PEDIDO DE SERVIÇOS
FMCAIPDSV

 Explicação: Possibilita toda gestão referente a prestação de serviços com a opção de integração ao módulo
Faturamento. Após gerar os pedidos o usuário terá opção de emitir o RPS e posteriormente transmiti-lo
oficialmente no site da prefeitura correspondente ao município emitente.

1.
2.

Cadastro de Serviço Prestado
Inclusão de Pedido

 Para realizar esta rotina acesse o módulo: Faturamento.

 Primeiramente será necessário cadastrar o serviço, para isso acesse: Arquivo > Serviço.
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1. Cadastro de serviço prestado (saída)
 Será aberta a seguinte tela:

1

2

4

3

5

 Para realizar este cadastro preencha os seguintes campos:
(1) Tipo do serviço (marque prestado)
(2) Código e Descrição do serviço que será prestado.
(3) Campos para RPS – Informe o Código de tributação do município e o Código do Serviço, que podem ser
conseguidos junto à contabilidade da empresa.
(4) Valor unitário, Unidade de medida, Comissão (se houver), Grupo (Caso o serviço tenha algum tipo de
tributação específico, previamente cadastrado em faturamento>arquivo>grupo de serviços), e as alíquotas de
ISS e IR do serviço.
(5) Prestado/Impostos retidos e devidos - Marque as flags dos impostos que serão retidos, e informe os códigos
das guias dos impostos que serão devidos. Clique no Disquete para incluir.
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2. Inclusão de Pedido
 Para realizar a inclusão do pedido de serviço acesse: Faturamento > Pedido.

 Na tela que será aberta informe o (1) Cliente e clique em (2) S-Serviços.

2
1
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 Nesta tela informe o (3) Serviço a (4) Quantidade e clique em “Atualiza”.

3
4

 Em seguida clique em “C-Cálculo” e no “Disquete” para salvar o pedido.

 Para realizar a emissão da nota fiscal, pesquise o pedido e clique no botão: X-Gera Nota Fiscal Eletrônica.
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 Em seguida clique no botão: V-Valida Nota Fiscal Eletrônica.

 Será exibida a mensagem abaixo. Clique em OK para que seja aberto o arquivo RPS.

 Será gerado o arquivo RPS (Em formato TXT ou XML de acordo com o leiaute do município, previamente
parametrizado no sistema). Basta salva-lo e envia-lo para o site da prefeitura para realizar a emissão da nota.

Página 5 de 5

