O uso de certificado digital de servidor permite o estabelecimento de uma conexão segura
entre o site da Nota Fiscal de Blumenau e o navegador. Algumas versões de browsers podem
não ter em sua instalação todos osrequisitos para criar esta relação de confiança. O erro mais
comum está relacionado à ausência de Certificado Raiz da ICP-Brasil. Seguem as orientações
abaixo para solucionar este tipo de problema:
Atualização no Microsoft Internet Explorer:
Baixar os certificados digitais disponíveis no link:
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/repositorio/v1_v2_v3_msie.p7b
Instalar os certificados relacionados abaixo:
•

Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2

•

AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v3

•

AC Imprensa Oficial SP RFB G3

Para instalar siga os seguintes passos:
Passo 1: Clique duas vezes no arquivo conforme a relacionado acima;
Passo 2: Escolha a opção 'Instalar Certificado'

Clique em Avançar .

Marque a opção: Selecionar automaticamente o armazenam. decertific. conforme o tipo de
certificado . Em seguida, clique em Avançar .

Clique em concluir .

Caso o seu browser envie esta mensagem, clique em SIM . Caso contrário, clique em ok.

Clique em Ok .

Repetir este procedimento para todos os certificados relacionados acima.
Para confirmar se ocorreu sucesso na instalação:
No site da Nota Blu(https://nfse.blumenau.sc.gov.br/login.aspx) verifique a existência do
cadeado no navegador. Clique no cadeado e mande exibir as informações do certificado.
Deverá ser apresentada uma imagem semelhante a esta:

Esta imagem poderá variar, dependendo da versão do browser ou do sistema operacional, mas
não deverá ser exibido erro em nenhum certificado desta cadeia.
Atualização no Mozila Firefox:
Alguns browsers, como o Mozila, possuem um gerenciamento de certificado independente
(separados do Sistema Operacional), sendo necessário configurar os certificados reconhecidos.
Caso ocorra o erro abaixo para certificados emitidos pela ICP-Brasil, faça as seguintes
configurações:

Clique em “Entendo os riscos” e em seguida “Adicionar exceção”.

Mantenha a opção “Salvar esta exceção permanentemente” selecionada. Clique em
“Confirmar exceção de segurança”.

