
1. Acessar o seguinte endereço eletrônico: http://e-gov.betha.com.br/ 

2.  Escolher o sistema a acessar: Fly e-nota . 

 

 

3. Cadastrar um usuário, clicando em Cadastrar-se: 

 

 

http://e-gov.betha.com.br/


4. Preencher o seguinte formulário, e gravar: 

 
 

5. Acessar o e-mail cadastrado, para confirmar o cadastro, no qual aparecer a mensagem: 

 

"Olá, teste nota! 

Seu cadastro no banco de dados de usuários da Betha Sistemas está quase concluído. Para concluí-lo, 

clique no link abaixo: 

Confirmo meu cadastro 

A confirmação de seu cadastro é realizada via e-mail para garantir que é realmente você quem está 

realizando essa operação. 

Nota: caso o link acima não seja aberto no seu navegador, acesse o endereço abaixo: 

https://egov.betha.com.br/centraldousuario/processrequest?action=confirmData&user=CHv0N2di8vQ%3D

&email=6FcaeAtRfVLup36NmCTu6vLIRRdGKxTl 

Nota: este e-mail lhe foi enviado automaticamente e não deve ser respondido. 

Betha Sistemas 

www.betha.com.br” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.betha.com.br/


6. Logo que confirmado o cadastro, deverá ser solicitado o acesso ao sistema: 

 

 
 

7. Digitando Candiota, selecionando a Prefeitura de Candiota. 

 

 



8. Entrar com o usuário e senha cadastrados, e confirmados, e clicar em validar usuário. 

 

 
 

9. Preencher o seguinte formulário, com os dados da empresa que emitirá nota fiscal eletrônica, e 

clicar em finalizar solicitação:  

 

10.  Após, aparecerá uma tela com o resumo da solicitação, na qual deverá ser selecionado a opção 

emitir documento, que é o requerimento de solicitação de acesso, o qual deverá ser assinado, 



pelo representante  legal da empresa e ter a firma reconhecida, devendo ser o mesmo entregue 

no setor de Fiscalização da Prefeitura de Candiota-RS;. 

 

 

 



11. Receberá no e-mail cadastrado a seguinte mensagem: 

 

“PREFEITURA MUNICIPAL CANDIOTA 

Seu cadastro no sistema Fly e-Nota foi realizado com sucesso.  No entanto é necessário imprimir e enviar 

o documento para liberação de acesso. 

 

Para realizar a impressão basta acessar o link : https://e-gov.betha.com.br/e-

nota/processrep.faces?action=reportexternal&repType=3x2ze9uaX90SDoxv1h2IWIS_kkOURHnC&object=

false&external=true&report=com.betha.notaeletronica.report.SolicitacaoAcessoReport&iDatabases=7oz20

kA_Kso=&iEntidades=rocBrePwpDM=&iUsuarios=ElEpuGQtfYs=&iSolicitacoes=75XQTDy8qAc=&numero

Verificacao=6vHKkVNGI1ECoGf73DvYmA== 

Deve ser encaminhado junto com este documento, a cópia do CPF/CNPJ com firma reconhecida. 

Qualquer dúvida entre em contato com a prefeitura municipal no setor de fiscalização. 

Este e-mail foi enviado automaticamente. Por favor, não responda!” 

 

12. Para iniciar a utilização do sistema a empresa deverá aguardar a liberação do acesso por parte 

da Prefeitura de Candiota. 

 

13.  E-mail para contato: nfe@candiota.rs.gov.br 

mailto:nfe@candiota.rs.gov.br

