenchimento);

Se NÃO possuir o Número de Viabilidade digite apenas o
“Nº de Protocolo”.

Clique em “Solicitar Novo Processo” para dar andamento à solicitação de
abertura do processo.

*OBS: Esses dados são informados no Contrato Social.
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Passo 7.1: Nova solicitação de processo para MEI/EPP

Caso seja MEI (Micro Empreendedor Individual) ou EEP (Empresa de Pequeno
Porte) SELECIONE SIM.
Neste caso os campos “Nº de Protocolo” e “Nº da Viabilidade” ficarão bloqueados,
ou seja, não é necessário o preenchimento.
Clique em “Solicitar Novo Processo” para dar andamento à solicitação
de abertura do processo.

Camaçari-BA

Passo 08:
Essas são as informações sobre o seu processo. Clique em Ações
Cadastrais para preencher as informações necessárias.

*Após preencher cada passo lembre-se de clicar em “Salvar”, para salvar
os dados naquela página.
Este é o botão

*Caso possua Contador ou escritório virtual, informar marcando no
local.
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* Caso o contribuinte não possua viabilidade, esta página com
informações sobre a junta comercial não estará disponível. Continue
normalmente com o preenchimento dos outros dados.

•

Endereço da Empresa
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•

Sócios
Caso não possua sócios, informe os dados do proprietário.
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•

Contadores
Esta página aparecerá caso o contribuinte tenha informado que
possui contador.
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Passo 09: Anexar documentação.
•

Após informar os dados corretamente, o usuário será direcionado para
tela de “Solicitações RedeSim”, a partir daqui será de suma importância
o anexo dos documentos obrigatórios.

•

Clique no botão “ANEXAR DOCUMENTOS” (na parte de ações no
canto direito da tela) Para anexar os documentos obrigatórios. Os
documentos precisam ser anexados em formato de PDF.

Clique no botão “ANEXAR DOCUMENTOS” (na parte de ações no canto direito da
tela) Para anexar os documentos obrigatórios. Os documentos precisam ser anexados
em formato de PDF.
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Clique no botão “ANEXAR DOCUMENTOS” (na parte de ações no canto
direito da tela) Para anexar os documentos obrigatórios. Os documentos
precisam ser anexados em formato de PDF.
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•

Na primeira parte, o contribuinte deve informar o Assunto do processo,
podendo ser mais de um.

•

Também deve ser informado o CNAE da empresa colocando a atividade
principal e as demais como secundárias, e o Tipo De Empresa.
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•

Os documentos anexados precisam estar condizentes.
Para o comprovante de IPTU, deve ser colocado o endereço informado no
cartão do CNPJ. Para imóveis que não sejam locados, enviar o contrato de
compra e venda.

Após anexar todos os documentos obrigatórios clique na opção

Mensagem apresentada:

Como anexar documentação:

Esta é a tela que será apresentada.
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Obs.: Após enviar solicitação, um e-mail automático será enviado
com informações da solicitação de abertura do processo.

Importante: O usuário será informado por e-mail quanto ao
andamento do processo.

* Qualquer dúvida entrar em contato com o Call
Center da Sefaz.
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