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MEU PERFIL
Objetivo
Esse formulário tem por finalidade completar seus dados, no perfil do sistema.

Exemplo:
Preencha os campos com seus dados corretamente.
01 - No campo CPF não há opção de alterar, pois esse dado já foi incluído no cadastro do operador.
02 - Neste campo podemos alterar sua senha. Digite-a no campo: Nova Senha.
03 - Repita a mesma senha, do campo 02.

CONFIGURAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Objetivo
Este formulário tem por finalidade incluir ou alterar dados dos prestadores de serviços.
Preencha os campos com os dados corretamente.
01 - Informe o CPF do contador ou altere o mesmo.
02 - Ao selecionar este campo, sempre que for emitir uma nova nota fiscal, o contador receberá um
e-mail com a cópia da nota fiscal (ENVIAR E-MAIL DA NOTA FISCAL AO CONTADOR)
03 - Informe o registro do contador.
04 - Informe as alíquotas da nota fiscal. Ao emitir uma nota fiscal, os campos das alíquotas serão
preenchidos com esses valores cadastrados.
05 - Informe o site da empresa, caso exista.
06 - Ao selecionar esses campos, será enviado um e-mail comunicando o tomador sobre a nota
fiscal gerada.
07 - Selecione a logomarca que será inserida no cadastro da empresa. Clique em Selecionar
Arquivo, para localizar a imagem a ser usada.
08 - Após selecionar a imagem clique em Enviar Imagem, para anexar.
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MEUS TOMADORES
Objetivo
Este formulário tem por finalidade cadastrar os tomadores de serviços, para que ele possa receber
dados da nota fiscal emitida em seu nome.
01 - Para incluir um novo tomador, Selecione o Tipo de Documento, depois preencha os demais
campos. De acordo com documento escolhido alguns campos terão preenchimento obrigatório. Ao
preencher todos os campos clique em Salvar.
02 - Para cadastrar um novo Tomador, clique em Novo.
03 - Para buscar um tomador já cadastrado, clique em Pesquisar.
04 - Após ter cadastrado ou alterado qualquer tomador, clique em Salvar.
05 - Para apagar registro de um tomador, selecione o mesmo em Pesquisar e depois clique em
Excluir.
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GERAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Objetivo
Considera-se Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e o documento emitido e armazenado
eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas
à prestação de serviços.
Esse documento substitui as Notas Fiscais Convencionais (impressas em papel), autorizadas pelo
Município e impressas em gráfica.
01 - Clique em Selecionar Tomador, para incluí-lo no serviço, e esse necessita ser previamente
cadastrado no sistema.
02 - Para Incluir um novo tomador ou alterar, clique em Incluir/alterar Tomador.
Exemplo:

01 - Caso queira incluir um novo tomador, escolha o tipo de documento, preencha os campos e
clique no botão Salvar.
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02 - Clique em Pesquisar para verificar se o tomador já esta cadastrado no sistema. Selecione o
prestador e clique no botão Incluir Dados do Tomador na Nota.

03 - Selecione a atividade econômica do prestador (CNAE) e o ramo de atividade de atuação do
prestador no município de acordo com o serviço prestado.
04 - Selecione a Natureza da Operação, escolha o tipo de tributação dentro ou fora do município. A
tributação fora do município só é autorizada, se a atividade prestada permitir.
05 - Selecione o tipo de Retenção, dependendo da opção escolhida no campo (04) essa opção
ficará inabilitada.
06 - Informe os Valores da Nota Fiscal de acordo com os campos.
07 - Selecione os campos de Retenções pré-definidos ou digite um novo valor.
08 - Após informar todos os valores e retenções, é possível verificar uma prévia do cálculo da Nota
Fiscal, clicando em Calcular Valores da Nota.
(Após informar todos os valores e retenções, clique em Calcular Valores da Nota para verificar
uma prévia do cálculo da Nota Fiscal) Acredito que ficaria melhor.
Exemplo:
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INTERMEDIÁRIO
01 - Na parte Intermediário podemos incluir outro tomador, como, por exemplo, um terceiro.
Exemplo:

CONSTRUÇÃO CIVIL
Informe todos os campos e clique na aba Construção Civil.
Exemplo:

Envio de E-mail
01 - Para que o tomador, responsável legal ou contador da empresa receba um E-mail da Nota
Fiscal, faça o seguinte:
- Habilite cada um que queira receber a nota fiscal.
Lembrando que esses e-mails são cadastrados na Configuração da Empresa.
02 - Ao Término dos lançamentos de todos os dados, a Nota Fiscal será gerada. Clique em Gerar
Nota Fiscal para finalizar a Nota Fiscal.
03 - Para limpar todos os dados da Nota Fiscal, clique em Limpar Digitação.
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Exemplo:

MINHAS NOTAS FISCAIS
Objetivo
Este formulário tem por finalidade consultar as Notas Fiscais do tomador de serviços.
01 - Informe a Data Inicial do período desejado para o começo da emissão das Notas Fiscais.
02 - (Informe da Data Final do período desejado para término da emissão das Notas Fiscais.
03 - Informe o nome do Tomador de Serviços.
04 - Marque alguma opção de Situação, para filtrar as Notas Fiscais.
05 - Exibe as Notas Fiscais de acordo com a seleção informada anteriormente.
06 - Limpa o conteúdo do formulário, permitindo uma nova seleção de Notas Fiscais.
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Abaixo o resultado da consulta
Exemplo:

Obs: Para visualizar a nota fiscal, clique duas vezes sobre a mesma.

CANCELAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Objetivo
Este formulário tem por finalidade realizar a pesquisa das notas fiscais, que poderão ser canceladas.
01 - Para cancelar a nota fiscal informe o número da nota fiscal e clique em Exibir Dados da Nota.
02 - Caso não saiba o número da nota fiscal, clique em Pesquisar Nota.

01 - Selecione o intervalo de Datas de pesquisa.
02 - Somente poderão ser canceladas, as notas que estiverem em Situação Aberta. Selecione a
Nota Fiscal, em seguida dê dois cliques sobre a nota fiscal
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01 - Selecione o Motivo de cancelamento da Nota Fiscal.
02 - Digite a Descrição do Motivo da Requisição para cancelamento da Nota Fiscal.
03 - Após fazer todos os passos acima clique em Cancelar Nota, para gerar a requisição de
cancelamento.
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Obs: Esse procedimento não cancela a Nota Fiscal imediatamente, ele gera uma pendência de

cancelamento que poderá ser deferida ou indeferida, posteriormente, pelo Setor responsável
na Prefeitura.
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SUBSTITUIR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Objetivo
Este formulário tem por finalidade fazer pesquisa das notas fiscais, que poderão ser substituídas.
01 - Para substituir a nota fiscal, informe o número da mesma e clique em Exibir Dados da Nota.
02 - Caso não saiba o número da nota fiscal, clique em Pesquisar Nota.

01 - Selecione o intervalo de Datas de pesquisa.
02 - Somente poderão ser substituídas, as notas que estiverem em Situação Aberta. Selecione a
Nota Fiscal, em seguida dê dois cliques sobre a nota fiscal
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01 - Selecione o Motivo de substituição da Nota Fiscal.
02 - Digite a Descrição do Motivo da Requisição para substituição da Nota Fiscal.
03 - Após fazer todos os passos acima clique em Substituir Nota, para gerar a requisição de
substituição.
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01 - Ao Clicar em Substituir Nota Fiscal, abrirá o formulário para geração da Nova Nota Fiscal para
substituição.
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REENVIAR NOTA FISCAL
Objetivo
Este formulário tem por finalidade fazer pesquisa das notas fiscais, e reenviar a nota fiscal aos
prestadores.
01 - Para Reenviar a nota fiscal, informe o número da nota fiscal e clique em Exibir Dados da
Nota.
02 - Caso não saiba o número da nota fiscal, clique em Pesquisar Nota.

01 - Selecione o intervalo de datas da pesquisa.
02 - Selecione a Nota Fiscal, que deseja reenviar. Dê dois cliques sobre a nota fiscal.
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01 - Selecione os responsáveis que irão receber o e-mail da Nota Fiscal.
02 - Caso o endereço de email não esteja cadastrado, marque a opção Outro e-mail e informe

o endereço do desejado. Em seguida clique no botão Reenviar Nota.
03 - Após selecionar os responsáveis, clique em Reenviar Nota.

MINHAS REQUISIÇÕES DE OPERAÇÕES DE NOTAS
Objetivo
Nessa opção podemos consultar todas as requisições geradas pelo Prestador de Serviços e
qual a sua posição no momento. Também é possível realizar o cancelamento de requisições
feitas anteriormente
01 - Selecione os critérios de filtragem desejados.
02 - Depois de selecionados, clique em Filtrar.
03 - Selecione a requisição desejada para verificar os detalhes ou para fazer o cancelamento.
Clique duas vezes sobre a linha da listagem.
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01 - Para excluir a requisição clique em Excluir requisição.
02 - Para voltar a tela de pesquisa, clique em Retorna.
03 – A opção 3 Gravar Requisição, é usado quando o prestador deixou de informar alguma
informação que não foi possível realizar o deferimento pelo fiscal. Nesse caso o fiscal retornará a a
solicitação exigindo que o prestador passe as informações necessárias para o deferimento.
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01 - Para excluir a requisição clique em Excluir requisição.
02 - Para voltar a tela de pesquisa, clique em Retorna.
03 – A opção 3 Gravar Requisição, é usado quando o prestador deixou de informar alguma
informação que não foi possível realizar o deferimento pelo fiscal. Nesse caso o fiscal retornará a a
solicitação exigindo que o prestador passe as informações necessárias para o deferimento.
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EMISSÃO DA GUIAS AVULSAS
Objetivo
Este formulário tem por finalidade pesquisar as notas fiscais para a geração e emissão de guias.
01 - Selecione o período de emissão da nota fiscal e clique em Pesquisar.
02 - Selecione as notas fiscais que deseja gerar a guia.
03 - Depois de selecionadas, clique em Gerar Guia.
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GESTÃO DE GUIAS EMITIDAS
01 - Para imprimir a guia, clique em Imprimir Guia Atual;
02 - Caso a guia esteja vencida, deverá ser solicitada uma remissão. Clique em Gravar Remissão.
03 - Para verificar os valores da nova guia clique em Previsão, para uma prévia.
04 - Obs: O fechamento mensal das guias será feito pelo setor responsável da

prefeitura, no primeiro dia útil, ou conforme o código tributário do município. Todas as
guias geradas no período de um mês serão transformadas em apenas uma guia única
e ficará disponível nessa opção para pagamento.

RPS
Objetivo
Essa opção permite ao prestador de serviços emitir notas fiscais quando houver impedimento
para a emissão “on-line” através do Portal da NFSe.Para isso o prestador poderá emitir
previamente algumas RPS, deixando-as armazenadas para serem utilizadas em caso de
necessidade.
01 - Para gerar uma nova guia de RPS, clique em Gerar Nova RPS.
02 - Clique duas vezes sobre a RPS para imprimir.
03 - Após o retorno das atividades do sistema, o RPS deve ser transformado em Nota Fiscal, para
isso, clique em Transformar em Nota Fiscal.
04 - Selecione o período de busca dos RPS's e clique em Pesquisar
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INCLUSÃO DE OPERADORES
Objetivo
Este formulário tem por finalidade criar novos usuários e editar suas permissões no sistema.
01 - Para criar um novo usuário, informe todos os campos e em seguida clique em Incluir
Operador.
02 - Ao confirmar a operação, será gerada automaticamente uma senha provisória (campo dois).
Essa senha deve ser informada para o usuário cadastrado.
03 - Após a inclusão do operador, devem ser atribuídas as permissões que o usuário possuirá.
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01 - Selecione as permissões vinculadas ao operador, em seguida clique em Fechar.

LIVRO FISCAL
Objetivo
Este relatório tem por finalidade apresentar ao usuário as movimentações feitas pela empresa pelo
período escolhido.
01 – Para emitir o livro fiscal selecione o período desejado.
02 – Selecione o tomador.
03 – Em seguida clique em Gerar Livro Fiscal
04 – Caso deseje emitir o livro de todos os tomadores, clique em Gerar Livro Fiscal.
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RELATÓRIO TOTAL DE EMITITDAS POR PERÍODO
Objetivo
Este relatório tem por finalidade apresentar ao usuário as movimentações feitas pela empresa pelo
período escolhido.
01 – Para emitir o relatório selecione o período desejado.
02 – Clique em filtrar
03 – Resultado da pesquisa
04 – Em seguida clique em Gerar Relatório
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