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1. COMO EMITIR UM RPA – (Recibo de Pagamento de Pessoa Autônoma):
Para emissão de RPA - (Recibo de Pagamento de Pessoa Autônoma) é obrigatório que o contribuinte possua um CMC
válido na prefeitura, caso o mesmo não possua, entre em contato pelo e-mail drm@pjf.mg.gov.br

Para emissão de RPA - (Recibo de Pagamento de Pessoa Autônoma), faça um login no sistema através da senha.
Para acesso ao sistema de NFS-e será necessário primeiramente que se atualize o cadastro do Autônomo no sistema
de NFS-e inserindo um e-mail. Caso não possua e-mail cadastrado, entre em contato com o atendimento a nota,
através do e-mail: duvidasnfse@pjf.mg.gov.br, insira o número do CPF do autônomo e indique uma senha a ser
cadastrada. Após a atualização cadastral, siga os passos a seguir para acesso ao sistema, sendo que será necessário
primeiramente cadastrar uma senha:

Para cadastrar senha de acesso:
Clique no link: http://nfse.pjf.mg.gov.br
Clique em "Acesso Contribuinte";
Clique em "Cadastrar Senha" Sendo que este cadastro será realizado somente uma vez;
Preencha os campos CNPJ e CMC e clique em Próxima Etapa;
Confirme os dados da empresa bem como o e-mail cadastrado junto a PJF;
A senha será gerada e enviada para o e-mail cadastrado;
Após cadastrar a senha, para acesso ao sistema de NFS-e, siga os passos:
Clique novamente no link de acesso ao sistema;
Clique em “Acesso Contribuinte”;
Clique em “Através de Senha”
Preencha os campos solicitados, inclusive com a senha gerada. O acesso será realizado.

Após realizar o acesso ao sistema, clique em OPERAÇÕES FISCAIS >> EMITIR RPA
OBS: Caso essa opção não esteja disponível, entre em contato com o suporte: finteliss@fintel.com.br
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Na tela seguinte, você já poderá preencher o RPA

1 – Informe a Competência do RPA.
2 – Caso deseje informar alguma observação no rodapé do RPA, basta preencher esse campo.

Informe para quem (tomador) foi realizado o serviço prestado. Entre em contato com o tomador do serviço a fim de
obter os números corretos de CNPJ e CMC da empresa/órgão. Esta verificação se faz necessária para a correta emissão
do RPA”. Informe em “Documento Tomador” o número do CNPJ da empresa e clique em “Buscar”. O sistema trará as
informações relacionadas ao tomador dos serviços.”

OBS: Você também poderá emitir nota para tomador DIVERSOS, para isso basta alterar a opção de CADASTRO
para DIVERSOS.
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Após realizar o preenchimento dos dados do TOMADOR, preencha os dados do serviço prestado.

Clique no campo “Serviço” e selecione o serviço disponível para seu CPF.
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Após selecionar o serviço, informe a descrição do serviço que foi prestado:

Após informar a descrição do serviço, preencha o valor do RPA, para isso basta informar o VALOR UNITÁRIO.
Após preencher o VALOR UNITÁRIO, para continuar o RPA clique em + ADICIONAR SERVIÇO.

Com o serviço adicionado no RPA, caso tenha inserido alguma informação incorreta e deseje corrigir, basta clicar em
– EXCLUIR.

Na próxima parte do preenchimento, automaticamente a Natureza da Operação será informada como Pagamento
Por ISS Fixo, além disso será informado o valor total do RPA.
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Após conferência dos valores, caso seja necessário realizar alguma RETENÇÃO FEDERAL basta clicar no campo
Tributos Federais para que abra a opção de preenchimento.

Preencher os campos desejados:

Antes de confirmar a geração do RPA, clique em PRÉ-VISUALIZAR para confirmar os dados contidos no RPA. Caso os
dados estejam corretos, clique em CONFIRMAR para que o RPA seja gerado.
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EXEMPLO DE RPA GERADO:

Os detalhes do RPA gerado serão exibidos pelo sistema através da seguinte tela:

Página 6 de 7

DETALHES RPA GERADO:

Se desejado, cancele ou imprima o RPA gerado clicando nas opções contidas no rodapé da página.
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