
Orientações para o preenchimento do Evento 803 – Inscrição para Estabelecimento sediado 

em outro Município no Cadastro Sincronizado Nacional. 

https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim/ 

Após acessar o endereço eletrônico acima,  selecione a opção Preencher nova Solicitação. 

Preencha o campo UF e Município: 

 

 

  

 

Após o preenchimento dos todos os campos de acordo com a tela abaixo, clique em Continuar: 

 

 

 



 

 

Marque a opção de Inscrição no Município e informe o número do CNPJ que está solicitando a 

inscrição no município de Belo Horizonte. Em seguida, clique em Iniciar. 

 

 

Será gerado o número do Recibo e o Número de Identificação: 

 

 

No próximo passo, clique em Eventos da ficha FCPJ e Selecione a opção: Evento 803 – Inscrição 

para Estabelecimento sediado em outro Município: 



 

 

 

 

Selecione a Ficha de Identificação da Pessoa Jurídica para preencher os campos de acordo com 

as informações do CNPJ: 

 

 



Selecione e preencha o campo Data do Evento: 

 

 

Selecione e preencha o código CNAE da atividade Principal e da CNAE Secundária, conforme 

tela abaixo: 

 

Preencha o campo Identificação do Representante da Pessoa Jurídica para este ato de cadastro 

ou Identificação do Preposto: 

 



 

 

Na Ficha Estado/Município, preencha os campos Endereço para Correspondência: 

 

 

Para finalizar o pedido, clique em TRANSMITIR, conforme tela abaixo: 

 



Será gerado o Recibo de Entrega do Documento.  

 

Consulta Situação do Pedido: Para acompanhar o andamento da solicitação via internet, 

informe o Número do Recibo e o Número de Identificação, conforme tela abaixo: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp 

 

 

Na consulta da situação do pedido é informado que a solicitação foi processada junto ao 

Cadastro Municipal de Contribuintes de Tributos Mobiliários e informa qual é o número da 

inscrição municipal.  



 

Após o processamento e obtenção do número da inscrição municipal, a Ficha de Inscrição 

Cadastral – FIC poderá ser emitida em www.fazenda.pbh.gov.br/fic 

 

A guia para o recolhimento do ISSQN Próprio poderá ser emitida em  

bhissdigital.pbh.gov.br/nova-guia 

 

A guia para o recolhimento do ISSQN Retido na Fonte deverá ser emitida através do Programa 

da Declaração Eletrônica de Serviços - DES, que deverá ser instalado em um computador, 

conforme instruções disponíveis em 

http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/portal/index.php?content=ajudavideo.php 

 


