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Para realizar a a adesão ao CEPOM, é necessário acessar o sistema ISS.net
Online, e acessar ao link Solicitação de Cadastro de Empresa de Outro
Município / CEPOM, conforme imagem abaixo.

A primeira etapa é o preenchimento dos dados preliminares, onde possui os campos
abaixo para preenchimento:
 Tipo de Contribuinte;
 CPF/CNPJ;
 Nome/Razão Social;
 Nome Fantasia;
 E-mail;
 CEPOM
 Confirmação do E-mail.

Os campos com * são de preenchimento obrigatórios

Para a adesão ao CEPOM, é necessário selecionar o campo como SIM. Caso o
campo esteja selecionado como “NÃO”, a solicitação será equivalente a
apenas cadastro avulso no município.

A Segunda etapa é o preenchimento do tipo de atividade que será realizado no
município de cadastro. Deve-se realizar o fornecimento dos seguintes campos:
 Cód. Ativ. Principal;
 Descrição da Atividade;
 Cód. Ativ. Acessória;
 Descrição da Atividade.

O fornecimento dos dados podem ser realizado tanto pelo código como pela
descrição da atividade, no campo código da atividade Principal/Acessória é
necessário informar somente o numero, ja para o preenchimento pela descrição é
necessário clicar no ícone lupa

.

Ao clicar no ícone lupa abrirá a tela busca por atividade, onde pode-se informar o
nome da atividade realizada, para selecionar a atividade de escolha deve-se clicar
no ícone

. Veja exemplo abaixo:

Na imagem abaixo mostra como deve ocorrer o preenchimento das atividades
escolhida.

Obs.: Caso ocorra de não possuir a atividade cadastrada deve-se entrar em contato
com a prefeitura para receber as devidas orientações.

A terceira etapa é o preenchimento do endereço principal, onde serão preenchido os
seguintes campos:
 CEP;
 Logradouro;
 Número;
 Bairro;
 Complemento;
 UF;
 Cidade;
 DDD;
 Fone;
 Fax/Celular
Para o preenchimento do CEP caso não saiba, pode ser realizado a busco pelo
logradouro clicando no ícone lupa

, logo abrirá a tela busca de logradouro, como

pode ser acompanhado na imagem abaixo:

Segue exemplificação do correto preenchimento dos dados do endereço.

A quarta etapa para a solicitação do cadastro é o preenchimento do
endereço de correspondência, onde deve ser preenchido os seguintes campos:
 CEP;
 Logradouro;
 Número;
 Bairro;
 Complemento;
 UF;
 Cidade;
 DDD;
 Fone;
 Fax/Celular.
A quinta etapa é o preenchimento da pessoa autorizada, nesta etapa deve
ser informado os dados da pessoa autorizada pela empresa, é necessário o
preenchimento dos seguintes campos:
 CPF;
 Nome;
 Cargo;
 Senha ;
 Confirmação da senha.

No campo

Cargo

deve ser escolhido o cargo ocupado pela pessoa

autorizada informada. Na imagem abaixo
dados nos campos.

mostra como deve ser informado

os

A sexta etapa é o preenchimento

do contador, neste campos será necessário

informar os dados pessoais do contador, será necessário o preenchimento dos
seguintes campos:
 CPF;
 Nome;
 CRC;
 E-mail;
 Senha;
 Confirmar Senha.
No campo CRC deve ser informado o número da carteira do conselho
regional de contabilidade do contador. Na imagem abaixo

mostra como deve

ocorrer o preenchimento.

Sétima etapa é realizado o preenchimento do endereço do contador, onde será
preenchido os seguintes campos:
 CEP;
 Logradouro;
 Número;
 Bairro;
 Complemento;
 UF;
 Cidade;
 DDD;
 Fone;
 Fax/Celular.

O preenchimento do endereço é realizado do mesmo modo do preenchimento do
endereço principal. Conforme é ilustrado a seguir.

A imagem a seguir mostra como ficou o preenchimentos de todos os campos, após
informar todos os dados clica-se no botão enviar.

Somente após clicar no botão enviar, que será disponibilizado a opção para anexar
documentos.

Para anexar documentos é necessário clicar no botão

,

abrirará uma janela como a da imagem abaixo:


No campo Observações, realiza orientações quanto ao formato do arquivo a
ser anexado.

