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1. Introdução  
 

Este manual tem por objetivo explicar como criar um certificado digital em 
Ambiente Piloto1, 

de realizar  testes com o WebService

2. Criando um certificado digital
 
Para dar início a criação do certificado digital (em ambiente piloto) deve
 
Caso a versão do navegador Internet Explorer utilizado seja inferior a 10, 
endereço: 
https://piloto-iss.curitiba.pr.gov.br/certsrv/
 
Caso a versão do navegador Internet Explorer utilizado seja igual ou superior a 10, 
utilizar o endereço: 
https://piloto-iss.curitiba.pr.gov.br/certsrv/
 
Na barra de endereço, insira um dos endereços
browser. O sistema apresentar

 
                                                          
Ambiente Piloto é o ambiente destinado 

Este manual tem por objetivo explicar como criar um certificado digital em 
 utilizando sistema operacional Windows 8 o

com o WebService  do ISS Curitiba. 

Criando um certificado digital 

Para dar início a criação do certificado digital (em ambiente piloto) deve

Caso a versão do navegador Internet Explorer utilizado seja inferior a 10, 

iss.curitiba.pr.gov.br/certsrv/ 

Caso a versão do navegador Internet Explorer utilizado seja igual ou superior a 10, 

iss.curitiba.pr.gov.br/certsrv/ 

Na barra de endereço, insira um dos endereços acima, de acordo com a versão do 
sistema apresentará a tela abaixo, clique em “Request a cer

                   
loto é o ambiente destinado à realização da homologação do WebService ISS Curitiba. 3 

Este manual tem por objetivo explicar como criar um certificado digital em  
utilizando sistema operacional Windows 8 ou superior, a fim 

Para dar início a criação do certificado digital (em ambiente piloto) deve-se: 

Caso a versão do navegador Internet Explorer utilizado seja inferior a 10, utilizar o 

Caso a versão do navegador Internet Explorer utilizado seja igual ou superior a 10, 

de acordo com a versão do 
“Request a certificate”. 

 

homologação do WebService ISS Curitiba.  



 

Para criar um certificado de browser, clique no link (Web Browser Certificate).

 
Após, clique em 

ambiente Piloto. 

Caso a opção “More Options>>
configuração do modo de 
15). 

 
 

certificado de browser, clique no link (Web Browser Certificate).

Após, clique em “More Options >>” assim, o certificado

Caso a opção “More Options>>” não seja exibida, será necessário realizar a 
configuração do modo de exibição de compatibilidade do browser (Item 7 
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certificado de browser, clique no link (Web Browser Certificate). 

 

certificado será válido no 

 
” não seja exibida, será necessário realizar a 

exibição de compatibilidade do browser (Item 7 - Página 



 

 
Após marcar a opção “More Option

Identifying Informations será exibida. 
 

Clique no link “use the Advanced Certificate Request form
abaixo: 

Após marcar a opção “More Options>>”, a janela Web Browser Certificate 
será exibida.   Conforme imagem a seguir:

se the Advanced Certificate Request form
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Web Browser Certificate - 
Conforme imagem a seguir: 

 
se the Advanced Certificate Request form”,  mostrará a tela 



 

Preencha os dados do formulário
Exportable”, conforme modelo mostrado abaixo

 

Preencha os dados do formulário, selecione a opção “Mark Keys as 
modelo mostrado abaixo. 
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selecione a opção “Mark Keys as 



 

 
Após preencher os dados, clique no botão “Submit”

será exibida: Clique em “Sim”.

 

preencher os dados, clique no botão “Submit”. Uma tela de conformação 
será exibida: Clique em “Sim”. 
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Uma tela de conformação 

 



 

3. Instalando certificado 
 

Após confirmar a solicitação do 
o certificado digital na máqui
instalação da CA.  

Para instalar a CA, c
exibida.  

Clique em “Install this 

Ao aparecer à opção de download

certificado – CA-Piloto 

Após confirmar a solicitação do certificado, será exibida uma tela para instalar 
máquina. Antes de instalar o certificado digital

Para instalar a CA, clique em “Install this Certificate”. A tela abaixo será 

“Install this CA Certificate”. 

opção de download, clique em “Abrir”. 
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uma tela para instalar 
ntes de instalar o certificado digital,  é necessário a 

. A tela abaixo será 

 

 



 

 
Quando abrir o arquivo

4.  Importando certificado 
 
Após, a tela de “Assistente para 
a opção “usuário atual” e clique em 

abrir o arquivo, clique em “Instalar Certificado”. 

certificado – CA-Piloto  

ssistente para Importação de Certificados” será exibida. S
a opção “usuário atual” e clique em “Avançar”. 
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será exibida. Selecione 



 

Na tela do Repositório de Certificado, marque a 
“Procurar”, conforme ilustração abaixo:

Após clicar em “Procurar”, a opção para Selecionar Repositório de 
Certificados será exibida

do Repositório de Certificado, marque a segunda opção
ilustração abaixo: 

em “Procurar”, a opção para Selecionar Repositório de 
será exibida. Marque a segunda opção “Autoridades de

10 

 
segunda opção, e clique em 

 
em “Procurar”, a opção para Selecionar Repositório de 

Autoridades de Certificação 



 

Raiz Confiáveis”. Clique em “OK”
a seguir: 

lique em “OK” e depois em “Avançar”, conforme telas
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e depois em “Avançar”, conforme telas mostradas 
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Na próxima tela, será apresentada a janela “concluindo o Assistente para 

Importação de Certificados”. Clique em “Concluir”. 

 
 



 

Aparecerá a mensagem
Clique em “Sim”. 

Na próxima tela, a mensagem 
exibida.  Clique em “OK” 

 

 
 
 
 

mensagem com “Aviso de Segurança”, conforme tela abaixo: 
 

a mensagem informando que a importação obteve êxito
lique em “OK” para fechar a caixa de dialogo da instalação da CA.
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, conforme tela abaixo:  

 
ão obteve êxito será 

para fechar a caixa de dialogo da instalação da CA. 

 



 

5. Instalação certificado
 

 Para concluir a instalação do certificado, clique em 

 
Na próxima tela, 

que o certificado foi instalado com sucesso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Instalação certificado 

ara concluir a instalação do certificado, clique em “install this certificate”

, a mensagem “Certificate Installed” será exibida
certificado foi instalado com sucesso. 
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“install this certificate”: 

 

será exibida, informando 

 



 

6. Configuração de Modo Exibição de 
 
 Para configurar o modo de Exibição de Compatibilidade,
clique em “Ferramentas”  e  em Configuração do Modo Configuração de Compatibilidade
imagem exibida abaixo: 

Após clicar em Configuração do Modo de Exibição de Compatibilidade, preencha o 
campo “Adicionar este Site”, inserindo o endereço 
“Adicionar”.  De acordo com o modelo

 
Após adicionar o endereço do site no Modo
Fechar”.  Atualize a página da internet, acionando o botão Crtl + F5

. Configuração de Modo Exibição de Compatibilidade Internet Explorer

Para configurar o modo de Exibição de Compatibilidade, na barra ferramentas do navegador, 
“Ferramentas”  e  em Configuração do Modo Configuração de Compatibilidade

r em Configuração do Modo de Exibição de Compatibilidade, preencha o 
campo “Adicionar este Site”, inserindo o endereço *curitiba.pr.gov.br

De acordo com o modelo exemplificado abaixo: 

  

Após adicionar o endereço do site no Modo de Exibição Compatibilidade, clique em “ 
Fechar”.  Atualize a página da internet, acionando o botão Crtl + F5
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Compatibilidade Internet Explorer 

na barra ferramentas do navegador, 
“Ferramentas”  e  em Configuração do Modo Configuração de Compatibilidade.  Conforme 

 
r em Configuração do Modo de Exibição de Compatibilidade, preencha o 

*curitiba.pr.gov.br  e clique em 

de Exibição Compatibilidade, clique em “ 
Fechar”.  Atualize a página da internet, acionando o botão Crtl + F5. 


