ROTEIRO PARA ACESSO AO CNO VIA PORTAL eSOCIAL
Outro acesso ao Cadastro Nacional de Obras - CNO é via
eSocial.
O responsável pela inscrição de obra de construção civil que não possui certificado digital
ou código de acesso e que, portanto, não consegue acessar o cadastro por meio do Portal e-Cac da
Receita Federal, passa

a ter acesso ao cadastro por meio do Portal eSocial.

Fazendo um código de acesso com o número do TÍTULO DE
ELEITOR ou Recibos da Declaração de Imposto de Renda.
Lembrando que essa forma de acesso (via Portal do eSocial)
não dá acesso ao e-CAC.
A seguir, explicaremos passo a passo como adquirir o código de
acesso:

1 – Acesse o Portal do eSocial (http://portal.esocial.gov.br):

2 – Clique no no botão

3 – Na tela de login clique no link Primeiro Acesso?

4 – Insira os dados do contribuinte para o qual você quer
acesso ao CNO e clique em ”Avançar”:

5 – Preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar”.

6 – Informe o número do Título de Eleitor do contribuinte e
crie uma senha para acesso e clique em

:

Obs: Se o contribuinte for declarante de IR a página exigirá
os números de recibo da entrega da declaração e não o número do
título de eleitor.
7 – Será exibida a seguinte mensagem:

7 - Ao clicar em confirmar você será direcionado para a página principal
do eSocial:

8 - Clique em “Empregador/Contribuinte” para exibir o menu
abaixo

9 - Selecione “Acesso ao Sistema CNO”

OBS: Caso ocorra o seguinte erro “Sua conexão não é
particular” (tela abaixo) clique sobre “AVANÇADO”

Em seguida clique em “Ir para cno.receita.economia.gov.br
(não seguro)”

O Sistema te direcionará para o CNO e a seguinte tela será
disponibilizado.

OBS: Daqui em diante, seguir o Manual do usuário do CNO
disponível no endereço http://receita.economia.gov.br/interface/lista-deservicos/cadastros/cno

