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Novas funcionalidades 
 

Cadastros de municípios e unidades da federação 
O Gerente Global agora contém os cadastros de municípios e unidades da federação conforme 
divulgado pelo IBGE. Ao instalar a nova versão, todos os municípios e estados serão criados na 
base de dados. O sistema também oferece telas para consulta e manutenção.  
 

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços da Prefeitura de Curitiba 
O sistema foi integrado à Prefeitura de Curitiba para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de 
Serviços. As principais funcionalidades são: 

 Geração de RPS – Recibo Provisório de Serviços. 

 Envio de lotes de RPS à prefeitura. 

 Consulta de situação de lotes de RPS e conversão em NF. 

 Envio da NFe (link) por email a clientes. 
 
Exportação de Notas Fiscais para o sistema Cordilheira 
No menu de serviços, opção de geração de arquivo de Notas Fiscais no layout do sistema 
Cordilheira. 
 
 

Melhorias 
 

Melhorias na tela de emissão de nota fiscais de serviços 
O formulário de emissão de notas fiscais de serviços recebeu as seguintes melhorias: 

 Botão para acesso ao cadastro do cliente para alteração de informações sem interromper a 
criação da nota. 

 Revisão de layout para melhoria da interação com o usuário. 

 Tela popup de memória de cálculo dos impostos permite consultar e/ou alterar alíquotas, 
bases de cálculo e percentuais de retenção. 

 Validação cruzada da natureza da operação versus a unidade da federação do cliente. 

 Novo ícone na “toolbar” permite consultar o histórico de operações realizadas com cada 
nota fiscal (a maior utilidade é na NFSe onde há várias operações). 

 

Novos campos no cadastro de empresas 
A aba “Nota Fiscal de Serviços” do cadastro de empresas ganhou novos campos destinados ao 
controle da emissão de notas fiscais de serviços. 
 
Contabilização simplificada de notas fiscais de fornecedores 
A tela de lançamento de notas fiscais de fornecedores recebeu melhorias na contabilização com 
vistas a reduzir a intervenção dos usuários no processo. As principais alterações são descritas a 

seguir: 

 A planilha que apresentava os débitos e créditos foi substituída por campos para entrada 
direta da conta e do centro de custos a debitar. Esta simplificação parte do princípio de 

que: (1) a conta de crédito é sempre atribuída automaticamente pelo sistema sendo, 
portanto, um detalhe desnecessário para o usuário; (2) Na maioria das notas ocorre o 
acionamento de apenas uma conta de débito. 

 Novo botão “Dividir” para acionamento de mais de uma conta de débito (rateio). 

 Suprimidos os botões “Incluir”, “Alterar”, “Excluir”, “Gerar” e “Atualizar”. Todas essas 
funções serão executadas automaticamente pelo sistema sempre que for percebida alguma 
alteração de valores ou de outras informações relevantes à contabilização. 

 
Desconto total em contas a pagar/receber 
As telas de contas a pagar e a receber agora aceitam a baixa de títulos mediante desconto total do 

saldo a pagar. 
 



Contas a pagar apenas com valor dos juros 

O sistema passa a aceitar a implantação de títulos contendo apenas provisão de juros, sem valor 
principal. A nova facilidade é útil, por exemplo, para pagamento de juros de financiamentos 
durante o prazo de carência. 

 
Previsões de contas a receber sem contabilização 
O sistema passa a permitir a implantação de previsões de contas a receber sem necessidade de 
contabilização. 
 
Vínculo do cadastro de clientes/fornecedores com o novo cadastro de municípios 
Em lugar da informação textual do nome do município, a tela de manutenção do cadastro de 

clientes/fornecedores passa a oferecer campo para vínculo com o cadastro de municípios do IBGE. 
Durante a instalação da nova versão o sistema executará uma vinculação automática para os 
cadastros que contenham o nome do município corretamente grafado. Os cadastros que se 
encontram com grafia incorreta devem ser vinculados manualmente. Para facilitar, o aplicativo 
apresentará em vermelho, na listagem, os cadastros que precisam de vinculação manual. 
 

Vínculo do cadastro de empresas com o novo cadastro de municípios 
O cadastro de empresas (endereços de empresas) também passou a ser vinculado com o novo 
cadastro de municípios do IBGE conforme descrito acima. 
 
Filtro persistente em requisições e ordens de compra 
As listagens de requisições e ordens de compra agora contam com filtro de empresa persistente, 
isto é, o sistema armazena a última empresa escolhida pelo usuário para sugerir na próxima 

interação. 
 
 

Correções 
 

Falha ao excluir notas fiscais de fornecedores 
A partir da versão 1.0.51 o sistema não permitia a exclusão de notas fiscais de fornecedores que 

não estivessem contabilizadas, exibindo mensagem de erro. Corrigido. 
 

Contas a receber com valor principal zerado 
A partir da versão 1.0.51 a baixa de contas a receber vinculadas a faturas causava o zeramento do 
valor principal. A falha foi corrigida e durante a instalação da nova versão serão corrigidos todos os 
títulos que se encontrarem nesta situação. 

 
 

 


