


PASSO-A-PASSO 
PLATAFORMA EMPRESA DIGITAL

A Prefeitura Municipal de Altamira (PA) tem a satisfação de comunicar a todos os empreendedores do município 
que está disponível a Multiplataforma e App Empresa Digital. Esta Multiplataforma foi parametrizada com as regras 
jurídicas do Decreto Municipal nº 346, de 29 de junho 2021, que regulamentou a Lei da Liberdade Econômica 
nº 13.874/2019 e as resoluções CGSIM nº 51/2019, nº 57/2020 e nº 62/2020, as quais estabelecem o conceito, 
os critérios e a classificação das atividades de Baixo e Alto Risco no Brasil para realização do licenciamento 
ambiental, urbanvístico, sanitário e cadastro municipal. 

Esta tecnologia está integrada em tempo real à Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (REDESIM) e ao Sistema Integrador Pará da Junta Comercial do Estado do Pará (REGIN/
JUCEPA). Por meio de PROTOCOLO DIGITAL ÚNICO, simplifica o processo de licenciamento de empresas e elimina 
os deslocamentos físicos dos empreendedores entre as secretarias municipais e demais órgãos de licenciamento 
e registro de empresas. Dentre os serviços públicos digitais disponíveis na multiplataforma “Empresa Digital”, 
constam a Consulta de Viabilidade Automática, Licenciamento, Abertura, Alteração, Renovação e Baixa de 
Empresas, a Emissão de Boletos e Taxas e Certificados de Licenças Digitais.

Em função disto, solicitamos a todos os empreendedores e contadores do município que possuem processos 
no Sistema Integrador do Pará ( JUCEPA) para, obrigatoriamente, realizarem o cadastro na plataforma Empresa 
Digital para tramitar os processos em meio digital, a partir do dia 1º de julho de 2021. Para isto, devem ser 
seguidas as instruções abaixo:

Neste primeiro momento, ao utilizar a Plataforma e o Aplicativo Empresa Digital, é possível acompanhar em 
tempo real os processos de viabilidade, abertura e alteração, renovações anuais e baixa de empresas.  Para 
acessar os serviços via aplicativo o empreendedor deverá realizar os seguintes procedimentos:

Para empresas, faça o cadastro na plataforma Empresa Digital ou utilize seu CNPJ  e senha cadastrados no portal 
NFSD para realizar o acesso;

Para mais informações, consulte a Plataforma Empresa Digital de Altamira – PA acessando o link altamira.
desenvolvecidade.com.br/empresadigital. É a Prefeitura de Altamira reduzindo a burocracia e melhorando o 
ambiente de negócios para ajudar os empreendedores de nossa cidade no enfrentamento da pandemia do 
Covid-19. Mais desenvolvimento, mais futuro!

1. Acessar a Empresa Digital pelo site altamira.desenvolvecidade.com.br/empresadigital, 
clicar na aba “Cadastrar”, verificar as informações do CNPJ da sua empresa proveniente da 
base de dados do Sistema Integrador Pará utilizando o Protocolo da JUCEPA e preencher 
as informações adicionais, após estes passos você terá realizado o seu pré-credenciamento 
automático.

2. Se a empresa já estiver cadastrada no Portal NFSD basta entrar com o mesmo CNPJ e 
senha na Plataforma Empresa Digital;

3. Realizar o acesso com login e senha na plataforma Empresa Digital;
4. Entrar no sistema com seu usuário e senha já criados e realizar o preenchimento da 

Declaração Digital de Direitos e Deveres do Empreendedor (DDE);
5. Acompanhar o processo na plataforma, observar e responder às solicitações das respectivas 

secretarias envolvidas no processo.

1. Baixe o aplicativo “Empresa Digital” nas lojas Google Play para Android e App Store para iOS; 
2. Selecione a cidade de Altamira - Pa; 
3. Autentique com CNPJ e senha; 
4. Insira seu Protocolo da Junta Comercial; a
5. Tenha acesso a todas as funcionalidades dos serviços digitais da plataforma (emissão de boletos de 

taxas, certificados de licenças, etc.)



PASSO-A-PASSO 
PLATAFORMA NFSD 

A Prefeitura Municipal de Altamira (PA) tem a satisfação de COMUNICAR a todos os prestadores e tomadores de serviços estabelecidos 

no município, que já está disponível a nova plataforma digital de gestão dos tributos municipais. Este novo serviço contempla a Nota 

Fiscal de Serviços Digital (NFS-d), o Domicílio Tributário Digital (DTD), a geração eletrônica de guias, o Alvará Digital, dentre outros.

A NFS-d, regulamentada por Decreto Municipal nº 344, de 29 de junho de 2021, é o documento fiscal digital que substitui as 

tradicionais notas fiscais impressas e eletrônicas. Será emitida e armazenada digitalmente em programa de computador da Prefeitura 

Municipal de Altamira (PA), com o objetivo de materializar os fatos geradores do Imposto Sobre Serviços (ISS), por meio do registro 

digital das prestações de serviços sujeitas à tributação deste imposto. Para acessar o sistema, basta entrar no portal da nota fiscal de 

serviços digital em altamira.desenvolvecidade.com.br/nfsd, clicar em “iniciar credenciamento”, realizar o cadastro da senha e seguir 

as orientações geradas pelo sistema.

O DTD, previsto no art. 347 e parágrafo único do art. 436 da Lei Municipal n° 3.189, de 27 de Dezembro de 2013 - Código Tributário 

do Município (CTM) de Altamira e regulamentado pelo Decreto nº 345, de 29 de junho de 2021, é o endereço de e-mail indicado pelo 

contribuinte no momento do cadastro e credenciamento, onde serão postadas e armazenadas correspondências de caráter oficial 

de interesse da Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e dos contribuintes dos tributos municipais. Segue abaixo o Cronograma 

de Implantação discriminando os contribuintes obrigados a realizarem o Recadastramento Eletrônico, o Credenciamento e a 

Escrituração dos Serviços Tomados e Prestados, nos termos da Legislação Municipal:

I - CREDENCIAMENTO E RECADASTRAMENTO ELETRÔNICO:

01/17/2021 a 31/07/2021 - Pessoas Jurídicas de Direito Público e Privado Tomadoras de Serviços (Empresas Comerciais, 

Industriais e os Órgãos Públicos Estaduais, Municipais e Federais), inclusive as empresas optantes do Simples Nacional e 

Microempreendedores Individuais (MEI), poderão realizar o credenciamento e o recadastramento eletrônico.

II - CURSO GRATUITO CURSO DE CREDENCIAMENTO E RECADASTRAMENTO ELETRÔNICO NA PLATAFORMA 

DIGITAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE ALTAMIRA-PA: Aspectos Práticos e Teóricos do Credenciamento e 

Recadastramento digital. 

05/07/2021 às 17h - curso 100% Digital para empresários, contadores e profissionais da área financeira de empresas., 

pelo link: link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZiLO_eXIJmU.

III -  ESCRITURAÇÃO DA NFSD, EMISSÃO DE GUIAS DE ISS RETIDO NA FONTE E DEMAIS DOCUMENTOS FISCAIS 

EM CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO:

A partir de 01/08/2021 - Pessoas Jurídicas de Direito Público e Privado, Tomadoras de Serviços (Empresas Comerciais e 

Industriais e os Órgãos Públicos Estaduais, Municipais e Federais), inclusive as empresas optantes do Simples Nacional e 

Microempreendedor Individual (MEI).

V - CURSO NFSD

05/07/2021 a 09/07/2021 (datas previstas) – Contadores de Empresas Prestadoras e Tomadoras de Serviços, inclusive 

os Optantes do Simples Nacional e MEI, com a participação dos Servidores Públicos.

VI - EVENTO DE LANÇAMENTO DA NOVA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS:

31/07/2021

VII - TESTES RPS (RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS):

1º/07/2021 - Liberação do Web Service e Recibo Provisório de Serviços (RPS) para testes das empresas interessadas, as 

quais possuem um prazo de até 30/09/2021 para adequação e integração dos sistemas.

Para mais informações, consulte a Plataforma NFSD de Altamira – PA acessando o link altamira.desenvolvecidade.

com.br/nfsd. É a Prefeitura de Altamira reduzindo a burocracia e melhorando o ambiente de negócios para ajudar os 

empreendedores de nossa cidade no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Mais desenvolvimento, mais futuro!




