MANUAL DO MÓDULO CONTRIBUINTE

2022 – Versão 1.0
1

Sumário
1. Emissão de Nota ..................................................................................................3
1.1. Carta de Correção ..................................................................................................7
1.2. Substituição de Nota Fiscal .......................................................................................9
1.3. Copiar Nota (Emissão de Nota) ................................................................................ 11
1.4. Copiar Nota (Consulta de Notas Fiscais) ..................................................................... 13
1.5. Emissão Nota Exterior ........................................................................................... 15
2. Cancelamento de Nota......................................................................................... 16
2.1. Solicitação de Cancelamento De Nota........................................................................ 18
2.2. Consulta Status Solicitação de Cancelamento .............................................................. 21
3. Gerenciar Tributos Federais ................................................................................. 23
4.

Cadastrar Clientes/Fornecedor (Menu) .................................................................... 25

5. Cadastrar Cliente/Fornecedor (Emissão de Nota) ...................................................... 27
6. Serviços Tomados – Recebidos (Aceitar e Rejeitar) ................................................... 28
7. Declaração de Serviços Tomados .......................................................................... 32
8. Exportação XML em Lote ou Individual ................................................................... 35
8.1. Exportação XML via Consulta de Notas ...................................................................... 37
9. Fechamento de Competência (Geração DAM) ........................................................... 38
9.1. Fechamento de Competência (Por Nota – Guia Individual) ............................................... 40
9.2. Alterar Vencimento Guia de Recolhimento (DAM) .......................................................... 42
9.3. Incluir Nota em Guia Já Gerada ............................................................................... 43
9.4. Como Unificar Guia de Recolhimento ......................................................................... 45
10. Emissão de Boleto Avulso .................................................................................... 46

2

1. Emissão de Nota
Para emitir nota clique em Operações Fiscais -> Emitir NFS-e

Informe a Competência da nota (Por padrão a competência inicial será a vigente).
Informe a Observação da nota caso deseje.

OBS: Caso exista um RPS para esta nota, informe SIM e preencha as informações Tipo RPS, Nº RPS, Série RPS e Data RPS.

Informe o CNPJ ou CPF do Tomador da Nota Fiscal e clique em BUSCAR.

Caso o cadastro esteja no banco de dados da prefeitura, os dados serão preenchidos automaticamente.
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É possível salvar o cadastro como Cliente Favorito, para isso clique em Adicionar como Cliente.
Agora selecione o Serviço e depois o CNAE.

Informe a descrição do serviço que foi prestado (NÃO OBRIGATÓRIO)

Informe o campo Quantidade e Valor Unitário.
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OBS: Caso a nota seja com valor único, mantenha o campo quantidade do jeito que está e apenas informe o valor total da nota no campo
Valor Unitário.

Com todos os campos acima preenchidos, clique em + Adicionar Serviço

Após realizado o passo anterior, iremos visualizar a tela de tributação. Nessa tela é possível alterar a
Exigibilidade, se a nota possui ISS RETIDO para o tomador e Local da Prestação do Serviço.
Também conferir os valores da nota.

OBS: A Natureza da Operação (EXIGIBILIDADE) só será possível alterar caso o contribuinte possua a permissão no seu cadastro, o ISS
Retido pelo Tomador também só será possível caso o serviço utilizado tenha essa permissão ou o contribuinte tomador seja substituto
tributário.

Caso sua nota possua retenção de impostos federais basta preencher o valor em cada campo
disponível na tela a seguir:

5

OBS: Para utilizar o botão de + Calcular Tributação automaticamente, verifique o item 3.

Após realizado todos os passos anteriores, é possível realizar a Pré-Visualização da nota antes de sua
emissão.
Para isso, clique em Pré-Visualizar, com isso será possível visualizar como sua nota ficará.

Após isso basta clicar em Confirmar para emitir a nota.

Pronto, nota emitida com sucesso! Você visualizará todas as informações da nota emitida conforme
imagem a seguir:
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1.1. Carta de Correção
Para realizar a emissão de uma carta de correção localize a nota desejada.
Para isso clique em Operações Fiscais -> Consulta de Notas Fiscais

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em Consultar.

Após encontrada clique em Detalhes.
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No final da página haverá algumas opções, clique em Emitir Carta de Correção

Realize as correções necessárias e após finalizar clique em Confirmar

Após confirmar a carta de correção, a mesma estará disponível para impressão conforme a tela a
seguir
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1.2. Substituição de Nota Fiscal
Para realizar a substituição de uma nota localize a nota desejada.
Para isso clique em Operações Fiscais -> Consulta de Notas Fiscais

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em Consultar.

Após encontrada clique em Detalhes.
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No final da página haverá algumas opções, clique em Substituir Nota

Realize o novo preenchimento da nota por completo com os itens necessários para correção, após
finalizar clique em Confirmar

Pronto, Nota Substituída.
Como podemos ver, a nota 195 foi cancelada sendo substituída pela nota 206.
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No campo Outras Informações da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço é mencionado que a mesma foi
substituída.

1.3. Copiar Nota (Emissão de Nota)
A Função copiar nota está disponível no sistema, basicamente serve para emitir uma nota igual a outra
já emitida, não sendo necessário o contribuinte digitá-la novamente.
Para utilizar essa função basta estar na tela de emissão de nota, a função está disponível no canto
superior direito.

Após clicar, basta informar o número da nota que deseja copiar e clicar em Buscar
Pronto, Cópia realizada.
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Todos os dados da nota anterior serão iguais, por esse motivo é recomendável conferir todos antes
de finalizar.
Será necessário + Adicionar o Serviço da nota, por isso verifique os dados que foram copiados da
nota anterior.
Após finalizada toda a conferência basta Confirmar a emissão.
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1.4. Copiar Nota (Consulta de Notas Fiscais)
Além do método anterior para copiar a nota, é possível realizar o mesmo procedimento pela Consulta
de Notas Fiscais.
Para isso, basta clicar em Operações Fiscais -> Consulta de Notas Fiscais.

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em Consultar.

Após encontrada clique em Detalhes.

No final da página haverá algumas opções, clique em Copiar.
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Após selecionar a opção copiar, você será transferido para a tela de emissão de nota com todas as
informações já preenchidas referente a nota escolhida.

Todos os dados da nota anterior serão iguais, por esse motivo é recomendável conferir todos antes
de finalizar.
Será necessário + Adicionar o Serviço da nota, por isso verifique os dados que foram copiados da
nota anterior.
Após finalizada toda a conferência basta Confirmar a emissão.
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1.5. Emissão Nota Exterior
Ao realizar o preenchimento de nota para um tomador do Exterior, clique em Cadastro e selecione a
opção Exterior:

Após selecionar, continue a nota ou então altere os dados do tomador do exterior (A Alteração Não É
Obrigatória).

E basta finalizar a nota e realizar sua emissão.
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2. Cancelamento de Nota
Para realizar o cancelamento de nota você deverá clicar em Operações Fiscais -> Consulta de Notas
Fiscais.

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em Consultar.

Após encontrada clique em Detalhes.

No final da página haverá algumas opções, clique em Cancelar.
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Informe o Motivo do Cancelamento, Data de Cancelamento, Existe Nova Nota Emitida e o Número da
Nova nota (Caso tenha marcado SIM no Existe Nova Nota Emitida).
Então clique em Confirmar.

Pronto, documento cancelado com sucesso.
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2.1. Solicitação de Cancelamento De Nota
A solicitação de cancelamento ocorre quando a nota por algum motivo tributário parametrizado pela
prefeitura não pode ser cancelada diretamente.
Nesse caso será repassada a solicitação para análise do fiscal responsável pelo acompanhamento.
Para realizar a solicitação de cancelamento você deverá clicar em Operações Fiscais -> Consulta de
Notas Fiscais.

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em Consultar.

Após encontrada clique em Detalhes.
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No final da página haverá algumas opções, clique em Cancelar

Automaticamente o sistema irá informar que a nota não pode ser cancelada diretamente sendo
necessário realizar a solicitação de cancelamento:

Informe o Motivo do Cancelamento, caso exista uma Nova Nota Emitida informe que existe e o Número
da Nova Nota e o motivo da solicitação de cancelamento.

Caso deseje anexar algum documento, clique na opção Incluir Anexo.
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Após incluir, o anexo será mostrado logo na aba seguinte:

Feito isso, basta clicar em Confirmar/Abrir Pedido

Pronto, solicitação gerada. Agora aguardar retorno da auditoria fiscal sobre seu cancelamento.
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2.2. Consulta Status Solicitação de Cancelamento
Para consultar o status da sua Solicitação de Cancelamento, clique em Operações Fiscais ->
Solicitações de Cancelamento

Nessa tela, serão exibidos todos os pedidos de cancelamento solicitados no seu CNPJ, caso deseje
poderão ser utilizados os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada.
Após identificar a nota desejada para consultar, poderá verificar o Status ou até mesmo clicar em
Detalhes para maiores informações:

Ao clicar em Detalhes, você poderá visualizar todas as informações que foram informadas na
solicitação e seus anexos.
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Caso a solicitação seja autorizada, na consulta será informado o status, a nota estará Cancelada e o
Status da nota será atualizado.

Caso não seja autorizada, na consulta será informado o status.

Você poderá consultar o motivo clicando em Detalhes.

Será informado o motivo da não autorização e qual procedimento a ser realizado para cancelamento da
nota desejada.
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3. Gerenciar Tributos Federais
Agora é possível deixar salvo uma alíquota dos impostos federais para preenchimento automático das
informações, sem necessidade de preenchimento manual.
Para configurar clique em Cadastros -> Gerenciar Tributos Federais.

Agora clique em Cadastrar Valores:
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Agora preencha a alíquota correspondente a cada imposto, não sendo necessário preencher todos.
Após dados preenchidos, clique em Cadastrar Valores.

Com os dados preenchidos na hora de emissão da nota basta clicar no botão + Calcular Tributação
que será calculado conforme alíquota informada.

24

4. Cadastrar Clientes/Fornecedor (Menu)
É possível cadastrar Clientes/Fornecedor favoritos e apenas selecionar na hora da emissão da nota,
para realizar esse procedimento basta clicar em Cadastros -> Meus Clientes.

Agora clique em + Novo Cliente/Fornecedor

Informe o CNPJ/CPF que deseja cadastrar e clique em Buscar:

Preencha os dados da maneira que preferir ou for solicitada pelo Cliente, após finalizar clique em
Confirmar.
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Pronto, cadastro salvo. Para utilizar na emissão basta ir na aba Tomador e selecionar o tipo Cadastro
Meus Clientes:

Agora basta selecionar a empresa desejada de seu cadastro:

E Pronto, basta continuar com o preenchimento da nota.
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5. Cadastrar Cliente/Fornecedor (Emissão de Nota)
É possível cadastrar o seu Cliente/Fornecedor diretamente pela emissão da nota. Para isso ao digitar o
CNPJ do cliente clique na opção Adicionar como Cliente.

Após emitir a nota, o contribuinte em questão será cadastrado na sua base de Clientes/Fornecedor.
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6. Serviços Tomados – Recebidos (Aceitar e Rejeitar)
Na versão anterior do sistema, toda nota emitida pelo prestador contra seu CNPJ era necessário dar
entrada no sistema como Serviços Tomados.
Agora quando a nota for emitida por um contribuinte domiciliado no município isso não será mais
necessário.
Toda nota emitida contra seu CNPJ será disponibilizada no menu Operações Fiscais -> Serviços
Tomados - Recebidos.

Por padrão serão exibidas as notas pendentes de aceite, poderá ser modificado os filtros para
identificar outras.
Na tela a seguir podemos ver que possuímos 2 (duas) notas pendentes de aceite:
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Antes de realizar o aceite, caso deseje conferir a nota recebida é possível realizar sua impressão. Para
isso clique no botão IMPRIMIR.

Após a conferência, você poderá selecionar a nota e clicar no ACEITAR ou REJEITAR.
Para isto, basta selecionar a nota desejada ou todas e clicar nas opções.

Ao selecionar uma das opções uma nova confirmação será solicitada basta confirmar ou cancelar para
voltar à página anterior.
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OBS: Caso efetue a rejeição da nota, deverá informar o motivo da rejeição para concluir.

Após confirmação aparecerá uma mensagem informando do aceite ou rejeite e a nota
automaticamente ficará marcada com a informação efetivada.

Após realizado o Aceite da nota acima, podemos verificar que a mesma já se encontra escriturada no
nosso ambiente.
Para consultar clique em Operações Fiscais -> Consulta de Notas Fiscais.
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Caso deseje, poderá utilizar os filtros para encontrar rapidamente a nota, no caso utilizei o Número da
Nota.
Como podemos ver, a nota aceita já consta escriturada no ambiente como Serviço Tomado.

Caso tenha rejeitado a nota, a mesma não será escriturada no seu ambiente e ficará com o status de
Rejeitada.

Automaticamente o prestador do serviço será notificado tanto do aceite como rejeite:
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7. Declaração de Serviços Tomados
Neste item veremos como realizar a declaração de serviços tomados manualmente.
OBS: Está opção SERVE APENAS quando se tratar de contribuintes de FORA DO MUNICÍPIO, quando se tratar de contribuinte do
município verifique como realizar o aceite e rejeição no Item 6.

Para realizar a declaração clique em Operações Fiscais -> Declaração de Serviço Tomado.

Na tela de declaração informe se o prestador é Optante do Simples ou se trata de prestador do
Exterior.
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Caso o prestador não se enquadre em nenhuma dessas duas opções informe o CNPJ e clique em
BUSCAR.
Caso o cadastro exista na base da prefeitura os dados serão preenchidos automaticamente, caso não
basta preencher os dados do prestador.

Agora informe os detalhes da emissão da nota, Data de Emissão, Série, Sub Série e o Número.

Agora, selecione o serviço que está sendo Tomado.
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Informe o valor do serviço e clique em Declarar Nota.

Nota declarada.
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8. Exportação XML em Lote ou Individual
Para realizar esse procedimento, clique em Operações Fiscais -> Exportação XML NFS-e.

Selecione o Tipo de Data que deseja consultar (Data de Emissão ou Competência) e informe a data ou
competência e clique em Consultar.

Agora você poderá selecionar apenas algumas ou todas para geração do arquivo XML.
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Após selecionar o desejado basta clicar em Gerar XML.

O download do arquivo irá iniciar automaticamente:

36

8.1. Exportação XML via Consulta de Notas
Para realizar esse procedimento, clique em Operações Fiscais -> Consulta de Notas Fiscais.

Adicione os filtros necessários para encontrar a nota desejada, após encontrar clique em Detalhes.

No final da página haverá algumas opções, clique em Download XML.

O download do arquivo irá iniciar automaticamente:
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9. Fechamento de Competência (Geração DAM)
Nesse passo será demonstrado como realizar o fechamento de competência para a emissão da Guia
de Recolhimento.
Clique em Débitos -> Fechamento de Competência.

Na tela a seguir será demonstrada toda a situação fiscal da empresa, por padrão vem selecionado os
serviços prestados:
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Conforme demonstrado na imagem acima, constam documentos fiscais pendentes de geração de
DAM.
Para realizar o fechamento da competência, clique em SELECIONAR TODAS AS NOTAS.

Confirme a caixa que será mostrada.
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Agora realize a impressão da Guia (DAM)

Pronto, Guia de Recolhimento (DAM) gerada. Agora altere o TIPO para TOMADOS e clique em
BUSCAR.

Realize o mesmo procedimento realizado anteriormente para geração da guia, após realizado o
procedimento sua situação fiscal irá alterar para:

9.1. Fechamento de Competência (Por Nota – Guia Individual)
Caso deseje realizar impressão da guia de apenas uma nota, siga o passo a passo a seguir.
Clique em Selecionar Por Nota:

Selecione o Tipo que deseja e qual competência se refere e clique em CONSULTAR.
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Agora selecione a nota que deseja gerar a Guia (DAM) Individual ou um lote de notas.
Após selecionar, clique em GERAR DAM.

Pronto, Guia de Recolhimento (DAM) gerada. Clique em Imprimir Guia.
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9.2. Alterar Vencimento Guia de Recolhimento (DAM)
Para alterar o vencimento de uma guia em aberto, clique em Débitos -> Fechamento de
Competência.
Informe o TIPO da guia e a competência que pertence e clique em BUSCAR.

Clique no calendário amarelo.

Informe a data do novo vencimento:
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Clique em Simular e então em Confirmar.
Pronto, Guia com vencimento atualizado, basta realizar a impressão da mesma.

9.3. Incluir Nota em Guia Já Gerada
Caso já tenha uma nota emitida com guia já gerada e deseja incluir uma nova nota na mesma guia,
realize o procedimento a seguir:
Clique em Débitos -> Fechamento de Competência
Informe o TIPO da guia e a competência que pertence e clique em BUSCAR.

Caso a guia já esteja impressa, basta realizar o cancelamento da impressão, para isso clique em
Remover a geração do DAM.

Informe o motivo e clique em Confirmar.
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Agora basta selecionar a opção Incluir em DAM e clique em Selecionar Todas as Notas.
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9.4. Como Unificar Guia de Recolhimento
Quando ocorre do mesmo tipo de débito gerar boletos separados, caso deseje poderá ser unificado em
apenas um.
Para isso clique em Débitos -> Fechamento de Competência:
Informe o TIPO da guia e a competência que pertence e clique em BUSCAR.

Selecione as guias que deseja unificar e clique no botão Unificar.

Confirme a Unificação das guias e pronto. Será mostrado apenas um boleto basta realizar a
impressão do mesmo.
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10.

Emissão de Boleto Avulso

Na tela inicial do sistema clique em Emissão de Boleto Avulso.

Informe o CNPJ e Razão Social do Prestador do Serviço e clique em Continuar.

Preencha os dados do Prestador e do Tomador:
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Agora informe o Número da Nota, Tipo de Documento, Série e Data de Emissão.
Caso deseje informar alguma Observação também poderá preencher o campo.

Agora você deverá selecionar o serviço que foi realizado, para isso clique em pesquisar por CNAE ou
Serviço e dê dois cliques na tabela a seguir:
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Após selecionar o serviço caso deseje, informe a descrição e então o valor total do serviço:
Então basta clicar em Adicionar

Caso deseje anexar a nota que está sendo declarada, basta clicar em Incluir Novo Anexo.
Após isso, basta clicar em Finalizar.
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Após isso você será jogado para a tela do boleto avulso gerado, basta informar o e-mail, data de
vencimento e o sacado da guia de recolhimento e então basta clicar em Imprimir.

Pronto, guia de recolhimento gerada para pagamento.
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