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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E 

1. O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)? 

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento eletrônico que 
substitui a NFS impressa. Da mesma forma que a nota impressa, a NFS-e 
documenta a prestação de serviços e fornece todos os dados necessários à 
apuração e/ou lançamento do ISS. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-
e foi instituída pela Lei Complementar nº 054/2015 e regulamentada pelos 
Decretos nº 4983/2015 e 4984/2015. Por ser um documento eletrônico, a NFS-
e simplifica as rotinas dos prestadores de serviço, agregando agilidade e 
segurança para os cidadãos. 

2. O que é Nota Fiscal de Serviços convencional? 

A Nota Fiscal de Serviços (NFS) é um documento fiscal instituído pela 
Legislação Tributária e que deve ser obrigatoriamente emitido por todos os 
prestadores de serviços estabelecidos no Município. A Nota Fiscal de 
Prestação de Serviço reúne uma série de informações sobre a prestação dos 
serviços, como os dados do prestador e do tomador, a descrição e valor dos 
serviços, além dos dados necessários à apuração e/ou lançamento do Imposto 
Sobre Serviços (ISS). 

3. Quais os benefícios para quem emite NFS-e? 

Entre os benefícios para os contribuintes que optarem pela emissão da NFS-e 
está a redução dos custos para a impressão das notas fiscais tradicionais, bem 
como para o armazenamento das mesmas, como determina a legislação 
tributária. Outro benefício é a agilidade, pois o contribuinte emitirá a NFS-e por 
meio do Sistema de Geração e Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas da 
Secretaria Municipal da Finanças – SMF que, além de já ter armazenados os 
dados relativos ao tomador, efetua todos os cálculos necessários a 
determinação do ISS. 

Além disso, as requisições para a geração e emissão de Notas Fiscais de 
Prestação de Serviços Eletrônicas – NFS-e, são enviadas via internet para a 
Secretaria Municipal da Finanças – SMF e retorna em poucos segundos para o 
contribuinte, permitindo o envio quase que automático para o e-mail do 
tomador. 
 
O Sistema de Geração e Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas da Secretaria 
Municipal da Finanças – SMF também permite a integração com outros 
sistemas, como ERP, contábil, fiscal, facilitando sobremaneira a geração e 
envio das informações. 

4. Quem pode emitir a NFS-e? 

Todos os contribuintes constituídos sob a forma de pessoas jurídicas, 
prestadores de serviços que desejarem utilizar o Sistema de Geração e 
Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas da Secretaria Municipal de Finanças – 
SMF, já podem solicitar aos seus contabilistas e/ou empresas contábeis que 
encaminhem, por meio do Formulário de Solicitação e da Solicitação de Acesso 
ao Sistema. Assim, tão logo sejam finalizadas as avaliações técnicas internas, 
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as solicitações em estoque, isto é, aquelas que já foram enviadas, poderão ser 
deferidas.  

Vide art. 2º da Lei Complementar nº 054/2015.  

5. Como obter a autorização para emissão de NFS-e? 

O pedido de autorização para requisitar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica – 
NFS-e, é pelo Sistema de Geração e Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas da 
Secretaria Municipal de Finanças – SMF somente poderá ser realizado pelas 
empresas prestadoras de serviço, pelos contabilistas responsáveis e empresas 
contábeis, por meio do Formulário de Solicitação, na qual serão anexados 
documentos com informações da empresa solicitante, e Solicitação de Acesso 
ao Sistema, necessário a realização de ambos os procedimentos, sob pena de 
indeferimento. 

Link de acesso ao passo a passo para adesão: 
http://www.guarapuava.pr.gov.br/nfs-e-deiss/ 

6. Onde emitir a NFS-e? 

Finalizada a etapa de obtenção de acesso ao sistema, a empresa poderá 
acessar o Sistema de emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços da 
Secretaria Municipal de Finanças - SMF e realizar as emissões das Notas 
Fiscais de Prestação de Serviços, bem como ter acesso as notas já emitidas e 
efetuar cancelamentos*.  

Link de acesso ao Sistema de emissão de Nota Fiscal: 
http://nfse.guarapuava.pr.gov.br:8081/nfse.portal/ 

*Verificar as condições e normas para cancelamento determinados pelo 
Decreto 4983/2015. 

7. Como pode ser feita a integração do sistema de emissão de NFS-e com 

o sistema de ERP já utilizado pelo contribuinte? 

Está disponível no ícone downloads o manual de integração do sistema da 
NFS-e.  

Link para acessar o manual: http://www.guarapuava.pr.gov.br/wp-
content/uploads/NFSE-NACIONAL_Manual_De_Integracao.pdf  

8. Quais os prazos para adesão à emissão da NFS-e? 

O sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e estará disponível a 
todos os contribuintes, a partir de 1º de novembro de 2015, de forma 
facultativa, e a obrigatoriedade de geração da NFS-e em substituição ao 
método utilizado anteriormente, será a partir de:  

I – 1º de novembro de 2015, para os contribuintes que estiverem enquadrados 
como prestador de serviços Contábeis, Contadores e Escritório de 
Contabilidade. 

 II – 1º de fevereiro de 2016, para os demais contribuintes inscritos e 
localizados no Município de Guarapuava, Estado do Paraná.  
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A adesão a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ficará disponível a 
qualquer Empresa/Contribuinte a partir do dia 1º de novembro de 2015, 
podendo, na forma da lei, o Contribuinte ingressar mediante as exigências 
legais dispostas neste decreto.  

As novas empresas cadastradas no âmbito municipal, após o dia 1º de 
novembro de 2015, quando for o caso de prestadores de serviço, serão 
obrigadas a emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 

 

9. Como funciona o ambiente de testes do Sistema de Geração e Emissão 

de Notas Fiscais Eletrônicas? 

 

Durante a fase de adesão facultativa, a empresa prestadora de serviços, 

poderá solicitar acesso ao Ambiente de Testes, por meio do qual receberá um 

login e senha para a utilização do Sistema de Geração e Emissão de Notas 

Fiscais Eletrônicas da Secretaria Municipal de Finanças – SMF. Após receber o 

login e senha para acesso ao sistema, o contribuinte poderá efetuar testes de 

utilização e integração. Durante esse período as notas fiscais geradas não 

serão válidas, sendo necessária ainda a adesão definitiva. 

Link de acesso ao ambiente de testes: 

http://nfse.guarapuava.pr.gov.br:8081/NFSe.Portal.teste/ 

 

10. O contribuinte que optar pela NFS-e poderá voltar a emitir nota fiscal 

convencional? 

Não. Tendo o contribuinte comunicado o encerramento do período de testes e 
iniciado a utilização do Sistema de Geração e Emissão de Notas Fiscais 
Eletrônicas da Secretaria Municipal de Finanças – SMF, não poderá mais 
adotar outro regime de escrituração fiscal. 
  

11. Ao optar pela NFS-e ainda é necessário elaborar e encaminhar 

anualmente a Declaração de Movimentação Econômica - DME? 

A Lei Complementar nº 054/2015 revogou a Declaração de Movimentação 
econômica, que era entregue anualmente, e instituiu a Declaração de ISS – 
DEISS, a qual deve ser encerrada e enviada mensalmente, via meio eletrônico, 
possibilitando em seguida a geração da guia de recolhimento do Imposto 
devido. Vide abaixo as Perguntas e Respostas referente a DEISS. 
  

12. Após optar pela NFS-e, o que o contribuinte deve fazer com as notas 

fiscais convencionais já confeccionadas? 

Ao informar o encerramento do período de testes e iniciar a utilização do 
Sistema de Geração e Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas da Secretaria 
Municipal de Finanças – SMF, o contribuinte deverá apresentar os blocos de 
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notas fiscais à Fiscalização Tributária, no Paço Municipal, a fim de providenciar 
a inutilização das Notas Fiscais impressas não utilizadas. 

 
 

13. O que é Recibo Provisório de Serviços (RPS)? 

Se, em decorrência de problemas técnicos não for possível transmitir a 
requisição de geração e emissão de NFS-e, o contribuinte poderá emitir, por 
meio do mesmo próprio sistema, o Recebido Provisório de Prestação de 
Serviço (RPS). O RPS é uma ferramenta de contingência, enfim, excepcional 
que, embora não tendo a validade jurídica de um documento fiscal, permite ao 
contribuinte fornecer ao tomador do serviço um documento de quitação dos 
serviços prestados. 
 
Como a possibilidade de emissão do RPS só se estabelece em momentos de 
absoluta impossibilidade de envio das requisições, tão logo esta se restabeleça 
a geração e emissão da correspondente NFS-e será imediata. 
 
Caso o tomador do serviço que recebeu o RPS não receba a NFS-e 
correspondente ao recibo após o restabelecimento do envio das requisições, 
deve denunciar o fato. 

 

14. Quando é possível cancelar uma NFS-e emitida? 

A NFS-e somente poderá ser cancelada quando os serviços não tiverem sido 
prestados ou quando houver sido emitida em duplicidade. Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica -NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente através do 
Sistema Eletrônico de Emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, até o 7º 
dia do mês subsequente a emissão. Após este prazo somente por meio de 
Processo Administrativo dentro do exercício de emissão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica. 

15. Como substituir uma NFS-e? 

A NFS-e poderá ser substituída sempre que se verificarem erros ou 
imprecisões no seu preenchimento, exceto quando relativos à base de cálculo, 
à alíquota, ao valor do imposto ou à identificação do tomador. A substituição 
também é solicitada por meio do sistema, pelo emitente até o 7º dia do mês 
subsequente a emissão. 

16. É possível consultar a autenticidade de uma NFS-e emitida? 

O tomador de serviços poderá, a qualquer tempo, consultar a autenticidade de 
uma determinada Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica por meio do 
site da Prefeitura Municipal de Guarapuava. 

Link para verificação de autenticidade: 
http://nfse.guarapuava.pr.gov.br:8081/NFSe.Portal.Teste/AutenticidadeNota 
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DECLARAÇÃO DE ISS – DEISS 

1. O que é DEISS? 

DEISS é o sistema de Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviços que 
deve ser preenchida e enviada à Prefeitura Municipal todos os meses, pelos 
prestadores de serviços definidos por lei, tendo esta as seguintes finalidades: 
a) escriturar eletronicamente todos os serviços prestados; 
b) escriturar eletronicamente todos os serviços contratados, sujeitos ou não à 
retenção na fonte; 
c) permitir que contribuintes não estabelecidos no município escriturem os 
serviços executados e/ou contratados; 
d) apurar o imposto devido e permitir a geração e impressão da(s) guia(s) de 
recolhimento do ISSQN; 
e) emitir o Livro Fiscal relativo aos serviços prestados e contratados. 

2. Qual instrumento legal instituiu a Declaração Eletrônica de Imposto 
Sobre Serviços? 

A Declaração Eletrônica do ISS foi instituída pela Lei Municipal nº 054, de 
20/10/2015 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4983, de 27/10/2015.  

3. Qual o procedimento para ter acesso ao sistema DEISS? 

Para ter acesso ao sistema DEISS, o usuário deverá primeiramente solicitar um 
cadastro, 
acessando a opção Solicitação de Cadastro, no menu Acesso Geral, na página 
principal do sistema. 
 
Isto feito, a Prefeitura analisará a solicitação deferindo ou indeferindo conforme 
o caso, enviando resposta com autorização ou rejeição da mesma via e-mail. 
Havendo autorização, acesse o sistema com o usuário informado e registre sua 
senha. 

4. Quem está obrigado a declarar? 

Consulte o art.2º da Lei Complementar 054/2015 e o do Decreto 4983/2015.  

5. A partir de quando tenho que declarar no sistema da DEISS? 

A declaração é obrigatória para todos os serviços prestados e/ou contratados a 
partir de 01 de fevereiro de 2015. 

6. Posso declarar de outra forma que não através do sistema? (Ex.: 
formulário) 

Não. A declaração só poderá ser feita e enviada através do sistema DEISS. 

7. Não tenho computador. Como posso fazer a Declaração? 
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Procure o Departamento responsável para maiores esclarecimentos. 

8. Como vincular uma empresa à minha responsabilidade contábil no 
sistema DEISS? 

Utilize a opção "Empresas por Contador" e utilize o campo vincular empresa, 
digitando o número do cadastro (inscrição municipal sem o dígito verificador). 
Há duas situações:  
1ª) Estando a empresa sem contador em seu cadastro, o sistema permitirá a 
vinculação;  
2ª) Se a empresa já possuir outro contabilista cadastrado, o sistema bloqueará 
a vinculação. Nesse caso, o representante da empresa poderá protocolar ofício 
nesta Prefeitura, solicitando a alteração do contabilista responsável, 
fornecendo os dados do mesmo. 

9. Qual a periodicidade de entrega da declaração? 

A entrega da declaração deve ser feita mensalmente até o (prazo em 
conformidade com a lei) ao da ocorrência dos serviços prestados e/ou 
contratados. 

10. Qual a data do vencimento do ISSQN declarado no sistema DEISS? 

A data do vencimento é aquela definida em Legislação Municipal. 

11. Sou optante pelo Simples Nacional. Como fazer com que minha 
alíquota seja apurada de acordo com os Anexos? 

Através da funcionalidade Receita Bruta Total (RBT) disponível no sistema. 
Para maiores esclarecimentos, utilize o Manual de Procedimentos disponível 
no Portal da Prefeitura. 

12. Autônomo é obrigado a declarar? O que muda para esse tipo de 
contribuinte? 

O autônomo não precisa fazer declaração. Seu recolhimento permanecerá da 
mesma forma, podendo o mesmo emitir a guia de recolhimento no sistema 
DEISS. 

13. Condomínio residencial tem de declarar? 

Sim. Deverá declarar todos os serviços contratados. 

14. Pessoa jurídica que não presta serviços tem que declarar? 

Sim, todas as pessoas jurídicas devem declarar e enviar as informações 
relativas aos serviços contratados, havendo ou não retenção na fonte. Não 
havendo contratação de serviço durante o período, deverá declarar sem 
movimento. 
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15. Empresa em regime de estimativa tem que declarar? 

Sim, o prestador de serviços deverá declarar todos os serviços prestados e/ou 
contratados. 

16. Minha empresa vai receber a guia de ISSQN todo mês? Posso retirar a 
guia na Prefeitura? 

Não. Exceto os prestadores autônomos, todos os demais prestadores de 
serviços deverão emitir a(s) guia(s) através do sistema DEISS. 

17. Como fazer a importação de dados de outros sistemas para o sistema 
DEISS? 

  
Veja o layout do arquivo texto disponível na página inicial do sistema (Layout 
Arquivo TXT). 

18. Empresas em regime especial devem declarar todos os serviços 
prestados e/ou contratados? 

Sim, o contribuinte deverá declarar todos os serviços prestados e/ou 
contratados. 

19. Quais os principais procedimentos a serem executados para a 
declaração e envio da DEISS? 

a)    Vincular os seus clientes ; 
b)    Declarar os serviços prestados ou sem movimento, quando for o caso;  
c)    Declarar os serviços contratados ou sem movimento; 
d)    Efetuar o Fechamento da DEISS e emitir o protocolo de entrega e do 
protocolo de retenção na fonte, quando houver;  
e)   Emitir a(s) guia(s) para recolhimento do imposto, quando houver. 
 

20. Minha empresa emite Notas Fiscais em formulário Contínuo, eu devo 
lançar na DEISS o número do formulário ou o número impresso pelo 
meu sistema? 

 
O número da Nota Fiscal a ser lançado no sistema DEISS é aquele constante 
na Autorização de Impressão de Documentos Fiscais fornecidos pela 
Prefeitura. 

21. Posso fazer a declaração e o envio das informações relativos aos 
serviços prestados e/ou contratados em períodos anteriores à data de 
vigência do sistema de Declaração Eletrônica? 

Procure o Departamento responsável para maiores esclarecimentos. 
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22. Na condição de tomador de serviços, tenho que declarar os serviços 
contratados de prestadores de outros municípios, mesmo se for de 
autônomo? Posso cadastrar estes prestadores na DEISS? 

Sim. Todos os serviços contratados, havendo ou não retenção na fonte, devem 
ser declarados, inclusive aqueles de prestadores de outros municípios e/ou 
países. É possível fazer o cadastro destes prestadores de serviços de outros 
municípios utilizando-se o CNPJ ou o CPF. Em caso de importação de 
serviços, informar o documento fornecido pelo prestador. 

23. A declaração pode ser feita por terceiros? (Ex.: contador) 

O sistema DEISS deve ser utilizado pelo contador ou por outra pessoa 
autorizada pelo mesmo desde que tenha acesso ao sistema. 

24. Poderá uma pessoa física ser responsável contábil para cumprir as 
obrigações acessórias de um determinado contribuinte?  

Sim. O responsável efetuará a solicitação de cadastro de acesso ao sistema da 
mesma forma que um contabilista, informando seu CPF no local do CRC. 

25. Quem deve utilizar a opção Contribuinte Eventual? 

Os contribuintes não estabelecidos no município, desde que o ISS seja devido 
a esta municipalidade. 

26. Contribuinte com Inscrição Municipal provisória tem que declarar? 

Sim. Todos os contribuintes devem declarar, independentemente de situação 
definitiva ou provisória dentro do município. 

27. Órgãos do Governo têm que declarar? 

Sim. Todos os órgãos de qualquer esfera do Governo, quer seja federal, 
estadual ou municipal, deverão fazer a declaração. 
 

28. Instituições financeiras e equiparadas têm que declarar? 

Todas as instituições financeiras e equiparadas devem declarar todos os 
serviços prestados e ou contratados. 

29. Como fica a escrituração do Livro Fiscal de Registro de Serviços 
Prestados e/ou Contratados? Eles ainda são obrigatórios? Se não, 
como fazer para encerrá-los? Posso jogá-los fora? 

Os livros citados deverão ser escriturados normalmente até o dia em que o 
contribuinte passar a adotar o sistema DEISS. A partir desta data, devem ser 
encerrados pelo próprio contribuinte ou seu representante legal (cancele as 
folhas em branco e faça o encerramento nas últimas páginas dos livros) e 
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conservá-los por um período de 05 anos, a contar da data de encerramento, 
para serem apresentados ao fisco quando solicitados. A partir da adoção do 
sistema tornam-se extintos, e as escriturações antes feitas neles passarão a 
ser feitas no sistema DEISS. 

30. Pedi baixa, mas ainda não foi deferida. Tenho que declarar? 

Se sua empresa já protocolou o pedido de Baixa, é necessário declarar até a 
data do deferimento da mesma. 

31. A quais penalidades estão sujeitos os contribuintes? 

Consulte Decreto Municipal 4983, de 27/10/2015. 

32. Chegou o dia de recolher o ISSQN e ainda não pude declarar minhas 
notas fiscais. Posso pagar o ISSQN assim mesmo? 

Procure o Departamento responsável para maiores esclarecimentos. 

33. Posso fazer compensação de ISSQN através da DEISS? 

Não. A compensação deve ser efetuada mediante processo administrativo. 

34. Posso enviar uma declaração retificadora? Qual o prazo para o envio? 

Sim. A declaração retificadora poderá ser enviada antes de qualquer início de 
ação fiscal. Portanto, não há prazo especificado para seu envio. 

35. Presto mais de um tipo de serviço com alíquotas diferentes. Ao 
executá-los numa mesma data para o mesmo cliente posso emitir 
apenas uma nota fiscal para mais de uma atividade? 

Não. A partir da implantação do sistema DEISS não é mais permitido que se 
emita uma nota fiscal para dois ou mais serviços distintos que possuam 
alíquotas também distintas (vide Decreto 4983/2015). 

36. Se não tive movimento em determinado mês tenho que declarar? 

Sim. Para o mês em questão deverá ser enviada uma declaração sem 
movimento para as notas "Emitidas" (serviços prestados) e “Recebidas” 
(serviços contratados). 

37. Uma empresa com as atividades paralisadas tem que declarar? 

Sim. Para este caso deverá ser enviada uma declaração sem movimento para 
as notas "Emitidas" (serviços prestados) e “Recebidas” (serviços contratados). 

38. Após entregar a declaração no sistema DEISS, tenho que manter o 
recibo guardado por quanto tempo? 
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Conforme Lei Tributária Municipal 1.108, de 2001, todos os documentos e 
arquivos eletrônicos devem ser conservados por um prazo mínimo de 05 anos 
contados a partir da data de emissão dos mesmos. 

39. Se o tomador ou prestador for pessoa jurídica de fora do Município, 
como declará-lo no sistema?  

Deve utilizar a opção Contribuinte Eventual. 

40. Como declarar o serviço prestado por autônomo no sistema DEISS? 

O prestador autônomo está dispensado de declaração no sistema DEISS os 
serviços por ele prestados, porém, deverá comprovar para o tomador de 
serviço sua inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, por meio de 
Certidão de Inscrição Cadastral. Caso contrário, o tomador deverá efetuar a 
retenção do ISSQN e declarar o serviço contratado ao município no sistema 
DEISS utilizando a opção “Lançamento de RPA”. 

41. Como lançar uma nota fiscal que contenha serviços e vendas? 

Não é permitida a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas conjugadas. O 
contribuinte deve emitir Notas Fiscais Eletrônicas separadas e declarar no 
sistema DEISS a informação relativa ao serviço prestado e/ou contratado. 

42. É possível lançar uma Ordem de Serviço (O.S.) autorizada? 

A ordem de serviço autorizada (O.S.) é um documento interno entre o 
prestador e o tomador de serviços, constituindo-se em etapa anterior à 
prestação do serviço. Logo, ela não deverá ser lançada no sistema DEISS. O 
documento que deverá ser lançado no sistema é a nota fiscal ou outro 
documento qualquer emitido em decorrência do serviço prestado. 

43. Como posso saber qual a alíquota que devo utilizar para fazer 
retenção na fonte? 

As alíquotas são as constantes da Lista de Serviços anexa à Lei 021/2007. 
Todavia, o responsável pela retenção do ISSQN deverá consultar a Lei 
Tributária Municipal para confirmação da alíquota a ser utilizada sob pena de 
responsabilidade no caso de alíquota menor que a devida. Caso o prestador de 
serviços seja optante pelo Simples Nacional, na data do serviço prestado 
deverá o tomador consultar a Legislação do Simples Nacional (LC 123/2006 e 
Resoluções) para obtenção da alíquota de acordo com a Receita Bruta Total 
aferida nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o mês anterior da data do 
serviço. Caso o prestador informe no corpo da Nota Fiscal de Serviços a opção 
pelo Simples Nacional e não destaque a alíquota a ser utilizada, deve-se 
recolher pela maior alíquota prevista na LC 123/2006. 

44. Como posso fazer o lançamento de uma nota fiscal de serviço que 
não possua a Inscrição Municipal? 



14 
 

Procure o Departamento responsável para maiores esclarecimentos. 

45. Consigo emitir as guias de ISSQN em atraso pelo DEISS? 

Sim, o sistema permite a emissão das guias do ISSQN em atraso. Na opção de 
emissão da guia de recolhimento, escolha a data para o pagamento e o 
sistema calculará automaticamente os acréscimos legais. 

46. Posso fazer retenção do ISSQN da empresa cuja atividade é locação de 
bens móveis? 

Procure o Departamento responsável para maiores esclarecimentos. 

47. Poderá ser retificada uma declaração de exercício anterior já inscrito 
em divida ativa? 

Não. Procure o Departamento responsável para maiores esclarecimentos. 

48. Perdi minha senha de acesso ao sistema, como devo proceder?  

Se a senha perdida for a do usuário 0 (Master), clique em “Esqueci Minha 
Senha” na página inicial do sistema DEISS e receberá em seu e-mail um link 
para cadastrar uma senha nova. 
Já se a senha perdida for dos demais usuários (1 em diante), o usuário 0 
poderá entrar no sistema e em “Inicializar senha” inserir o número do usuário 
em questão, autorizando que o mesmo recadastre uma nova senha. 


