
Essa tela de acesso ao sistema tributário solicita que preencha no usuário o numero da inscrição 
municipal colocando os zeros a esquerda, e a senha cadastrada, em seguida clique no ícone ENTRAR. 

OBS: Se seu acesso for negado e aparecer a mensagem usuário bloqueado ou acesso simultâneo.  
envie um Prt SC SysRq da tela com a mensagem para o e-mail: sefazonline@camacari.ba.gov.br 

Caso a mensagem seja: não foi possível autenticar usuário. Está havendo algum erro de digitação. 

OBS: PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, SOLICITAMOS QUE 
UTILIZE O NAVEGADOR FIREFOX NA VERSÃO ATUALIZADA, DESBLOQUEI O POPUP, ATUALIZE O 

LEITOR DE PDF E O SEU SISTEMA OPERACIONAL. 

mailto:sefazonline@camacari.ba.gov.br


 

Essa é a primeira tela 
visualizada no ambiente de 

trabalho ISS – Web e NFS – e  



Como escriturar uma NFS 

DMI DRF 
OBS: Se a sua empresa já emite NFS-e, não precisa escriturar as notas emitidas em sua DMI pois o sistema 

escritura automaticamente. Da mesma forma que não se faz necessário a escrituração de uma NFS-e recebida, 

que tenha sido enviada por uma empresa de Camaçari, pois a mesma já será escriturada automaticamente em 

sua DRF. Se a empresa não fez nenhum movimento, não precisa escriturar DMI ou DRF.   

Como gerar guia para pagamento ISS 

PRESTADOR TOMADOR 
OBS: Se a sua empresa ainda não emite NFS-e, e pelas opções acima não foi possível gerar a guia 

para pagamento do ISS utilize guia avulsa. Se a sua empresa já emite NFS-e e nas opções acima não 

conseguir gerar a sua guia, solicite ajuda ao suporte on line: sefazonline@camacari.ba.gov.br  

GUIA AVULSA 
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DMI 



 Clique na Pasta  



 
Clique na Pasta  



 

Clique na Pasta  



 

Clique na Pasta  



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Para escriturar a NFS clique no ícone INSERIR. 

Essa é uma tela onde você pode consultar todas as suas notas 

um dia escriturada, utilizando um dos filtros disponibilizados 

ou clicando apenas no ícone CONSULTAR. 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Nessa tela você irá 

preencher todos os 

dados conforme está 

na NFS Física 

OBS: No Tipo de 

Entidade, utilize Pessoa 

para as empresas que não 

tem inscrição municipal 

de Camaçari e Empresa 

para as que tem inscrição. 

Escriturando sua NFS 



OBS: Quando for tipo 

de entidade Pessoa 
Sua inscrição 

Sua Razão Social 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

OBS: Quando for tipo 

de entidade Empresa 

Se não souber a inscrição 

municipal do tomador, clique 

na lupa para pesquisar. 



 
Utilize um dos filtros 

disponibilizados e clique no 

ícone CONSULTAR.  

Sua inscrição 

Sua Razão Social 



 

OBS: Na escrituração da 

NFS, não é obrigatório o 

preenchimento dos campos 

Itens do Serviço. 

Para concluir a 
escrituração da NFS, clique 

no ícone CONFIRMAR. 



ALTERAR NFS 

ESCRITURADA 

OBS: Só é permitido fazer algum tipo de alteração na NFS escriturada em sua DMI se a sua 

empresa não for credenciada à emissão de NFS-e, sua empresa sendo credenciada só é 

permitido fazer alguma alteração substituindo a NFS-e emitida. 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Utilize um dos filtros disponibilizados ou clique apenas no 

ícone CONSULTAR para localizar a NFS que deseja alterar. 



 Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Selecione a nota e clique no ícone 

ALTERAR. 



 

Altere o campo que desejar e clique 

no ícone CONFIRMAR. 

Para cancelar essa nota 

altere o campo Situação 

para CANCELADO. 



DRF 



 
Clique na Pasta  



 

Clique na Pasta  



 

Clique na Pasta  



 

Para escriturar a NFS clique no ícone INSERIR. 

Essa é uma tela onde você pode consultar todas as suas notas 

um dia escriturada, utilizando um dos filtros disponibilizados 

ou clicando apenas no ícone CONSULTAR. 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Nessa tela você irá 

preencher todos os 

dados conforme está 

na NFS Física 

OBS: No Tipo de 

Entidade, utilize Pessoa 

para as empresas que não 

tem inscrição municipal 

de Camaçari e Empresa 

para as que tem inscrição. 

Escriturando sua NFS 



 

OBS: Na escrituração da 

NFS, não é obrigatório o 

preenchimento dos campos 

Itens do Serviço. 

Para concluir a 
escrituração da NFS, clique 

no ícone CONFIRMAR. 



ALTERAR NFS 

ESCRITURADA 

OBS: Só é permitido fazer algum tipo de alteração na NFS escriturada em sua DMI se a 

empresa prestadora do serviço não for credenciada à emissão de NFS-e, sendo o prestador 

credenciado só é permitido fazer alguma alteração o prestador, substituindo a NFS-e emitida. 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Utilize um dos filtros disponibilizados ou clique apenas no 

ícone CONSULTAR para localizar a NFS que deseja alterar. 



 

Selecione a nota e clique no ícone 

ALTERAR. 



 

Altere o campo que desejar e clique 

no ícone CONFIRMAR. 

Para cancelar essa nota 

altere o campo Situação 

para CANCELADO. 



Guia ISS 

PRESTADOR 



 

Clique na Pasta  



 

Preencha data do fato gerador  e 
data do vencimento que deseja, 

clique no ícone CALCULAR 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confira os dados preenchido . 
 clique no ícone EMITIR 

OBS: Depois de clicar em EMITIR 

será gerado sua guia para pagamento 

em uma janela popup com o formato 

de arquivo em PDF. 



Guia ISS 

TOMADOR 



 

Clique na Pasta  



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Preencha data do fato gerador  e 
data do vencimento que deseja, 

clique no ícone CONSULTAR 



 

Selecione os prestadores que você 
quer gerar o ISS e clique no ícone 

CALCULAR 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 



 

OBS: Depois de clicar em EMITIR 

será gerado sua guia para pagamento 

em uma janela popup com o formato 

de arquivo em PDF. Confira os dados preenchido . 
 clique no ícone EMITIR 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guia ISS 

AVULSA 

OBS: O contribuinte que já seja credenciado para emissão da NFS-e, não consegue gerar guia avulsa. 



 
Clique na Pasta  



 
Clique na Pasta  

Para Gerar Guia Como 
Prestadora do Serviço 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Preencha os dados de tributação. 
Clique no ícone Calcular 



 
Sua inscrição 

Sua Razão Social 

OBS: Depois de clicar em EMITIR 

será gerado sua guia para pagamento 

em uma janela popup com o formato 

de arquivo em PDF. 

Confira os dados preenchido . 
 clique no ícone EMITIR 

  

Sua Razão Social 



 

Clique na Pasta  

Para Gerar Guia Como 
Tomadora do Serviço 



Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Preencha data do fato gerador, data do 
vencimento que deseja, tipo de entidade do 
prestador, receita e alíquota, clique no ícone 

+ e depois clique no ícone CALCULAR. 



 

OBS: Depois de clicar em EMITIR 

será gerado sua guia para pagamento 

em uma janela popup com o formato 

de arquivo em PDF. 

Confira o nome do prestador, 
os dados calculados. 

 clique no ícone EMITIR 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Sua Razão Social 

  



Como Gerar 

AIDF 

OBS: O contribuinte que já seja credenciado para emissão da NFS-e ou possua um CNAE que seja 

obrigatório a emissão de NFS-e, não consegue gerar AIDF. 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Para solicitar uma AIDF clique no ícone INSERIR. 

Essa é uma tela onde você pode consultar o status de sua 

AIDF solicitada, basta preencher o filtro colocando o número 

da AIDF ou clicando apenas no ícone CONSULTAR. 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Digite o código da gráfica 
que irá fazer a impressão do 
seu talonário fiscal. Se não 
souber o código clique na 

lapa para pesquisar. 



 

Utilize apenas um dos filtros 

disponibilizados e clique no 

ícone CONSULTAR.  

OBS: Se a gráfica não for localizada por 

nenhum desses filtros disponibilizados, solicite 

a gráfica escolhida, que compareça a Prefeitura 

de Camaçari para atualizar seu cadastro.  

Sua inscrição 

Sua Razão Social 



 
Depois de selecionar a gráfica 

preencha os itens que irá compor 

cada talão e clique no ícone + , 

depois de solicitar todos os talões, 

para concluir sua solicitação, clique 

no ícone CONFIRMAR 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 



CREDENCIAMENTO 

EMITIR  

OBS: Conforme Portaria 023/2013 Artigo 2º, toda empresa está autorizada a emitir NFS-e no mês 

subsequente a autorização de seu credenciamento. Sendo facultativo a toda empresa que vai emitir 

NFS-e, depois de solicitar seu acesso ao Sistema Tributário no setor de cadastro da SEFAZ, precisa 

acessar o mesmo com seu usuário e senha cadastrados para fazer seu CREDENCIAMENTO. 

CONSULTAR 

CANCELAR 

SUBSTITUIR 

ENVIAR  LOTE 



CREDENCIAMENTO 



 
Clique na Pasta  



 
Clique na Pasta  



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Clique no ícone CONFIRMAR e 

aguarde a sua autorização podendo lhe 

ser concedida até o último dia do mês.   

OBS: O status de sua autorização deve ser 

acompanhada por essa tela. Se for negado, irá 

aparecer a mensagem de porque foi negado e lhe dará 

a opção de uma nova solicitação, se autorizado, irá 

aparecer a data de inicio para a emissão da NFS-e.   



 

OBS: Quando for autorizado a emissão da 

NFS-e irá ser acrescentado essas duas 

subpastas no seu sistema tributário. 



EMISSÃO NFS-e 



 Clique na Pasta  



 

Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Para emitir uma NFS-e clique no ícone EMITIR. 



 

Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

OBS: No Tipo de Entidade, 

utilize CNPJ para as empresas 

que são de fora de Camaçari 

e INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL para as que são 

de camaçari. 



 

Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Se não souber a inscrição 

municipal do tomador, clique 

na lupa para pesquisar. 



 

Utilize apenas um dos filtros 

disponibilizados e clique no 

ícone CONSULTAR.  

Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 



 

Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Após confirmar a inscrição 

municipal todos campos do 

endereço serão preenchidas 

automaticamente. 



 

Para encontrar o 
código de serviço 
clique na lupa para 
pesquisar  

Se a sua empresa é simples 
nacional depois de selecionar 
a exigibilidade como exigível 
preencha alíquota que lhe é 
devida como Simples Nacional 



 
Desmarque o campo 

selecionado e clique no 

ícone CONSULTAR.  



 A Consulta feita sem 

preencher nenhum filtro 

irá encontrar todos os 194 

códigos de serviços 

cadastrados, utilize a barra 

de rolagem para escolher 

um dos código abaixo 

conforme o serviço que 

esteja realizando, caso não 

encontre um código com 

o nome exato ao serviço 

que esteja realizando, 

selecione um código que 

seja mais coerente ao seu 

serviço, após escolher o 

código continue com a 

barra de rolagem até o 

final da página e clique no 

ícone SELECIONAR.   



 

Preencha os campos e 

clique no ícone + para 

inserir a descrição no 

corpo da nota, o sistema 

permite que coloque mais 

de um item de serviço.  

Se houver alguma dessas 

retenções além do ISS, 

preencha o valor a ser retido 

em cada uma e clique no ícone 

CONFIRMAR para finalizar a 

emissão da NFS-e 

OBS: Depois de 

clicar em 

CONFIRMAR será 

gerado sua guia 

para pagamento em 

uma janela popup 

com o formato de 

arquivo em PDF. 



CONSULTAR 



 

Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Para consultar uma NFS-e utilize algum dos filtros 

disponibilizados ou apenas clique no ícone CONSULTAR. 



 Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Confira o resultado de sua pesquisa 



SUBSTITUIR 



 

Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Localize a NFS-e que deseja substituir utilizando um dos 

filtros disponibilizados ou apenas clicando no ícone 

CONSULTAR. 



 Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Selecione a NFS-e que deseja alterar 

e clique no ícone SUBSTITUIR 



 

Altere o campo que 
desejar e clique no ícone 
CONFIRMAR para gerar 
uma nova NFS-e 



CANCELAR 



 

Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Localize a NFS-e que deseja cancelar utilizando um dos 

filtros disponibilizados ou apenas clicando no ícone 

CONSULTAR. 



 Sua 

inscrição 
Sua Razão Social 

Selecione a NFS-e que deseja alterar 

e clique no ícone CANCELAR 



 

Selecione o motivo do cancelamento 

e clique no ícone CONFIRMAR 



ENVIAR LOTE 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

clique no ícone ENVIAR 



 

Sua inscrição 

Sua Razão Social 

Selecione o arquivo no tipo XML e 

clique no ícone CONFIRMAR. 



 

Para encerra a utilização do sistema tributário 

corretamente clique no ícone SAIR 



 

Confirmar solicitação de encerramento 

clique no ícone SIM. 



SEFAZ ON LINE 

• Em caso de Bloqueio de senha entrar em 
contato com: sefazonline@camacari.ba.gov.br 

• Em caso de Acesso Simultâneo, aguardar 120 
minutos ou entrar em contato com: 
sefazonline@camacari.ba.gov.br 

• Qualquer Dúvida sobre tributação entrar em 
contato com: (71) 3621-6610 / 6860 / 6604  

• Qualquer Dúvida sobre operacionalização do 
sistema tributário entrar em contato com: (71) 
3621-6913 ou 3621-6698 
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