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INTRODUÇÃO

Este manual oferece aos seus usuários uma visão ampla dos procedimentos
disponíveis no e-Cidade relacionados ao Módulo Diversos.

Esse módulo tem como finalidade o lançamento e controle dos débitos que não
se  originam  de  lançamentos  efetuados  pelas  rotinas  do  sistema,  ou  seja,  nesse
módulo pode-se fazer lançamentos de débitos avulsos para os contribuintes.

Para utilizar os menus abordados neste manual deve-se acessar, no e-Cidade,
a rotina Tributário > Diversos.
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 Procedência

O cadastro de precedências é a identificação da origem do débito, ou seja, é
através  da procedência que podemos identificar  os  motivos dos lançamentos  dos
débitos nesse módulo.

Ao realizar o cadastro de uma procedência deverá ser informado o código da
receita correspondente à procedência de débito.
Esse código corresponde à qual receita orçamentária será lançado o débito quando
for  efetuada  a  inclusão  de  um “diverso”  e  em qual  receita  será  contabilizada  a
arrecadação quando for efetuado o pagamento desse débito.

Rotina: Tributário > Diversos > Cadastros > Procedência
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 Diversos

Esse procedimento consiste em efetuar a inclusão de um débito para um
determinado contribuinte, utilizando-se das procedências como fonte de recurso para
relacionamento desse débito com a receita que será vinculado.

Os débitos lançados nesse módulo podem ser vinculados ao contribuinte de três
formas: CGM, Matrícula do Imóvel ou Inscrição Municipal.

Rotina: Tributário > Diversos > Procedimentos > Diversos
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 Receitas de Diversos

Nessa rotina é possível fazer a correção das receitas de um determinado débito
ou de um grupo de débitos que tenha sido inserido como diversos e estejam lançados
em uma receita incorreta.

É possível realizar tal alteração através do código de diversos, CGM, matrícula
do imóvel, inscrição municipal e procedência.

Rotina: Tributário > Diversos > Procedimentos > Receitas de Diversos
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 Importação de Débitos para Diversos

Nesta rotina é possível realizar a importação de débitos de IPTU e Alvará para
Diversos. 
Ao realizar tal importação, o sistema irá lançar o débito selecionado em diversos com
os  mesmos  vencimentos  e  quantidade  de  parcelas  do  débito  de  origem que  foi
importado.

Rotina:  Tributário  > Diversos  >  Procedimentos > Importação de Débitos
para Diversos
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IPTU (PARCIAL)
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ALVARÁ
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