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1. CONSULTA DE NOTAS FISCAIS (SERVIÇOS TOMADOS E PRESTADOS)
• Para realizar a pesquisa clique na aba OPERAÇÕES FISCAIS  CONSULTA DE NOTAS FISCAIS.

•

Na próxima tela você verá todas as opções de filtragem das notas.

ATENÇÃO: Por padrão o sistema irá trazer em TIPO DE DECLARAÇÃO Ambos, mas pode ser alterada apenas para
SERVIÇOS TOMADOS ou SERVIÇOS PRESTADOS.

LEMBRANDO: O campo DATA DE EMISSÃO pode ser alterado para filtrar por competência, nesse caso você
saberá tudo o que foi emitido na competência informada.
•

Após preencher os filtros necessários clique em CONSULTAR.
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2. CANCELAMENTO DE NFS-E
•

Para realizar o cancelamento de nota fiscal de serviço realize a consulta de nota fiscal conforme realizado
no primeiro item.
LEMBRANDO: Você poderá utilizar o campo NÚMERO DE NOTA para encontrar mais fácil.

•
•

Clique em DETALHES da nota que deseja cancelar.
No final da página selecione a opção CANCELAR NOTA.

•

Na próxima tela você irá informar o MOTIVO DO CANCELAMENTO, DATA DE CANCELAMENTO e
OBSERVAÇÃO (Não obrigatório).

•

Nota cancelada com sucesso.

ATENÇÃO: Caso a nota esteja fora do período de competência em vigor você deverá realizar outro procedimento
que veremos a seguir.
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3. CANCELAMENTO FORA DO PRAZO
•

Caso sua nota tenha passado do prazo para cancelamento o procedimento será um pouco diferente.
Quando tentar cancelar conforme os passos anteriores ele mostrará uma mensagem para você.

•

Clique em SOLICITAR CANCELAMENTO.

•

Na próxima tela ele mostrará os requisitos para cancelamento e o link para PREENCHIMENTO DA
SOLICITAÇÃO.

•

Informe a justificativa, caso queira anexar algum documento você poderá. Após realizar todo o
procedimento clique em CONFIRMAR.
Pronto. Você deverá aguardar a Prefeitura autorizar o cancelamento.

•

Para acompanhar seu cancelamento clique em OPERAÇÕES FISCAIS  SOLICITAÇÕES DE
CANCELAMENTO.
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•

Clique em CONSULTAR e acompanhe sua solicitação de cancelamento.

4. SUBSTITUIÇÃO DE NOTA
•
•

Para realizar a substituição de nota você deverá pesquisar a mesma pelo CONSULTA DE NOTAS FISCAIS.
Clique em DETALHES da nota e no final da página terá a informação SUBSTITUIR NOTA.

•

Na substituição da nota você poderá modificar:

IIIIII-

•

Observação da nota.
Serviço e Valores.
Impostos Federais.

Após realizar a substituição clique em CONFIRMAR substituição.

Pronto, sua nota anterior será cancelada e uma nova nota será emitida com a data do dia da substituição.
No rodapé da nota estará a informação que a nota foi substituída.
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5. EMISSÃO DE BOLETO
•

LEMBRANDO: Caso a empresa seja OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL o recolhimento será realizado
apenas pelo PGDAS.
Para realizar o fechamento das notas de prestados e tomados existem duas opções:

1. Emissão Direta ATIVA: Caso esteja ativa, sempre que emitir uma nota ou declarar um serviço tomado
automaticamente irá gerar o boleto.
2. Emissão Direta DESATIVADA: Já quando estiver desativada ele não irá gerar o boleto automático, você terá
que realizar o fechamento da competência.
Para verificar se está Ativa ou Desativada Clique em CADASTROS  VISUALIZAR MEUS DADOS.

Caso deseje alterar o Status desse modo, no final da página clique em EDITAR e marque ou desmarque essa
opção.

6. EMISSÃO DIRETA ATIVA:
•

Caso a emissão direta esteja ativa, automaticamente o sistema irá gerar o boleto em DÉBITOS 
IMPRESSÃO DE BOLETOS, basta imprimir o boleto.

LEMBRANDO: Após imprimir o boleto, caso precise imprimir novamente ele, você deverá selecionar o filtro de
status para IMPRESSOS NÃO BAIXADOS.
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7. EMISSÃO DIRETA DESATIVADA:
•

Caso a emissão direta esteja desativada, você irá precisar fechar a competência antes de gerar o débito.
Para isso clique em DÉBITOS  PROCESSAMENTO/TRANSMISSÃO DE NOTAS.

•

Clique em FECHAR COMPETÊNCIA e então seu débito será mostrado em DÉBITOS  IMPRESSÃO DE
BOLETOS.

Pronto, seu boleto estará gerado.

8. ALTERAR DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO
•

Para alterar a data de vencimento do boleto, nesse caso o boleto não está como IMPRESSO.
Você deverá clicar no VENCIMENTO DESEJADO e informar a data que deseja.

Após clicar na data você deverá informar a data desejada.
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•

Após preencher a data desejada, clique em CALCULAR e após isso CONFIRMAR ALTERAÇÃO.
Boleto atualizado com a data solicitada, só imprimir.

ATENÇÃO: Caso o boleto esteja impresso, porém deseja alterar a data de vencimento, você deverá clicar no filtro
de IMPRESSOS NÃO BAIXADOS.

Quando clicar em CANCELAR IMPRESSÃO o boleto irá retornar para Aberto (Não impresso) e então você poderá
imprimir com a data atualizada ou então selecionar uma data para vencimento.

9. CONSULTA DE BOLETOS
•

Para realizar a consulta de boletos pagos e em aberto clique em DÉBITOS  CONSULTA DE BOLETOS.

Você poderá clicar em CONSULTAR, ou então selecionar algum filtro para alguma informação mais precisa.
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Então você poderá filtrar entre boletos pagos, em aberto, cancelados e etc.
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