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O QUE É? 
 

O sistema DEISS, na sua versão off-line, tem como objetivo permitir o lançamento das notas 

fiscais de serviços emitidas e recebidas, para contadores e demais usuários que não possuam acesso 

a Internet banda larga ou para os casos em que o sistema de contabilidade ou escrituração, utilizado 

pelos escritórios e empresas, ainda não esteja preparado para gerar o arquivo no layout do sistema 

DEISS on-line. 

A instalação ou a atualização do sistema DEISS off-line será disponibilizado pela Prefeitura 

através da Internet ou em CD ROM. 

Ocasionalmente a Prefeitura poderá disponibilizar atualizações do sistema DEISS Off-line. 

Para atualizar você deve fazer o download da atualização na página da Prefeitura, descompactar o 

arquivo, se for necessário e seguir os mesmos passos citados a seguir. 
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1. INSTALAÇÃO 
 

Antes de iniciar a instalação da DEISS Off-line, você deve fazer o download do sistema na 

página da Prefeitura ou inserir o CD ROM no drive do seu computador. Os arquivos de instalação 

poderão estar compactados, caso isto aconteça, você deve descompactar os arquivos em uma pasta 

de sua preferência. 

Em seguida, no menu do Windows, Iniciar – Executar, localize o arquivo SETUP.EXE, 

através do botão Procurar... e clique em OK. 

 
Tela de executar do Windows 

 

1.1. Tela de Boas Vindas 
 

Será apresentada uma mensagem de boas vindas durante a instalação da DEISS Off-line. 

 
Tela da função – Instalação – Boas Vindas 

Você deve clicar no botão Ok para continuar com a instalação. 
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1.2. Pasta onde o sistema será instalado 
 

Estamos instalando a versão completa da DEISS Off-line. O sistema irá instalar todos os 

arquivos na pasta \GIISS. 

 
Tela da função – instalação – caminho instalação 

 

Clique sobre o Botão com a figura do computador para prosseguir com a instalação. 

 

1.3. Atalho do Sistema 
 

Neste momento a instalação irá solicitar a criação de um atalho no menu Iniciar do 

Windows. Aconselhamos aceitar a sugestão do sistema. 

 
Tela da função – Instalação – Atalho 
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Clique no botão Continuar para ir ao próximo passo. 

 

1.4. Instalação 
 

Durante a instalação dos arquivos, o sistema poderá solicitar confirmações sobre a instalação 

de arquivos mais antigos daqueles instalados no computador. Aconselhamos que os arquivos 

atualmente instalados sejam mantidos, para isto basta clicar no botão Yes ou Sim quantas vezes for 

necessário. 

 
Tela de Conflito de Versão 

O sistema mostrará o progresso da instalação dos arquivos para o computador. 

 
Tela da função – Instalação - Instalação 
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1.5. Instalação Completa 
 

Depois de concluído a instalação de todos os arquivos, o sistema avisará que a instalação foi 

bem sucedida. 

 
Tela da função – Instalação – instalação completa 

 

Clique no botão Ok para finalizar o processo de instalação do sistema DEISS Off-line. 
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2. IMPORTANDO DADOS DA CONTABILIDADE 
 

Depois da instalação ou atualização do sistema DEISS Off-line, você deverá, mensalmente, 

antes de iniciar a declaração das notas fiscais emitidas e recebidas, atualizar a base de dados da 

DEISS Off-line. Para isto, deve acessar a DEISS On-line, fazer o LOGIN no sistema, clicar sobre a 

opção Gerar Dados para DEISS Off-line e fazer o download do arquivo, este arquivo com os 

dados dos contribuintes e atividades, atividades e suas alíquotas terá que ser importado para a 

DEISS Off-line. Maiores detalhes sobre a geração dos dados para a DEISS Off-line poderá ser 

obtida no manual do sistema DEISS On-line. 

A importação é necessária para que o contador ou demais usuários, façam a declaração com 

a base de dados atualizada. Lembramos que a base de dados da Prefeitura está em constante 

atualização. 

Inicie o sistema através do atalho criado anteriormente: Iniciar – Programas – DEISS – 

DEISS. 

 
Tela da função – instalação – Cadastramento da Contabilidade 

 

CNPJ/CPF do Contador: informar o código CNPJ da contabilidade ou CPF do contador. 

Código do Contador: informar o mesmo código utilizado no sistema DEISS on-line. 

 

Clique no botão Gravar para confirmar os dados digitados e prosseguir. 

O próximo passo é a importação da base de dados gerada a partir do sistema DEISS on-line. 

Selecione a opção Arquivos / Importar da Prefeitura. 
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Tela da função – arquivos – Importar da Prefeitura 

 

 
Tela da função – importação de tabelas 

 
Tela da função – nome do arquivo de importação 

Caminho e nome do arquivo de entrada: Informar a pasta onde a base de dados a ser importada está 

localizada. Você poderá utilizar o botão  para localizar a base de dados. Depois de localizar a 

base de dados a ser importada clique no botão Importar. 
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Tela da função – importação das tabelas – importação concluída 

 

Clique no botão Ok para concluir o procedimento de importação dos dados. 

Concluída a importação da base de dados para a DEISS Off-line o sistema estará pronto para 

você fazer a declaração das notas fiscais de serviços emitidas e recebidas. 

2.1. Lançamento de notas 
 

Nesta tela o contador e os demais usuários poderão fazer o lançamento das notas fiscais de 

serviços emitidas e recebidas individualmente.  

 
Tela da Função Lançamento de Notas 
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2.2. Contribuinte 
 

Nesta tela a contabilidade irá selecionar o contribuinte o mês de referência bem como o ano 

de referência da nota que será lançada. 

 

 
Tela da função – contribuinte – lançamento de notas 

 

CMC do Contribuinte: informar o número do cadastro do contribuinte sem o dígito verificador 

utilizado no ARcetil. Você poderá consultar através do botão . Pressionando a primeira letra o 

sistema posicionará no contribuinte desejado, se pressionarmos a letra “C” o sistema irá posicionar 

no primeiro contribuinte com a letra correspondente. 

Mês de referência: informar o mês de competência. Normalmente o mês de competência e o mês da 

emissão da nota fiscal. 

Ano de referência: informar o ano de competência. Normalmente o ano de competência e o ano da 

emissão da nota fiscal. 

2.3. Lançamentos 
 

Nesta tela o contador e os demais usuários poderão lançar as notas fiscais de serviços 

emitidas e recebidas para o contribuinte selecionado anteriormente. 

 
Tela de lançamento de notas 
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Tipo da Nota: selecionar o tipo de nota desejado. As opções são: Emitidas, Recebidas, 8 – Sem 

Movimento Emitidas ou 9 – Sem Movimento Recebidas. Para selecionar uma nota lançada 

anteriormente você poderá clicar sobre o botão Buscar uma Nota. 

Tipo de Recolhimento: selecionar o tipo de recolhimento. O tipo de recolhimento considerará o tipo 

de nota selecionado anteriormente. As opções para o tipo de nota emitidas são: 

� P – Imposto Próprio: o ISSQN será pago por quem prestou o serviço. 

� S – Imposto Retido por Empresa do Município: o ISSQN será pago pela empresa que 

contratou o serviço. Está empresa está estabelecida no mesmo município da empresa contratada. 

� C – Nota Cancelada: nota fiscal invalida, não incidirá ISSQN sobre a nota fiscal. 

� F – Imposto Retido por Empresa de Fora do Município: o ISSQN será pago pela empresa 

que contratou o serviço, neste caso a empresa que contratou o serviço não está estabelecida no 

município da empresa contratada. Deve ser observada a legislação municipal vigente onde a 

empresa contratada está estabelecida, verificando quais atividades poderão ser retidas fora do 

município da empresa contratada. 

� I – Isento: não incidirá ISSQN sobre a nota fiscal isenta. 

� M – Imposto Próprio Pago Fora do Município: o ISSQN foi recolhido diretamente aos cofres 

públicos do município onde a empresa que contratou está estabelecida. Deve ser observada a 

legislação municipal vigente onde a empresa contratada está estabelecida, verificando quais 

atividades poderão ser retidas fora do município da empresa contratada. 

As opções para o tipo de nota recebidas são: 

� A – Avulsa: nota fiscal avulsa recebida. 

� F – Imposto Retido de Empresa de Fora do Município: o ISSQN será pago pela empresa que 

contratou o serviço, neste caso a empresa que contratou o serviço não está estabelecida no 

município da empresa contratada. Deve ser observada a legislação municipal vigente onde a 

empresa contratada está estabelecida, verificando quais atividades poderão ser retidas fora do 

município da empresa contratada. 

� M – Imposto Retido e Pago Fora do Município: o ISSQN foi recolhido diretamente aos 

cofres públicos do município onde a empresa que contratou está estabelecida. Deve ser 

observada a legislação municipal vigente onde a empresa contratada está estabelecida, 

verificando quais atividades poderão ser retidas fora do município da empresa contratada. 

� O – Pago pelo Emissor da Nota: o ISSQN foi pago pela empresa contratada. 
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� S – Imposto Retido de Empresa do Município: o ISSQN será pago pela empresa que 

contratou o serviço. Está empresa está estabelecida no mesmo município da empresa contratada. 

Nota NR.: informar o número da nota fiscal emitida ou recebida. 

Série: informar a série da nota fiscal emitida ou recebida. 

Emitida no dia: informar o dia da emissão da nota fiscal. 

No valor de: informar o valor total da nota fiscal. 

Atividade: informar o código da atividade referente à prestação do serviço ou do serviço contratado. 

Você poderá consultar os códigos utilizando o botão  que está ao lado direito do campo.  

Alíquota: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a atividade 

selecionada anteriormente. 

Base de cálculo: informar o valor da base de cálculo para cálculo do valor do ISSQN. 

 

Uma nota fiscal poderá conter mais de um serviço prestado ou contratado, caso isto aconteça, você 

poderá digitar todos os serviços nos campos Atividade, Alíquota e Base de Cálculo, basta 

preencher os campos e utilizar a tecla TAB para adicionar novas linhas de atividade. 

 

2.4. Dados do Prestador/Tomador de Serviço 
 

Nesta tela deve ser informados os dados do prestador (contratada) e/ou o tomador do serviço 

(contratante). 

 
Tela da função- dados do prestador/tomador de serviço 

 

CNPJ/CPF: informar o número do CPF/CNPJ do prestador ou tomador do serviço. Para consultar os 

CPF/CNPJ já cadastrados você poderá clicar no botão  ao lado direito do campo. 

Razão Social: informar a Razão Social do Prestador ou Tomador do serviço. 

Cidade: informar o município onde o prestador ou o tomador é estabelecido. 

Estado: informar a UF onde o prestador ou o tomador é estabelecido. 

 

Para concluir clique no botão Gravar. 
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2.5. Deduções 
 

Na tela de o contador ou demais usuários, deverão informar as deduções de gastos com 

material de construção, para isto deverá observar autorização na legislação municipal vigente. 

 
Tela da função – deduções 

2.6. Notas Emitidas 
 

Na tela de notas emitidas o contador ou demais usuários deverão localizar a nota fiscal 

emitida que terá deduções. 

 
Tela da função – deduções – nota emitida 

 

Nota NR.: informar o número da nota fiscal emitida. 

Série: informar a série da nota fiscal emitida. 

 

Obs.: Os campos “Valor Total”, “Valor base cálculo” e “Saldo a deduzir” serão calculados 

automaticamente conforme a digitação da nota de dedução. 
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2.7. Nota de dedução 
 

O contador ou demais usuários informarão a nota fiscal de venda do material de construção 

que servirá de base para dedução do ISSQN. 

 

 
Tela da função – deduções – Nota de dedução 

Buscar uma nota: clique neste botão para consultar as notas fiscais digitadas e selecioná-las caso 

necessário. 

CNPJ/CPF: informar o CNPJ ou CPF da empresa que emitiu a nota fiscal de venda do material de 

construção. 

Nota NR.: informar o número da nota fiscal emitida referente à venda do material de construção. 

Série: informar a série da nota fiscal emitida referente à venda do material de construção. 

No Valor de: informar o valor total da nota fiscal referente à venda do material de construção. 

Emitida em: informar a data da emissão da nota fiscal referente à venda do material de construção. 

 

3. EMISSÃO DE RELATÓRIOS 
 

Concluído o procedimento de digitação das notas fiscais emitidas e recebidas, aconselhamos 

que você faça a emissão do relatório para análise do movimento digitado e somente depois de 

analisado faça o envio dos dados a DEISS On-line. 

3.1. Analítico do Movimento Econômico Declarado 
 

Neste relatório todas as notas fiscais emitidas e recebidas serão listadas. 

 
Tela da Função Relatório Analítico 

Competência do Mês de: informar o mês de competência a ser impresso no relatório. 
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Ano: informar o ano de competência a ser impresso no relatório. 

CMC do Contribuinte: informar o número do cadastro do contribuinte sem o dígito verificador 

utilizado no ARcetil. Você poderá consultar através do botão . Pressionando a primeira letra o 

sistema posicionará no contribuinte desejado, se pressionarmos a letra “C” o sistema irá posicionar 

no primeiro contribuinte com a letra correspondente. 

 

Clique no botão Gerar Relatório para imprimir os dados selecionados. 

 

3.2. Sintético do Movimento Econômico Declarado 
 

Neste relatório somente serão listados os totais referente ao movimento digitado, as notas 

fiscais emitidas e recebidas não serão listadas. 

 

Tela da Função Relatório Analítico 

Competência do Mês de: informar o mês de competência a ser impresso no relatório. 

Ano: informar o ano de competência a ser impresso no relatório. 

CMC do Contribuinte: informar o número do cadastro do contribuinte sem o dígito verificador 

utilizado no ARcetil. Você poderá consultar através do botão . Pressionando a primeira letra o 

sistema posicionará no contribuinte desejado, se pressionarmos a letra “C” o sistema irá posicionar 

no primeiro contribuinte com a letra correspondente. 

 

Clique no botão Gerar Relatório para imprimir os dados selecionados. 

 

4. GERAR DMES 
 

Depois de analisado o relatório analítico ou sintético, o último procedimento é o de enviar os 

dados das notas fiscais digitadas na DEISS Off-line para a DEISS On-line de um ou todos os 

contribuintes. 
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4.1. Gera DME – Único Contribuinte 
 

O contador ou demais usuários poderão enviar a declaração das notas fiscais emitidas ou 

recebidas de um contribuinte. A possibilidade de envio de um contribuinte tem a vantagem de 

tratamento isolado, caso necessário, sendo o mais aconselhável enviar a DME de todos os 

contribuintes. 

O arquivo gerado nesta função deverá ser enviado para a DEISS On-line, somente depois de 

processado este arquivo na DEISS On-line, opção Fechamento, e que será considerado entregue a 

declaração das notas fiscais emitidas e recebidas. 

 
Tela da função – Gerar DME – Único Contribuinte 

 

Mês de referência: informar o mês de competência para a geração do arquivo texto. 

Ano de referência: informar o ano de competência para a geração do arquivo texto. 

CMC do Contribuinte: informar o número do cadastro do contribuinte sem o dígito verificador 

utilizado no ARcetil. Você poderá consultar através do botão . Pressionando a primeira letra o 

sistema posicionará no contribuinte desejado, se pressionarmos a letra “C” o sistema irá posicionar 

no primeiro contribuinte com a letra correspondente. 

CNPJ do Contribuinte: informar o código do CNPJ do contribuinte. O sistema apresentará o CNPJ 

automaticamente, caso contrário deverá ser informado. 

Nome do arquivo de saída: informar o nome do arquivo que irá armazenar os dados gerados. Você 

poderá utilizar o botão  para localizar a pasta e digitar o nome do arquivo. 

 

Clique no botão Gerar para o sistema gerar o arquivo. 

 

Obs.: O arquivo será gerado na pasta de instalação do sistema, ou seja, \GIISS.  
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4.2. Gera DME – Todos Contribuintes 
 

O contador ou demais usuários poderão enviar a declaração das notas fiscais emitidas ou 

recebidas de todos contribuintes. O envio da declaração de todos os contribuintes é o recomendado 

pela Prefeitura. 

O arquivo gerado nesta função deverá ser enviado para a DEISS On-line, somente depois de 

processado este arquivo na DEISS On-line, opção Fechamento, e que será considerado entregue a 

declaração das notas fiscais emitidas e recebidas. 

 
Tela da função – Gera DME – Todos contribuintes 

 

Mês de referência: informar o mês de competência para a geração do arquivo texto. 

Ano de referência: informar o ano de competência para a geração do arquivo texto. 

Nome do arquivo de saída: informar o nome do arquivo que irá armazenar os dados gerados. Você 

poderá utilizar o botão  para localizar a pasta e digitar o nome do arquivo. 

 

Clique no botão Gerar para o sistema gerar o arquivo. 

 

Obs.: O arquivo será gerado na pasta de instalação do sistema, ou seja, \GIISS.  

 


