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6. TELA N000M - MENU DE NOTAS FISCAIS 

Neste menu o usuário terá acesso ao cadastro, a consultas e relatórios relativos 

às notas fiscais dos gêneros alimentícios, podendo fazer as atualizações. 

 

O usuário poderá acessar os menus relativos às notas fiscais de entrega de 

gêneros alimentícios. Os Menus de Relatórios podem ser visualizados no módulo 

de relatórios deste manual.  

    

 6.1.    N050M     Menu de Atualizações    

O usuário poderá fazer o cadastro das notas fiscais recebidas com base nos 

pedidos de gêneros feito pelo órgão, bem como as atualizações necessárias a 

formação de processos, carga das notas fiscais, etc. 
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6.1.1.    N014T     Cadastro de Notas Fiscais  

Nesta tela o usuário irá incluir os dados relativos à nota fiscal dos itens entregues. 

Opção de entrada manual. O total da nota será calculado pelo sistema. 

Obs.: A partir de janeiro/2018 o sistema passou a não permitir o cadastro de 

quantidades de gêneros alimentícios fora da unidade padrão de medida e 

consequentemente o recebimento de itens em desacordo com as gramaturas, 

embalagens fracionadas. 

 

A tela N024T abre em seguida para digitação dos itens das Notas Fiscais. 
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Se estiver sendo utilizado o pedido acumulado calculado a quantidade somente 

será disponibilizada para os órgãos após a inclusão da nota fiscal que será feita 

nestas telas. 

Se estiver sendo utilizado o pedido acumulado digitado a quantidade do gênero 

na nota fiscal será dividida entre os pedidos dos órgãos que compõem o pedido 

acumulado. 

Obs.: A partir de janeiro/2018 o sistema passou a não permitir o cadastro de 

quantidades de gêneros alimentícios fora da unidade padrão de medida e 

consequentemente o recebimento de itens em desacordo com as gramaturas, 

embalagens fracionadas. 
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6.1.2.    N016T     Formação de Processo      

 

Tela de continuação detalhe das notas. 

 

Permite incluir os dados do processo que será liquidado. Caso haja necessidade 

de excluir um processo cadastrado indevidamente, deve-se consultá-lo e então 

trocar a sigla no campo “Opção” para “EXC”, um endereço de impressora é 

requerido. 
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Se informada a impressora emite o relatório N11004 (máximo de 9 vias) e envia 

txt para o email do usuário cadastrado na S010T. 

 

Lay-out N11004 

Descrição Tamanho do Campo Formato 

Secretaria 13 posições Alfa-numérico 

Grupo 05 posições Alfa-numérico 

Processo 17 posições Alfa-numérico 

Status 07 posições Alfa-numérico 

Tipo Contrato 02 posições Alfa-numérico 

Fornecedor 45 posições Alfa-numérico 

Fonte 34 posições Alfa-numérico 

Tipo de Processo 43 posições Alfa-numérico 

Nota Fiscal 11 posições Alfa-numérico 

Data de Emissão 15 posições Alfa-numérico 

Órgão 49 posições Alfa-numérico 

Valor da Nota 13 posições Alfa-numérico 
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6.1.3.    N027T Cadastro de Lote de Notas Fiscais 

Possibilita ao usuário excluir algumas notas fiscais ou um lote de notas fiscais. 

 

 

6.1.4.    N030T     Carga de Notas Fiscais     

 

Nesta tela o usuário carregará as notas fiscais que chegarem por meio magnético. 

Atualmente a carga é feita via CD ou pendrive. 
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Se for informada a impressora gera o relatório N11001. 

A impressora é obrigatória e sempre será executado o programa N11001 que faz 

as críticas dos registros e as atualizações das notas no sistema se OK. 

Procedimentos de carga 

Cada órgão deverá ter seu próprio diretório onde serão copiados os arquivos de 

notas fiscais contidos no pen-drive enviado pelo fornecedor. 

No Windows Explorer, ao visualizar os arquivos “LOTE.txt” e “NOTAFISC.txt” do 

pen-drive do fornecedor, o usuário deverá renomear cada arquivo com o número 

do lote, incluindo no final “NT” para o arquivo “LOTE.txt” e “IT” para o arquivo 

“NOTAFISC”.txt. 

Na barra “Endereço” deverá ser digitado o seguinte comando:  

\\fsrio\1600\sisgen\XXXXX, onde no campo XXXXX deverá ser preenchido com o 

código do órgão correspondente (exemplos: 1ª.CRE, digitar CRE01; SMA, digitar 

SMA01; SMS, SMS01)  e depois teclar “enter”.  

Em seguida os dois arquivos deverão ser copiados para o diretório do órgão 

correspondente. 

Logo após, o usuário deverá acessar a Tela N030T do SISGEN e dar 

continuidade aos procedimentos normais da carga de notas fiscais. 

Obs.: O usuário deverá pedir autorização para acesso através do IPLANFÁCIL, 

fornecendo o número da matrícula.  

Arquivo de carga 

Obs. 1) Não podem existir notas com mesmo número, mesmo fornecedor e 

mesmo ano de entrega. 

Obs. 2) A partir de janeiro/2018 o sistema passou a não permitir o cadastro de 

quantidades de gêneros alimentícios fora da unidade padrão de medida e 

consequentemente o recebimento de itens em desacordo com as gramaturas, 

embalagens fracionadas. 

 

 

 

 

file://fsrio/1600/sisgen/XXXXX
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Lay-out do LOTE.TXT 

Descrição Tamanho do Campo Formato 

Código do Orgão 08 posições Numérico 

Código do Fornecedor 03 posições Numérico 

Número da Nota Fiscal 09 posições Numérico 

Modelo da Nota Fiscal 02 posições Alfa 

 

Valores cadastrados 

“1 “ = NF Manual 

“1A” = NF Manual 

“55” = NF Eletrônica 

Data da Entrega 08 posições DDMMAAAA 

Valor da Nota 09 posições Numérico com 2 decimais 

Grupo 02 posições Numérico 

 

Lay-out do NOTAFISC.TXT 

Descrição Tamanho do Campo Formato 

Código do Orgão 08 posições Numérico 

Código do Fornecedor 03 posições Numérico 

Número da Nota Fiscal 09 posições Numérico 

Código do Gênero 07 posições Numérico 

Data da Entrega 08 posições DDMMAAAA 

Quantidade do Gênero 08 posições Numérico com 3 decimais 

Valor Unitário 07 posições Numérico com 2 decimais 

Valor Total do Gênero 08 posições Numérico com 2 decimais 

Número do Pedido 10 posições Numérico 

 

6.1.5.    N031T      Consulta Notas Fiscais sem Nº de Processo   

Nesta tela o usuário poderá consultar as notas fiscais que ainda não estão em 

nenhum processo de pagamento. 
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6.1.6.    N032T     Alteração de Tipo de Fonte – Processos pagos 

 

Permite alterar o tipo de fonte de recursos em que o processo foi liquidado.  

 

6.1.7.    N035T     Modelos de Notas Fiscais 
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Exibe os números dos modelos e descrição das notas fiscais que será utilizado na 

tela de cadastro de notas fiscais. 

 

6.1.8.    N043T     Confirma Entrega de Gênero    

Nesta tela o usuário irá confirmar as entregas das notas fiscais. 

Essa tela é utilizada até o nível de CRE e é específica para registrar a 

confirmação de entrega das notas fiscais oriundas dos pedidos da agricultura 

familiar. 

Os pedidos dos órgãos já estariam atrelados a nota fiscal da CRE com a 

prioridade para pedido da agricultura familiar. 

Ao consultar esta tela já aparecem os pedidos vinculados, aguardando a 

confirmação de recebimento pelo órgão com o input dos dados da nota fiscal do 

operador logístico para controle das entregas. 
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Quando informada a impressora emite o relatório N43001. 
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6.2.    N060M     Menu de Consultas               

  

6.2.1.    N011C     Consulta Processo de Notas Fiscais 

Nesta tela o usuário deverá digitar o número de processo do órgão para consultá-

lo. 
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6.2.2.    N025T      Consulta Nota Fiscal       

Consulta às notas fiscais cadastradas com número de processo ou sem número 

de processo. 
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6.2.3.    N034T      Consulta Notas Fiscais pelo Nº do Pedido  

Tela de Consulta – permite consultar pelo número do pedido. 

 

6.2.4.    N124C      Composição de Notas de Pedido Acumulado 
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Esta tela consulta os pedidos vinculados a nota fiscal do grupo (CRE) ref. as 

aquisições da agricultura familiar. 

Apresenta os seguintes dados: dia em que foi realizado o pedido pelo órgão, a 

letra da semana, a quantidade pedida e que já foi entregue e o valor 

correspondente na nota fiscal (o valor total da nota fiscal da CRE é dividido 

proporcionalmente pelas quantidades de cada pedido que a compõem). 


