
 A Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Russas está implementando importantes mudanças no 

atendimento ao cidadão Russano com o lançamento do novo “PORTAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS”, com serviços e 

ferramentas para simplificação e desburocratização dos serviços de atendimento a empreendedores, empresas e 

contribuintes do Município. 

 Serão lançados os seguintes serviços dentro do Plano de Modernização da Gestão Tributária do Município: 

• Portal do Governo Eletrônico (certidões e documentos fiscais via web) 

• Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 

• Integração  da Prefeitura com os serviços de abertura de empresa da Junta Comercial 

• Pagamento de tributos com o PIX; 

• Requisições de Serviços via Web 

Agora o cidadão poderá 
requisitar serviços direta-
mente aos órgãos da 
Prefeitura a partir de um 
cadastro realizado na 
pagina de serviços.  
 
Tanto serviços tributários 
como licenças, documen-
tos, alvarás, pedidos de 
isenções e consultas po-
derão ser requisitados 
online evitando que o 
cidadão se desloque para 
o órgão de atendimento. 
 
A Prefeitura irá, através 
desse canal disponibilizar 
o máximo de serviços 
para que o cidadão possa  
obter serviços sem sair 
da sua casa ou do seu 
trabalho.  

Com a Nota Fiscal Eletrô-
nica e a Nota Fiscal Avul-
sa eletrônica empresas e 
prestadores de serviços 
poderão emitir de qual-
quer lugar e a qualquer 
hora este importante 
documento fiscal para 
seus clientes, inclusive 
utilizando dispositivos 
móveis como smartpho-
nes, notebook e tablets. 
 
Também as empresas 
que não emitem nota 
fiscal como bancos, car-
tórios e outros poderão 
fazer a sua Declaração do 
ISS a partir deste serviço 
de forma simples, prática 
e segura. 
 

Com o serviço do Portal de 
Serviços Tributários, contri-
buintes e empresas dispõe 
agora de um serviço de 
governo eletrônico para 
emissão de segundas vias 
de boletos, certidões nega-
tivas, alvarás, guias de ITBI  
e todos os documentos 
que antes somente seriam 
possíveis obter no balcão 
de atendimento.  
 
Com esse serviço o cidadão 
pode no seu trabalho, na 
sua casa ou em qualquer 
lugar obter esses serviços 
com conforto, segurança e 
a qualquer hora já que é 
um serviço disponível 24 
horas. 

Visando dar agilidade ao 
serviços tributários, o 
pagamento de boletos 
poderão ser feitos com o 
PIX. Isso vai facilitar a 
vida de empresas e con-
tribuintes pois o PIX per-
mite que o pagamento 
seja feito utilizando apli-
cativo de qualquer banco 
no qual o cidadão tenha 
conta.  
 
Outra grande conquista 
para os empreendedores 
é a integração dos servi-
ços de abertura de em-
presas com a junta co-
mercial que passa a envi-
ar os dados para o muni-
cípio em tempo real, 
reduzindo a burocracia e 
os custos para empreen-
dedores. 
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