
COMUNICADO IMPORTANTE 
 
 
 
Comunicado nº 01/2022, de 28/07/2022: 
 
 
 
Prezados(as) contribuintes e/ou contadores(as); 
 
Considerando que a empresa habilitada no Processo Licitatório (Pregão Presencial nº 53/2022 – Lote nº 
03 – Sistema de NFS-e) foi a empresa RPP Tecnologia Ltda; 
 
Vimos por meio deste, comunicá-los que o atual sistema (SIMPLISS) de emissão de Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) do município de Monte Carmelo - MG deverá ser utilizado APENAS até o 
dia 21 de agosto de 2022. 
 
O sistema E-receita (RPP Tecnologia Ltda), novo sistema de emissão de NFS-e serviços e escrituração 
fiscal de serviços prestados e tomados, estará disponível para acesso a partir do dia 22 de agosto de 
2022. 
 
Para acessá-lo, os contribuintes deverão utilizar o seguinte link: http://montecarmelomg.ereceita.net.br  
 
O link estará disponível também no site da Prefeitura de Monte Carmelo: www.montecarmelo.mg.gov.br. 
 
Sugerimos que o(a) contribuinte e/ou contador(a), caso entenda pertinente, faça a reimpressão ou 
salvem os arquivos de NFS-e e DAMs (guias) já geradas no atual sistema (SIMPLISS). 
 
Lembrem-se que a apuração da competência 08/2022 será gerada a partir de 01/09/2022, já no novo 
sistema. 
 
Os contribuintes que utilizam sistema próprio de emissão de NFS-e (Web Service) devem solicitar ao 
responsável pelo sistema próprio para fazer testes no ambiente de homologação. Para isso, já poderão 
entrar em contato com a empresa RPP Tecnologia Ltda, por meio dos seguintes canais: Telefone: (31) 
2517-5200 e E-mail: suporte@rpptecnologia.com.br. 
 
Em até 35 (trinta e cinco) dias após a entrega da base de dados do atual sistema (SIMPLISS), as NFS-
e emitidas neste sistema estarão disponíveis para consulta no novo sistema (E-receita). 
 
Para o acesso das empresas que já emitem NFS-e no sistema atual (SIMPLISS), será necessário efetuar 
o cadastro de solicitação de acesso para o usuário, usando CNPJ e CPF do responsável pela empresa. 
A solicitação será autorizada pela Prefeitura, e o contribuinte receberá um e-mail com os dados para 
acesso. Após este cadastro, se necessário recuperar a senha do novo sistema poderá usar a opção 
“ESQUECI MINHA SENHA DE ACESSO”, localizada no centro da tela, abaixo dos dados CNPJ e CPF.  

 

Atenção, pois, toda vez que se clica em “Esqueci Minha Senha de Acesso”, o sistema gera uma senha 
diferente da anterior, que é enviada por e-mail. Verifique as caixas de SPAM/LIXEIRA para verificar se o 
e-mail contendo sua senha não ficou bloqueado. 
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Suporte Técnico do Sistema E-receita (RPP Tecnologia Ltda): 

Telefone: (31) 2517-5200; 

Email: suporte@rpptecnologia.com.br   

Site: www.rpptecnologia.com.br   

 
 
 
A Prefeitura de Monte Carmelo conta com a colaboração e compreensão de todos(as)! 
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