Município de São Pedro do Iguaçu Departamento de Tributos e Arrecadação
Manual para acesso a Nota Eletrônica de Serviços - NFSe
1 - CADASTRO DO USUARIO:
1.1 Acesse o endereço: https://e-gov.betha.com.br/centraldousuario/login.faces
Iremos fazer o cadastro do usuário. Clique na opção Cadastre-se conforme imagem abaixo.

1.2 Preencha os campos marcados com a seta confore a imagem abaixo:

Esses dados são da sua empresa.
Todos os campos com asterisco * são obrigatórios.

Depois de todos os campos preenchidos clicar em Criar Conta.
Aparecerá a tela conforme imagem abaixo:

1.2 Aguardar e-mail de confirmação e clicar no link recebido neste e-mail para confirmar o cadastro
conforme imagem abaixo:

1.3 Irá abrir uma tela confirmando seu cadastro conforme abaixo: Clique em Confirmo meu cadastro.

Irá abrir uma tela conforme imagem mostrada abaixo: Aguarde.

1.4. A tela abaixo irá abrir automaticamente.

1.5 Pode fechar a janela acima. Pronto seu cadastro na central do usuário está concluída.
2 - SOLICITACAO DE ACESSO PARA EMISSAO DA NFE.
2.1. Agora vamos fazer o acesso da NFSe, clique no link: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/login.faces
Clique em solicitar acesso conforme mostra imagem abaixo:

2.2 Agora informe o nome da Prefeitura da Sua cidade conforme imagem abaixo:

2.3 Preencher abaixo o usuário e senha (aquele cadastrado no item 1), e clique em validar usuário.

2.4A tela abaixo irá abrir, preencher o campo CNPJ e enter, e clicar em Finalizar solicitação.

Aguardar para a liberação do sistema da NFSe, esse prazo é determinado pelo setor de Tributação do seu
município.
Após clicar em Finalizar Solicitação, vai aparecer uma opção para impressão do comprovante da
solicitação, verifique junto a prefeitura se precisa emitir, assinar e entregar na prefeitura.

Pronto, você já está habilitado para emitir a NFSe.
2.5. Para comecar a emitir NFEe acessar o link:: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/login.faces
E prencha o usuário e a senha criadas conforme orientações do item 1.

4. IMPORTANTE:
Se ao tentar acessar o sistema de notas e aparecer a tela abaixo, ocorre por três situações:
4.1 - Não foi feita a solicitação de acesso conforme item 2.
4.2- Seu pedido ainda não foi deferido pelo Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal.
4.3- Não foi feito o cadastramento do Usuário conforme item 1.

Dúvidas entrar em contato com o Departamento de Tributação da sua prefeitura.

