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1. Retorno Genérico

Programa utilizado para importar os arquivos de arrecadação bancária e da Receita Federal, estes arquivos possuem
informações sobre pagamentos de tributos.

Para a importação dos arquivos basta:

1.1 Identificar no campo Retorno SIAF se o arquivo é deste tipo setando SIM ou NÃO; 

1.2 Identificar no campo Operação qual a opção desejada: Importa e atualiza (gera o Lote de Arrecadação e
baixa  os  movimentos  automaticamente)  ou  Somente  importa (gera  o  Lote  mas  não  atualiza  os
movimentos dentro dele);

1.3 Clicar no botão Adicionar para localizar e selecionar o primeiro arquivo a ser importado. Esse passo pode
ser realizado para incluir na lista mais de um arquivo:

1.4 Após incluir todos os arquivos que deverão ter o mesmo tipo de Operação, clicar no botão  Submeter
para carregar no sistema todas as informações;

1.5  Após todos os arquivos terem sido carregados, clicar no botão Processar Arquivo;

1.6 Na tela apresentará a lista de todos os Lotes criados com essas importações.
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2. Lotes de Arrecadação

Programa para gerenciar os Lotes criados com a importação de cada arquivo pelo Retorno Genérico, bem como para
criar Lotes de Arrecadação de forma manual. 

Esta tela possui as seguintes ações:
 Atualizar Lote: baixa (atualiza)todos os movimentos do lote;
 Estornar Lote: esta ação estorna todas as baixas já realizadas;
 Atualizar  Lotes  Movimento  a  Movimento:  ação  para  atualizar  movimentos  já  baixados  e  que  sofrerão

alteração conforme ajustes realizados no(s) movimento(s).

O Lote de Arrecadação pode estar nas seguintes Situações:

 Digitado – Indica que o lote foi digitado, ou seja, criado manualmente;
 Atualizado - Indica que o lote foi processado;
 Fechado – Indica que o lote apenas foi importado, sem atualização ainda;
 Errado - Quando há diferença no valor entre o(s) movimento(s) e o total do lote;
 Parcialmente atualizado - Informa que o lote foi atualizado parcialmente. Ou seja, pelo menos um 

movimento dentro dele apresenta algum tipo de erro, sendo necessário sua verificação.

Para conferir os movimentos dentro do Lote, acesse o programa vinculado Movimento Lotes de Arrecadação:
Esta tela apresenta todos os movimentos (pagamentos) do Lote de Arrecadação e permite o gerenciamento através 
das seguintes ações:
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 Reorganiza Movimento: Abre e fecha todos os movimentos que a parcela selecionada possui (verifica se
a mesma parcela tem pagamento em outros lotes, ordena da primeira data para a última e reatualiza).
Esta  opção  somente  poderá  ser  utilizada  caso  NÃO  exista  nenhum  pagamento  para  a  parcela,
pertencente a lotes antigos (provenientes de conversões de outros sistemas);

 Atualiza Movimento Individual: Efetua a atualização para um movimento somente. Utilizado em casos
que o movimento não esteja atualizado (caso de digitação de novo movimento) ou Estorno, então o
sistema fará a atualização deste movimento;

 Mantém Movimento Estornado:  Limpa parte tributária e financeira, reprocessa todos os pagamentos
deste  tributo.  O  lote  permanecerá  atualizado,  porém  o  movimento  estornado.  Não  será  possível
visualizar  o  pagamento  no  programa  Visualização  de  Pagamentos,  mesmo  que  seja  efetuada  uma
reorganização  de  mestre  lote.  Para  reativar  o  movimento  o  usuário  deve  utilizar  a  primeira  opção
Reorganiza Movimento;

 Limpa  Tributo  Mantém  Atualizado:  Limpa  a  parte  tributária,  mantém  o  movimento  atualizado  e
disponível na visualização de pagamentos. Na consulta de impostos não aparecerá o pagamento, porém
observando  o  programa  vinculado  Visualização  de  Pagamentos,  haverá  a  informação  do  Estorno
Tributário efetuado. Essa tela permite também incluir/excluir movimentos, mas apenas em Lotes cuja
situação não seja Atualizado:

◦ Para  Incluir  Movimento:  Clique  em  Criar,  cadastre  os  dados  do  pagamento  (basta  digitar  o  nosso
número - não se faz necessário informar o dígito verificador "DV" - e o valor) que o sistema reconhecerá
a parcela. Clique em Salvar e depois em Atualizar Movimento Individual;

◦ Para  Excluir  Movimento:  Este  é  um  procedimento  delicado.  A  alternativa  mais  viável  para  que  o
movimento  não  seja  processado  é  utilizar  a  opção  Mantém  Movimento  Estornado.  Mas,  havendo
necessidade de exclusão, localize apenas o movimento, selecione-o e clique em Excluir e depois em
Salvar. Retorne para a capa do Lote, ajuste o Valor Total (retirando o valor do movimento excluído) e
acione o botão Atualizar Lote.

Ainda na tela  Movimento Lotes  de Arrecadação,  a  coluna Carnês Vinculados possui  uma lupa que ao se clicar
demonstra todas as informações da guia paga que gerou o movimento:
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Outro programa vinculado do Lote de Arrecadação é o  Consulta Retorno que guarda as informações do arquivo
importado pelo Retorno Genérico e que gerou este Lote: 

O programa Lotes de Arrecadação também possui diversos relatórios para emissão:

 Relatório de Verificação de Arrecadação: Este relatório deve ser emitido logo após a importação dos lotes,
para identificação imediata de possíveis problemas. Dificuldades como movimento com diferença (a maior
ou menor), ausência de formação de tributos e diferenças entre valor do mapa e do lote serão apuradas
neste documento:

 Relatório  Mapa  de  Arrecadação  (Código  Orçamentário):  Relaciona  toda  arrecadação  ocorida  no  lote
selecionado, indicando os valores por código orçamentário, conforme classificação previamente efetuada
nos programas de Formação do Imposto:

 Relatório  Lançamentos  Não  Atualizados:  identifica  e  relaciona  os  movimentos  que  não  estiverem
atualizados;

 Relatório  de  Inconsistências  de  Lançamento:  outro  modelo  de  relatório  que  auxilia  o  usuário  na
identificação de movimentos com erro e que precisam ser revisados/ajustados para a correta atualização do
Lote:
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 Relatório Lotes: exibe as informações da capa de todos os Lotes localizados e retornados na tela: 

3. Relatórios de Lotes

Possibilita localizar resultados e emitir relatórios com dados e informações específicas de acordo com os critérios
preenchidos:

 aba Lote: informações da capa dos Lotes de Arrecadação;

 aba Movimento: informações dos dados dos movimentos;
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Relatórios que podem ser emitidos: 

 Relatório Lotes: são exibidos os dados dos lotes e seus respectivos arquivos de importação;

 Relatório de Movimento:  para a emissão, é necessário que a situação do movimento esteja atualizada,
documento exibe as informações da movimentação do lote;

 Relatório Analítico de Movimentos: mesmo funcionamento do anterior, mas apresenta as informações de
forma mais detalhada;

 Relatório  de  Pagamentos  Detalhado: relatório  com  os  dados  de  pagamentos  analítico  por  data  de
pagamento;

 Relatório  Sintético  de  Arrecadação  por  Banco:  documento  exibe  valores  arrecadados,  tributos  pagos,
receita e número de lançamentos baixados.

4. Relatórios de Arrecadação

Além das abas Lote e Movimento, disponibiliza  também a aba  Financeiro que possibilita filtrar  informações de
parcelas e impostos específicos. Após o preenchimento dos dados necessários é possível gerar diferentes Relatórios
de Pagamento em formato sintético (com informações resumidas) ou analíticos (informações detalhadas).

 Relatório de Pagamentos Efetuados Fora do Prazo:  exibe relatório de pagamento de tributos que foram
pagos fora do prazo de vencimento; 

 Relatório Resumos  de  Pagamentos  –  Ajuizados: contém  informações  dos  pagamentos,  apresentando
colunas para correção monetária e possíveis multas para a dívida que será cobrada na justiça;

 Resumo de Pagamento:  exibe o resumo dos pagamentos por contribuintes,  informações específicas das
receitas arrecadadas pelo município;

 Relatório Pagamentos - IPTU Todas Taxas: exibe informações de valores arrecadados, separados por 
contribuinte com dados de localização dos imóveis;

 Relatório de Pagamentos Analítico (dt.Pagamento): exibe os dados de pagamento de forma discriminada 
por data de pagamento. 

5. Mapas de Arrecadação

Filtro exige o preenchimento de um período de datas para emissão dos relatórios:

 Mapa de Arrecadação(Código Orçamentário): separa os valores no período, demonstrando os totalizadores
de cada conta orçamentária;

 Mapa  de  Arrecadação-Ag.Cta(Arrec/Orc.):  apresenta  os  totalizadores  por  Banco,  Agência  e  Conta  que
consta nos Lotes do período; 

 Mapa de Arrecadação Diário: mostra os totalizadores por Tributo e Data Contábil.
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6. Consulta Movimento

Para executar este procedimento primeiro se localiza o movimento a ser transferido, depois acessa-se o vinculado
Transferência de Pagamento.
Filtro independente que permite localizar movimentos, além de permitir atransferência de baixa de uma parcela
para outra.
Esta tela,  demonstrada abaixo permite localizar agora a nova parcela que será baixada no valor do movimento
localizado previamente:

A imagem acima mostra tanto o crédito disponível no movimento, quanto o imposto a ser baixado. 

Após selecionar a parcela, basta acionar o botão Transferir Crédito. 

7. Tabela Erros da Arrecadação

Programa permite localizar, criar, excluir e atualizar erros que podem vir a ocorrer, após a importação de um lote de
arrecadação. Importante frisar que existe uma programação específica para cada código, portanto caso um novo
registro seja adicionado na tabela,  será necessário  efetuar programação adequada para o registro.  Cada erro é
identificado com um código numérico, uma descrição e a possibilidade de permitir ou não baixa no pagamento: 
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Estes códigos de erro facilitam na identificação de inconsistências nas baixas de pagamento. Aparecem nos relatórios
já apresentados e na tela Movimento Lotes de Arrecadação:

8. FAQ Arrecadação  

8.1 Como Criar um Lote manualmente? 

 Acessar o programa Lotes de Arrecadação, clicar no botão CRIAR, preencher todos os campos da tela de
acordo com a necessidade e SALVAR; 
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 Acessar  o  vinculado  Movimento  Lotes  de  Arrecadação,  clicar  em  CRIAR,  preencher  os  dados  do
pagamento (coluna Nosso Número, caso tenha a guia emitida e paga. Ou as colunas Exercício + Tributo +
Número  +  Situação  +  Identificação,  para  que  o  sistema  identifique  qual  financeiro  deve  baixar),
preencher também o Valor do Pagamento e clicar em SALVAR; 

 Retornar para a capa do Lote e clicar no botão Atualizar Lote;

8.2 Como ajustar Lote com a situação Errado ou Parcialmente Atualizado?
 Quando o Lote assume uma destas situações, isso indica que pelo menos um movimento dentro dele

está com algum problema na baixa;
 Para identificar a causa pode-se emitir relatórios como o Verificação de Arrecadação, Inconsistência de

lançamento ou Lançamentos não atualizados;
 Após  a  identificação do  problema,  executa-se  as  correções  necessárias.  As  ações  mais  comuns  são

Ajustar a Formação do Tributo e excluir movimento com erro de arrecadação que impede a atualização
do Lote, como o códio 1-Código de Barras Inexistente;

 Sempre que dentro dos Movimentos do lote houver a criação de um novo registro ou exclusão de um
registro existente, o valor na capa do Lote precisa ser atualizado para bater com o total de movimentos
existentes dentro dele; 

 Após ajustes necessários clicar no botão Atualizar Lote.

8.3 Como reabrir um Lote Atualizado?
 Caso o lote já tenha sido contabilizado, primeiramente é necessário retroceder a data na contabilidade;
 Em seguida Estornar Lote para permitir edição dos movimentos dentro dele;  
 Após ajustes, clicar em Atualizar Lote;
 Não esquecer de reimportar a Data para a Contabilidade.

8.4 Como ajustar Lote com diferença entre o valor da capa e do Mapa? 
 Para conferir  possíveis causas para esta diferença emite-se os relatórios  Verificação de Arrecadação,

Inconsistência de lançamento ou Lançamentos não atualizados; 
 Fazer os ajustes necessários, vide exemplos citados no item 8.2;
 Atualizar Lote  ;

8.5 Como excluir e reimportar o arquivo de lote? 
Casos de exceção em que se necessita um reprocessamento completo. Os passos são:

 Estornar o Lote;
 Em Movimentos do Lote, excluir todos os movimentos;
 Excluir a capa do lote;
 Acessar o programa Retorno Genérico para reimportar o arquivo para gerar novo Lote.

Importante:  Nunca estornar  Lotes do Simples Nacional para evitar problemas na baixa de pagamentos vindos da
receita.
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