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1. CADASTRO NO SISTEMA WEBISS 

Para solicitação da Guia de ISS avulsa, o contribuinte primeiramente deve 

estar cadastrado no sistema Webiss. 

O cadastro deverá ser realizado através do seguinte link: 

teresopolisrj.webiss.com.br. 

 

1.1 PESSOA FÍSICA 

Todo cadastro de Pessoa Jurídica deverá ser precedido do cadastro de 

pessoa física, o qual será responsável pela movimentação de dados da empresa. 

A realização do cadastro de PESSOA FÍSICA, do representante legal será 

feita através do ícone "CADASATRE-SE AGORA", no endereço eletrônico acima citado. 

 

1.2 PESSOA JURÍDICA  

Após cadastrar um usuário através do cadastre-se agora, o contribuinte 

poderá dar prosseguimento ao cadastro de sua respectiva empresa/instituição. 

1º Passo: Login com CPF e senha cadastrada; 

 

2º Passo: Clicar no menu CEC'S - SOLICITAR - PESSOA JURÍDICA - NÃO 

PRESTADOR DE SERVIÇOS; 

 

3º Passo: Preencher os 7 passos com os dados da PESSOA JURÍDICA; 



 

 

4º Passo: Após o preenchimento do cadastro o usuário deverá digitalizar os documentos 

abaixo relacionados, em arquivo ÚNICO, no formato PDF, e enviar para o email: 

smf.fiscalizacao@teresopolis.rj.gov.br, com o assunto "Documentos para o CeC - 

seguido do nome da empresa”. 

DOCUMENTOS PARA O CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA DE 

OUTROS MUNICÍPIOS 

• Cadastro eletrônico de Contribuinte – CeC®, devidamente preenchido e assinado; 

• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

• Contrato Social, Alteração Contratual, Estatuto Social, Certificado 

de Microempreendedor Individual ou documento equivalente; 

• Alvará de Localização; 

• Comprovante de Endereço; e 

• Documento do Sócio que assinar o CeC®. 

5º Passo: Aguardar a conferência do fiscal para aprovação ou rejeição, se for o caso; 

 

2. PROTOCOLO ELETRÔNICO 1DOC 

O Município de Teresópolis vem tornando todos os seus atos digitais 

através do sistema 1DOC. 

Desta forma, todos os serviços que o Departamento de Fiscalização da 

Secretária Municipal de Fazenda realizava através de solicitações por e-mail estão sendo 

redirecionadas a plataforma de protocolo eletrônico, com o intuito de facilitar o 

acompanhamento tanto por parte da administração, quanto por parte dos prestadores de 

serviços. 

O acesso a plataforma será através do seguinte link: 

teresopolis.1doc.com.br/atendimento. 

 

2.1. CADASTRO NO 1DOC 

O portal 1DOC, é compatível com todos os navegadores abaixo.
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Após selecionar o navegador, o Usuário deverá acessar o portal 1DOC 

através do link: teresopolis.1doc.com.br/atendimento. 

O contribuinte deverá clicar inicialmente no botão “Protocolos”, 

conforme apontamento do círculo amarelo na Figura abaixo. 

  

 

O acesso a plataforma 1DOC ocorrerá através dos seguintes meios: 

Para a realização do cadastro, o usuário deverá selecionar a opção “Não 

tenho senha”, conforme a seta amarela na figura. 

 

 

 



 

 

Em seguida, deve-se colocar o e-mail para recebimento da senha para 

acesso ao 1DOC, conforme a figura. 

 

 

2.2 Acessando o Sistema 1DOC 

Após cadastro, deverá acessar o sistema 1DOC, preencher o “e-mail” no 

campo disponível, clicar em “Não sou robô” e, em seguida, no botão “Prosseguir”, 

conforme figura. 

O acesso também poderá ser realizado via sua conta Google, Gov.br ou 

por Certificado Digital. 

 

 



 

 

2.3 Solicitação de Emissão e/ou Cancelamento de Guia de ISS Avulsa 

no Sistema 1DOC 

Após acesso ao sistema, poderá solicitar o Protocolo de Emissão ou 

Cancelamento da Guia de ISS Avulsa. 

Inicialmente, o Contribuinte deve selecionar o Assunto, que será conforme 

a figura abaixo. 

 

Nos casos de Cancelamento de Guia de ISS, deverá ser selecionado o 

assunto referente ao pedido. 

Em seguida, clicar no item “Descrição”, conforme apontamento da seta 

amarela na Figura, e descrever detalhes do pedido. 

 

 

 

 



 

 

 

Feito isso, o usuário precisará anexar a nota fiscal referente a guia 

solicitada, de acordo com a figura. 

 

 

Para finalizar, o contribuinte deverá assinar o Protocolo digitalmente, 

dentro da plataforma 1DOC e em seguida “Protocolar”, conforme figura abaixo. 

 

Toda comunicação terá o número de Protocolo para controle do 

contribuinte, além de toda e qualquer movimentação em seu pedido de emissão de guia 

ser comunicada por meio eletrônico cadastrado previamente. 

 

 


