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Sobre

A Prefeitura de Porto Alegre alterou seu site de emissão de Nota Fiscal de Serviço
eletrônica (NFS-e), sendo necessário, a partir de então, a utilização de um Certificado Digital
e-CNPJ, para a autorização das NFS-es.

Para que o uso ocorra corretamente, a Safeweb criou um manual que auxilia os clientes de
certificado digital, e precisam utilizar o software de emissão pela Prefeitura.

Configuração do Java
O Java, sistema para acesso a sites e aplicações, pode estar instalado nos computadores
na versão Português ou Inglês.
Use o campo de “Pesquisa” do menu “Iniciar” do computador, e escreva uma das opções
abaixo:


configurar Java (português)



configure Java (inglês)

Observação: Caso o Windows seja a versão XP, siga os seguintes passos: Menu
Iniciar - todos os programas - Java - Configurar java.
Ao encontrar o Java, clique em cima para abrir a configuração:

No Painel de Controle Java, clique na aba “Geral”, e após, no botão “Definições”:
Atenção: Observe qual a versão do Java do seu computador. As telas a seguir
referem-se a versão 8.

Clique aqui
para saber
a versão!

Após, clique no botão para “Excluir arquivos”:

E em “OK” para confirmar a exclusão:

Observação: Antes de fazer este procedimento, veja se você utiliza alguma outra
aplicação em Java no seu computador, como o emissor gratuito. É possível que deixe
de funcionar e será preciso reinstalar o programa.

Novamente no Painel de Controle Java, clique na aba “Atualizar”:

Observe qual mensagem aparecerá após clicar no botão “Atualizar Agora”.
Botão para “Atualizar”

Mensagem quando já está atualizado

Proceda com a atualização, se julgar necessário.

Observação: Caso não consiga atualizar a versão instalada no computador, acesse o
painel de controle do computador e desinstale o Java, baixando a versão atualizada
diretamente do site: https://www.java.com/pt_BR/

Atenção: Caso não realize a atualização para a versão 8 do Java. Observe que
algumas das telas a seguir poderão ser um pouco diferentes. Localize todas as
opções que envolvem “Certificado” na aba Avançado. E marque o equivalente das
telas a seguir.
Na aba “Avançado”, role para baixo e marque as seguintes opções:

Agora, na aba “Segurança”, selecione o nível de segurança das aplicações para “Alta”.

Após, clique no botão “Editar Lista de Sites” e adicione os seguintes sites da Prefeitura:


http://ergon.procempa.com.br



https://nfe.portoalegre.rs.gov.br

Ao concluir, feche o navegador e acesse o site da Nota Legal Porto Alegre. Aceite e permita
todas as solicitações realizadas pelo Java dentro do site, quando necessário.

Configuração do Applet

Ao finalizar a atualização do Java, acesse novamente o ambiente de Geração de NFS-e da
Prefeitura.
Abriu esta mensagem de atenção?!

No menu da página, clique em “Atualizações” e “Certificado Digital”.
Na nova janela que abrir “Configurações de Applet”, selecione a opção Microsoft CAPI,
para mostrar todos os certificados digitais instalados no computador, e clique em OK.

Com este procedimento, você pode acessar o ambiente de emissão.

Em alguns casos, nos modelos de certificados do tipo A3, pode aparecer uma nova janela
com a seguinte frase: “Não foi possível encontrar um par de certificado e chave no
repositório”.

Acesse novamente as configurações de applet e selecione a opção “Cartão Inteligente” /
“Automático” e dê OK.

Para clientes com certificado digital do tipo A1, instalado na máquina ou em um servidor, é
preciso selecionar a opção “Arquivo PKCS12”, e incluir o arquivo PFX da cópia de
segurança do certificado, salvo no computador.

Geração da NFS-e

Passando pelo processo de atualização do Java e configuração da Applet, conforme o seu
certificado digital, será possível emitir suas notas pela Prefeitura.
Abaixo mostraremos uma sequencia de novas telas que poderão surgir ao longo da
emissão. Todas elas terão o comando de Continuar, Executar e Permitir basta clicar e
prosseguir.
Tela de advertência de segurança prossiga.

Tela de solicitação de autorização para o novo componente de assinatura digital execute na
Geração da NFS-e.

Nova tela de advertência de segurança basta confirmar.

A Safeweb disponibiliza um sistema intuitivo de geração e emissão de NFS-es. Se você
procura um software mais simples para emissão de suas NFS-es, consulte o site
www.safeweb.com.br, ou entre em contato conosco pelo telefone (51) 3018.0300.

