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INTRODUÇÃO

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

O objetivo deste módulo é gerar notificações aos contribuintes para qualquer
tipo de débito do sistema.

Estas notificações são geradas sempre através de uma lista de contribuintes,
onde o  usuário  poderá  gerar  vários  tipos  de notificações  como:  Aviso  de Débito,
Notificação com recibo de pagamento ou Notificação sem recibo.

Para utilizar os menus abordados neste manual deve-se acessar, no e-Cidade,
a rotina Tributário > Notificações.
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 Conceitos básicos da tabela "Débitos"

Trata-se de uma cópia fiel dos débitos em uma determinada posição, ou seja é
uma tabela auxiliar com todos os dados financeiros “congelados” em relação ao valor
corrigido/juro/multa.
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 Como cadastrar documentos,  tipos de débitos,  receitas e
cgm.

Cadastro de Documentos:

Esta rotina é utilizada para emissão das notificações geradas por lista.
Os modelos  de notificações  são cadastrados  através  dos documentos,  no módulo
Configuração, além dos parágrafos que são configurados pelo usuário.

Rotina:  Configuração  >  Configurações  >  Procedimentos  >  Manutenção  de
Documentos / Parágrafos
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Tipo de Débitos:

Nesse menu é feito o cadastro dos tipos de débitos que controlam toda a parte
financeira dos débitos e suas configurações, e de como esse débito vai se comportar
na CGF (Consulta Geral Financeira).
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Rotina: Tributário > Arrecadação > Cadastros > Tipos de Débitos 
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Receitas:

Trata-se de cadastro de receitas de débitos onde recebem um código que é
utilizado para realizar arrecadações.

É permitido informar o tipo da receita (Principal, Juros, Multa, Desconto e Juros
e Multa).
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Rotina: Tributário > Arrecadação > Cadastros > Manutenção de Receitas 
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CGM:

Trata-se de cadastro geral do município onde é possível utilizar CPF ou CNPJ.
Tal cadastro pode ser vinculado à uma ou mais matrículas e/ou inscrições.

Rotina: Tributário > Arrecadação > Cadastros > CGM – Cadastro Geral
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 Como configurar e gerar listas de débitos.

Nesse procedimento é criado uma lista de débitos que pode ser utilizado em
outros procedimentos do sistemas como notificações, emissão de CDA e prescrição
de dívida.

A lista gerada no Módulo Notificações poderá ser usada em outros módulos do
e-cidade, em rotinas como: Prescrição de Dívida, Geração de Certidão de Dívida Ativa.

Rotina: Tributário > Notificações > Procedimentos > Listas
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