


Tela inicial
Na tela inicial clique no botão “entrar”, se já for cadastrado, 

ou “cadastrar” para novo usuário.



Caso não tenha uma conta clique em  “cadastrar”.



Ao clicar em “cadastrar”, serão solicitadas as informações abaixo.



Após o cadastramento das informações, clique na opção “Enviar e-mail de verificação” 
para continuar o cadastramento.



Modo de verificar o E-mail

1. Abrir o E-mail: Você deve abrir o e-mail (O mesmo E-mail que foi usado na aba de 
informações do cadastro anterior).

2. Clique no e-mail enviado: Para continuar o processo de verificação de E-mail, você deverá 
clicar no email com o título “Verifique seu e-mail do balcão de serviços SEMUR” caso ele não apareça 
na Caixa de Entrada, olhe a opção spam: 

2.1   Clique no link para confirmar o email:  Com o clique sobre o email, sua conta será 
verificada automaticamente. Podendo continuar seu uso na plataforma.  



Cadastre seu e-mail e defina uma senha.
Caso já tenha uma conta de acesso, clique em “Faça o Login”



1. Minha Conta: acesso geral da conta onde é possível realizar e acompanhar 
solicitações, alterações em sua própria conta e solicitar os serviços disponíveis.

2. Editar Conta: preencha o formulário com seus dados para um perfil completo.

3. Minhas Solicitações: acompanhe suas solicitações que podem estar “em 
aberto”, “com pendências”, “finalizadas” ou “todas” para uma visão ampla.

4. Solicitar um Novo Serviço: nesta tela está disponível todos os serviços 
oferecidos para o usuário.

Tela Cadastro - Entrar





Menu do Usuário

Facilidade para navegar pelo menu do usuário com 
pré-visualização das funções.



Minhas Solicitações
Acompanhe suas solicitações disponíveis em cada status.



Editar Conta

Formulário de informações do usuário.
Preencha cada box com seus dados.

Não esqueça de salvar
quando finalizar.



Solicitar Serviço
Na solicitação de serviços é apresentada orientações gerais para auxiliar o usuário.



Logo abaixo na lateral esquerda você encontra os serviços disponíveis. 
Para realizá-los siga as instruções que aparecem ao centro de cada serviço escolhido.

Escolha um
dos tópicos. Siga as

instruções
descritas



Recursos da Home

Na própria Home é possível encurtar o caminho para efetuar algumas ações.



Emitir Nota
Fiscal Online

Um dos recursos disponíveis na Home é a 
Emissão de Nota Fiscal.
Preenchendo os campos e enviando para a 
base o serviço entrará nas solicitações, onde 
você pode acompanhar seu status.

Não esqueça de preencher
TODO o formulário



Assistente Virtual do Balcão de Serviços da Receita

Esta é a Assistente Virtual do Portal de Serviços da Receita, a Bia! Ela irá auxiliar o contribuinte 
a encontrar o serviço ou informação desejada, de acordo com o que for digitado no chat. 



Além de ser um chatbot de auxílio, ela possui inteligência artificial de aprimoramento de 
respostas, ou seja, quanto mais ela for usada mais a base de dados será alimentada para que 
ela aprenda para qual serviço o usuário quer ser direcionado. Ela está disponível em todas as 

páginas do portal, com fácil acesso no canto inferior direito.



Com a Bia, também é possível realizar agendamentos para um serviço de atendimento 
fornecido pela Receita, que será redirecionado ao atendente responsável pela demanda. Para 

isso, você deve escrever a palavra “agendamento” e prosseguir com as informações 
solicitadas, como tipo de serviço, nome, email, telefone e data do agendamento. Ao final, a Bia 

irá confirmar o seu agendamento e fornecer um número de protocolo! 




