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COMO ACESSAR O SISTEMA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES 

MOBILIÁRIOS ON-LINE 
 

 
1º Passo 
 

Para utilizar o Sistema de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários on-line, o usuário 
deverá primeiramente clicar no ícone  localizado em sua área de trabalho ou barra de tarefas e digitar o 
seguinte      endereço na barra de endereços do navegador http://www.mogidascruzes.sp.gov.br 

E em seguida clicar em  
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2º Passo 
 

Em seguida clicar no link Rendas Mobiliárias (ISS).  
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3º Passo 
 
 Clicar no link Escritórios 
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4º Passo 
 
 Preencha os campos de acordo com os dados previamente fornecidos pelo Departamento de 
Informática desta Prefeitura.  
 
Obs. O campo denominado Código de Segurança deverá ser preenchido com os caracteres apresentados logo 
abaixo do mesmo. Lembrando que um código diferente é gerado a cada acesso.    
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5º Passo 
 
             Após o primeiro acesso é recomendável alterar a senha no link Alterar Senha.  
 

Caso o contribuinte já tenha alterado a sua senha, clicar no link Inscrição Mobiliária. Ler o Aviso 
Importante e clicar em Continuar.  
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6º Passo 
 
 Nesta tela serão exibidas as seguintes opções para acesso: 
 
Inclusão Contribuintes: Efetua a inclusão de novos contribuintes no cadastro mobiliário. 
Guias Emitidas Via Internet: Permite a consulta e a impressão de todas as inscrições  efetuadas on-line. 
Guia Avulsa Via Internet: Permite a consulta e a impressão de uma inscrição específica efetuada on-line. 
 
 

No caso em específico para Inscrição Mobiliária clicar em Inclusão Contribuintes. 
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7º Passo 
 
 Preencha os campos corretamente. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

1) Não pressione a tecla [ENTER] até o preenchimento de todos os campos. Para percorrê-los pressione 
a tecla [TAB] ou utilize o Mouse. 

2) Os campos para CPF/CNPJ, RG/IE e IPTU deverão ser preenchidos com informações válidas, caso 
contrário, assim que pressionado o botão Continuar ou a tecla [ENTER], o sistema acusará a invalidez 
dos dados, devendo o usuário retornar à tela inicial para inclusão de dados. 

3) Para obter o Código do CNAE, basta pesquisar a respectiva atividade no link CNAE. Caso já possua o 
código digite-o no campo ao lado do referido link. 

 
Após, clicar em Continuar ou pressionar a tecla [ENTER].  
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8º Passo: 
 

 Continuar o preenchimento do cadastro seguindo as mesmas instruções anteriormente fixadas. 
Em seguida clicar em Continuar ou pressionar a tecla [ENTER].  
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9º Passo: 
 
 Continuar o preenchimento do cadastro seguindo as mesmas instruções anteriores, bem como as 
constantes na própria tela de inclusão. 
 Após a inclusão do titular, dos sócios ou diretores, clicar no link Adicionar Sócio.  

Em seguida no link Conferir para verificar se todos os dados digitados estão corretos. 
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10º Passo: 
 
 Após a Conferência, clicar no link Finalizar. Em seguida no link Preparar Página para Impressão, e 
clicar no link imprimir o Boleto da taxa de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários on-line. 
 
Obs. O prazo de vencimento do Boleto será de 7 (sete) dias a contar da data da emissão do mesmo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



����������	
�������	��	
���	���	������	
����������	
�������	��	��������	

������������	��	�������	
���� !�	��	���"#�� 	
�"�$�%��� 		

	
	

SETOR DE CADASTRO MOBILIÁRIO - lmr 

 

11º Passo: 
 
 Após o pagamento do Boleto, acompanhar a inscrição nos links Guias Emitidas Via Internet ou Guia 
Avulsa Via Internet, através do número do documento (Nosso Número). 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

1) Após a constatação do pagamento do referido Boleto pelo Setor de Cadastro Mobiliário, este fará a 
análise dos dados da inscrição e disponibilizará o nº. do CCM (Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários) e as respectivas taxas on-line.  

2) O contribuinte poderá imprimir a sua inscrição mobiliária, com o devido número de inscrição, para 
demais fins que se fizerem necessários. 

 

 


