
Passo a Passo Portal ENAT:

O Servidor deverá acessar o link do Portal: www.enat.receita.economia.gov.br/pt-br/

Após acessar o link, clicar no botão "Acesso Restrito" no canto superior direito e na
próxima página informar o CPF e senha definida, e clicar no botão "Acessar".
Dessa forma você estará no ambiente interno do ENAT.
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http://www.enat.receita.economia.gov.br/pt-br/


O acesso ao Portal ENAT pode ser realizado por usuário e senha, que será
encaminhado pela RFB através de e-mail (e-mail com link para cadastrar nova senha);

Para Acesso ao Sistema:
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Uma vez feito o login, basta clicar na aba com o nome do usuário, no canto superior
direito da página.

Localize o menu "Meus grupos de trabalho".

Na sequência, aparecerão os grupos em que o usuário está participando. Clique em
"ContÁgil Lite - Protocolo ENAT nº 10/2015".
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Aparecerá essa tela (imagem abaixo), e a última pasta contém a aplicação
(marcação em amarelo).

Instalação do Sistema:

A solução foi dividida em 10 partes (arquivos zip) devido à restrição do Portal ENAT no
tamanho máximo de cada arquivo. Dessa forma, é preciso baixar todos os arquivos
para uma mesma pasta e depois descompactá-los.

Após a descompactação, será gerada uma pasta chamada "contagil", de acesso à
aplicação, e dentro dela estarão os seguintes arquivos e subpastas:
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Caso esteja ocorrendo erro no "ContAgilLite64.exe".

Para acessar o ContÁgil Lite, basta executar o arquivo "ContAgilLite64.exe" (ou o
arquivo "run.bat", caso esteja ocorrendo algum erro). É necessário o uso de certificado
digital para acesso a ferramenta.

É disponibilizada uma nova versão do ContÁgil Lite a cada mês (ciclo mensal), ao final
da primeira quinzena. Importante baixar as novas versões mensalmente e compartilhar
com os usuários do órgão para acesso a ajustes e novas funcionalidades.

Para os servidores municipais que encaminharam a planilha para cadastro no Portal
ENAT e ao sistema fora do prazo, no qual se encerrou no dia 15/09, a RFB está se
esforçando para cadastrar todos e que será gerada uma versão extra da ferramenta
nos próximos dias com os novos acessos.
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