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Introdução 

 

A DMS 4.0 tem por objetivo levar facilidade e independência às empresas 

quanto à declaração, apuração, consultas e emissão de guias de pagamento dos 

impostos sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), uma vez que o 

contribuinte não mais precisará deslocar-se até a Prefeitura para obter estes 

resultados. A DMS 4.0 também proporciona ao fisco um mapeamento das 

atividades econômicas do município, permitindo ainda o cruzamento das 

informações, criando estatísticas, gráficos de acompanhamento e muitas outras 

informações que possibilitam um diagnóstico rápido e eficaz sobre os 

contribuintes. 
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1. Sobre a DMS 4.0 

 

1.1. Tecnologia 

A DMS 4.0 foi desenvolvida com tecnologia de ponta para trazer aos seus 

usuários toda segurança e confiabilidade em suas operações. Essa tecnologia 

permite ao sistema funcionar em REDE sem a necessidade de se dispor de um 

Servidor. O sistema funcionará em qualquer computador que tenha acesso à 

internet. Seus dados são compartilhados entre todos os terminais que utilizam o 

sistema na rede local, sem a necessidade de qualquer configuração extra. 

 

1.2. Segurança 

A DMS 4.0 utiliza um sistema de criptografia chaveada, todas as 

informações são empacotadas e recebem uma assinatura digital, o que garante 

total sigilo dos dados. Mesmo que seu computador esteja sendo vítima de 

programas de espionagem ou vírus, eles não conseguirão decifrar os pacotes de 

informações enviados e recebidos pela DMS 4.0. A chave de segurança utiliza um 

mecanismo mutante, que nunca se repete, o que torna impossível decifrar os 

dados. 
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2. Iniciando a Instalação da DMS 4.0 

A WinDMS 4.0 é Multi-Contador, ou seja, permite que vários contadores, 

em uma única instalação, realizem a Declaração Mensal de Serviços dos seus 

contribuintes. O processo de instalação é fácil, e seguirá o padrão do Portal do 

Cidadão.  

 

2.1. Instalando a DMS 4.0 

Depois de baixar o arquivo WinDMS.EXE, execute-o para iniciar a 

instalação. Para fazer uma instalação padrão, basta ir avançando nas telas de 

configuração, ao final clique em INSTALL para concluir. 

Após instalar a DMS 4.0 no computador, execute o sistema a partir do 

ícone criado. 

1. Tela de Seleção de Servidor: nesta tela será disponibilizada uma lista 

contendo todos os servidores disponíveis para a transmissão dos dados; 

 

2. Na tela de “CONFIGURAR CONTRIBUINTE” escolha o tipo do contribuinte: 

• Contribuinte do Município; 

 

• Contribuinte de Outro município. 
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     Escolha o tipo de cadastro: 

• Pessoa Jurídica 

• Pessoa Física 

3. Clique em Avançar; 

 

4. Para contribuintes inscritos no município informe a INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL ou o CNPJ; 

5. Para contribuintes não inscritos no município informe todos os dados do 

contribuinte, inclusive o endereço; 
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Senha Mestre: A Senha Mestre é usada sempre que for necessário 

reinstalar o sistema ou mesmo instalá-lo em outros terminais; 

 

Senha de Acesso: A Senha de Acesso é usada para entrar no 

sistema. 

 

6. Informe os dados do Responsável Contábil da empresa, o usuário deve 

informar todos os dados do responsável; 

7. Clique no botão Concluir para terminar a configuração. 

Caso não seja autorizado, entrar em contato com a SEMRE pelo telefone 

3314-3474 e solicitar a autorização. Após a liberação clicar em “Verificar 

Autorização”. Deverá aparecer uma mensagem informando que a empresa 

está liberada para a Declaração. Uma vez que o cadastro foi liberado, o 

usuário deverá clicar em “Atualizar Cadastro”. Esta opção faz com que seja 

feito o download do cadastro de todos os prestadores e tomadores de serviços 

relacionados com os contribuintes sob a responsabilidade do contribuinte. 

Para consultar a situação do Contribuinte entre no menu ARQUIVOS / 

DADOS DO CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL. 
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A tela dos dados do Contribuinte responsável traz os dados cadastrais”. 
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3. Menus Auxiliares 

Todas as telas de cadastro do sistema possuem a mesma interface. Esta 

interface traz todas as opções disponíveis ao usuário no momento.  

 

 

 

 

 

 

As opções que o usuário dispõe para o cadastro são: 

 

• INCLUIR UM NOVO REGISTRO 

Esta opção abre um novo registro com os campos em branco. Se o usuário 

já estiver digitando um novo registro, o mesmo será gravado na memória 

(concluir digitação) e só então será criado o novo. 

 

• ALTERAR O REGISTRO ATUAL: 

Esta opção permite alterar / corrigir os dados do registro que está em 

evidência. 

 

• APAGAR O REGISTRO ATUAL: 

Esta opção apaga o registro que está em evidência.  

 

• CONCLUIR A DIGITAÇÃO: 

Esta opção só é apresentada quando o usuário estiver incluindo ou 

alterando um registro, nas demais situações, não é possível ver este menu. 

Ao terminar a digitação, devemos acionar esta opção para gravarmos os 

dados na memória do computador. 
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• CANCELAR A DIGITAÇÃO: 

Esta opção também só é apresentada quando o usuário estiver incluindo ou 

alterando um registro. 

Esta opção cancela a digitação e descarta todas as informações alteradas 

no registro. 

 

• ASSISTENTE DE PESQUISA: 

Esta opção é utilizada para procurar informações no servidor. E estará 

disponível apenas quando não houver dados pendentes de transmissão 

(dados digitados e não transmitidos). 

Dentro do grupo “OPÇÕES”, encontramos outras funções: 

 

 

 

• IR PARA O PRIMEIRO REGISTRO 

Menu usado para navegar na lista de registros que acabaram de serem 

digitadas pelo usuário ou a lista resultando de uma pesquisada no servidor. 

Esta opção move a tela para o primeiro registro da lista. 

 

• IR PARA O REGISTRO ANTERIOR 

Menu usado para navegar na lista de registros que acabaram de serem 

digitadas pelo usuário ou a lista resultando de uma pesquisada no servidor. 

Esta opção move a tela para o registro anterior da lista. 

 

• IR PARA O PRÓXIMO REGISTRO 
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Menu usado para navegar na lista de registros que acabaram de serem 

digitadas pelo usuário ou a lista resultando de uma pesquisada no servidor. 

Esta opção move a tela para o próximo registro da lista. 

 

• IR PARA O ÚLTIMO REGISTRO 

Menu usado para navegar na lista de registros que acabaram de serem 

digitadas pelo usuário ou a lista resultando de uma pesquisada no servidor. 

Esta opção move a tela para o último registro da lista. 

 

• DESFAZER A ÚLTIMA AÇÃO 

Esta opção desfaz a última digitação ou alteração realizada na tela. Use-a 

com cautela, pois uma vez acionada, ela desfaz as ações realizadas pelo 

usuário, por exemplo, se o usuário digitar uma nova nota fiscal e depois de 

concluir digitação acionar esta opção, ela irá desconsiderar os dados 

digitados, como se a nota fiscal nunca tivesse sido digitada no sistema.  

Esta opção só funciona enquanto os dados estão na memória do 

computador e não foram enviados para o servidor. 

 

• MOSTRAR LISTA DAS INFORMAÇÕES 

Apresenta os dados em forma de lista.  

 

• MOSTRA DETALHE DAS INFORMAÇÕES 

Apresenta os dados em forma de campos separados para digitação. 

 

4. Passo a passo a Apuração Mensal 

Este roteiro traz uma descrição resumida das etapas necessárias para 

concluir a declaração mensal de serviços prestados e tomados pelo contribuinte. 

Para maiores detalhes sobre cada item, consulte este manual nos pontos 

específicos. 

 

1. Escolhendo o Contribuinte: 
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Primeira etapa é escolher o contribuinte ao qual será digitado o movimento 

econômico, este procedimento é realizado no menu DECLARAÇÃO na 

opção ESCOLHA O CONRIBUINTE: 

2. Registrar os Documentos Fiscais Emitidos: 

Devem ser digitados todos os documentos fiscais emitidos referentes à 

prestação de serviço dentro do período que será apurado. 

3. Registrar os Documentos Fiscais Recebidos: 

Devem ser digitados todos os documentos fiscais recebidos referentes à 

prestação de serviços dentro do período que será apurado. 

4. Registrar os Documentos Fiscais Cancelados / Inutilizados / Extraviados: 

Os documentos fiscais que eventualmente forem inutilizados, extraviados 

ou cancelados, devem ser registrados. 

5. Transmitindo os Dados para o Servidor: 

Após fazer a digitação dos dados, deve ser feito o envio das informações 

digitadas ao servidor, para que estas fiquem seguras e possa, a partir disto, 

fazer as consultas, imprimir relatórios e fazer o fechamento mensal. 

6. Consultar os dados digitados: 

A qualquer momento o usuário poderá utilizar os menus de consulta para 

verificar quais documentos já foram digitados. Estas consultas só estão 

disponíveis se o contribuinte estiver on-line. 

7. Imprimir e Verificar os dados digitados: 

A fim de verificar os dados digitados, o usuário deve imprimir os relatórios 

utilizando o menu RELATÓRIOS, antes de fazer o fechamento mensal. 

8. Fazer a Apuração Mensal do Movimento, realizar as devidas correções e 

transmitir  os dados; 

9. Após fazer as verificações devidas nos dados digitados, o usuário poderá 

fazer o Fechamento Mensal através do menu FECHAMENTO MENSAVEL 

na opção APURAR O MOVIMENTO DO PERÍODO. 

Após apurado, imprima o recebo e a guia para o recolhimento do imposto. 
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4.1 Cadastramento de novo Responsável 

 Cadastra um novo responsável. 

 

 

 

4.2 Escolhendo o Contribuinte 

Antes de começar a digitar dos dados, o usuário deve escolher o 

contribuinte, isto é feito no menu DECLARAÇÃO na opção ESCOLHER O 

CONTRIBUINTE: 
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Depois de escolher o contribuinte, clique no botão OK para concluir a 

escolha. 

 

 

 

  

5. Registrar os Documentos Fiscais Emitidos 

O contribuinte deve registrar todos os documentos fiscais de prestação de 

serviço no sistema, para realizar este procedimento, utilize a opção 

DECLARAÇÃO, opção REGISTRAR NOTA FISCAL EMITIDA.  
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5.1. Cadastrando um Documento Fiscal emitido 

 

1. Para cadastrar o Documento Fiscal Emitido no sistema, utilize o menu 

REGISTRAR NOTA FISCAL EMITIDA tal como descrito no início deste 

tópico; 

2. Clique na opção “INCLUIR UM NOVO REGISTRO” ou pressione CTRL + N; 

3. Digite os dados do Tomador do serviço; 

4. Digite os dados do Documento Fiscal 

5. Conclua a digitação utilizando a opção “Concluir digitação” ou pressione 

CTRL+S 
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6. Repita as etapas de 1 a 5 até que tenha digitado todos os documentos 

fiscais pretendidos; 

 

5.2. Alterando um Documento Fiscal 

Este procedimento considera que o usuário está na tela de Cadastro de 

Documentos Fiscais emitidos e está no processo de digitação dos documentos. 

 

1. Utilize a opção “MOSTRAR LISTA DAS INFORMAÇÕES” do grupo 

”OPÇOES” para exibir a lista dos documentos digitados recentemente.  

2. Procura o documento que deseja alterar e clique sobre ele. 

3. Utilize a opção “ALTERAR O REGISTRO ATUAL” ou pressione CTRL + E 

para que possa fazer a alteração; 

4. Corrija os dados digitando os valores corretos; 

5. Conclua a alteração clicando na opção “Concluir digitação” ou pressione 

CTRL + S 

 

5.3. Alterando um Documento Fiscal digitado anteriormente 

Este procedimento considera que o Documento Fiscal já foi cadastrado 

anteriormente e tenha sido transmitido. Não importa qual terminal fez o cadastro, 

qualquer um dos terminais do contribuinte pode alterar os dados digitados, desde 

que siga estes procedimentos. 

Para realizar este procedimento o usuário deve estar na tela de cadastro de 

documentos fiscais. 

1. Clique na opção “ASSISTENTE DE PESQUISA” 

2. Na nova tela que se apresenta, digite o número do Documento no campo 

“NÚMERO DOC. FISCAL” 

3. Clique no botão “PESQUISAR” 

4. Caso este documento esteja cadastro o sistema irá trazê-lo na lista; 

5. Clique na opção “ALTERAR O REGISTRO ATUAL” para que possa fazer a 

alteração; 

6. Corrija os dados digitando os valores corretos; 
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7. Conclua a alteração clicando na opção “Concluir digitação” ou pressione 

CTRL + S 

 

6. Registrar os Documentos Fiscais Recebidos 

Todos os Documentos Fiscais recebidos referentes a prestação de 

serviço devem ser registrados no sistema. Para fazer este procedimento utilize o 

menu DECLARAÇÃO e a opção REGISTRAR NOTA FISCAL RECEBIDA. 
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6.1. Cadastrando um Documento Fiscal recebido 

1. Para cadastrar o Documento Fiscal Recebido no sistema, utilize o menu 

REGISTRAR NOTA FISCAL RECEBIDA tal como descrito no início deste 

tópico; 

2. Clique na opção “INCLUIR UM NOVO REGISTRO” ou pressione CTRL + N; 

3. Digite os dados do Prestador do serviço; 

4. Digite os dados do Documento Fiscal 

5. Conclua a digitação utilizando a opção “Concluir digitação” ou pressione 

CTRL + S; 

6. Repita as etapas de 1 a 5 até que tenha digitado todos os documentos 

fiscais pretendidos; 

 

6.2. Emitindo o Recibo de Retenção do ISSqn para 

Terceiros 

Depois de ter cadastrado o Documento Fiscal com a situação do ISS 

RETIDO, utilize a opção “IMPRIMIR RECIBO DE RETENÇÃO” desta dela para 

imprimir o comprovante e entregá-lo ao prestador do serviço. Este documento 

deve ser carimbado e assinado pelo contribuinte tomador. 
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6.3.  Alterando um Documento Fiscal 

Este procedimento considera que o usuário está na tela de Cadastro de 

Documentos Fiscais recebidos e está no processo de digitação dos documentos. 

 

1. Utilize a opção “MOSTRAR LISTA DAS INFORMAÇÕES” do 

grupo”OPÇÕES” para exibir a lista dos documentos digitados 

recentemente.  

2. Procure o documento que deseja alterar e clique sobre ele. 

3. Utilize a opção “ALTERAR O REGISTRO ATUAL” ou pressione CTRL + E 

para que possa fazer a alteração; 

4. Corrija os dados digitando os valores corretos; 

5. Conclua a alteração clicando na opção “Concluir digitação” ou pressione 

CTRL + S 
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6.4.  Alterando um Documento Fiscal digitado 

anteriormente 

Este procedimento considera que o Documento Fiscal já foi cadastrado 

anteriormente e tenha sido transmitido. Não importa qual terminal fez o cadastro, 

qualquer um dos terminais do contribuinte pode alterar os dados digitados, desde 

que siga estes procedimentos. 

Para realizar este procedimento o usuário deve estar na tela de cadastro de 

documentos fiscais. 

1. Clique na opção “ASSISTENTE DE PESQUISA” 

2. Na nova tela que se apresenta, digite o número do Documento no campo 

“NÚMERO DOC. FISCAL” 

3. Clique no botão “PESQUISAR” 

4. Caso este documento esteja cadastro o sistema irá trazê-lo na lista; 

5. Clique na opção “ALTERAR O REGISTRO ATUAL” para que possa fazer a 

alteração; 

6. Corrija os dados digitando os valores corretos; 

7. Conclua a alteração clicando na opção “Concluir digitação” ou pressione 

CTRL + S; 

8. Após a alteração deverá ser feita a transmissão dos dados. 
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6.5.  Cadastrando um Documento Fiscal 

Cancelado/Extraviado/ Inutilizado 

1. Para cadastrar o Documento Fiscal Cancelado, Extraviado ou Inutilizado, 

utilize o menu DECLARAÇÃO e a opção “CANCELAMENTO / EXTRAVIO 

DE  NOTA FISCAL”; 

2. Clique na opção “INCLUIR UM NOVO REGISTRO” ou pressione CTRL + N; 

3. Digite os dados do Documento Fiscal 

4. Conclua a digitação utilizando a opção “Concluir digitação” ou pressione 

CTRL + S; 

5. Repita as etapas de 1 a 4 até que tenha digitado todos os documentos 

fiscais pretendidos. 

 

7.  Transmitindo os Dados para o Servidor 

Este procedimento é obrigatório, e deve ser executado sempre antes das 

consultas, impressões de relatórios e a apuração mensal.  

Este procedimento visa enviar ao servidor os dados que estão na 

memória permanente (disco rígido) do computador do contribuinte, garantindo que 
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não serão perdidos e permitindo assim que o contribuinte possa fazer sua 

apuração mensal. 

 

 

 

1. Utilize o menu ARQUIVOS e ENVIAR OS DADOS PARA O SERVIDOR. 

Após clicar na opção, o sistema irá enviar todos os dados pendentes para o 

servidor. Caso não tenha nenhum registro pendente na memória do 

computador, o sistema irá exibir uma mensagem de erro com este 

conteúdo: “S02: Não existem dados pendentes a serem enviados ao 

servidor”; 

2. Depois deste procedimento, o usuário poderá utilizar as opções de 

consulta, relatório e Fechamento Mensal. 
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 Atualização do Sistema 

 

Ao clicar o sistema irá verificar se há uma nova versão da WinDMS 

disponível no site. 

 

 

9.  Consultar os dados digitados 

O usuário poderá consultar a qualquer momento, desde que esteja 

conectado à Internet consultar os dados digitados no sistema, não importa qual 

terminal fez a digitação, o servidor reúne todas as informações e a disponibiliza 

para consulta por qualquer terminal do contribuinte. 
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10.  Consultando Documentos Fiscais Emitidos 

 

 

 

 

 

A tela de consulta a notas fiscais emitidas, permite consultar notas com as 

seguintes situações: 

- Pendentes: notas que foram transmitidas e ainda não foram apuradas; 
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- Processadas: notas que já foram apuradas. 

 

 

1. Utilize o menu “CONSULTAS” e a opção “NOTA FISCAL EMITIDA”; 

2. Na tela de consulta, informe o mês que deseja consultar; 

3. Clique na opção “CONSULTAR” para buscar os dados no servidor; 

4. Para consultar outro período, utilize a opção “NOVA CONSULTA” e repita 

as etapas de 1 a 3. 

Se desejar, o usuário poderá fazer consultas entre datas distintas, para 

isso, clique no botão de “CALENDÁRIO” para alternar para um período entre 

datas, informe o período desejado e clique na opção “CONSULTAR”. 

 

 
  Seleção de Notas para Emissão de Guias Avulsas de ISS 

 
 O contribuinte poderá, a qualquer momento, selecionar as Notas para as 

quais deseja emitir a Guia DAM. Para que esta operação seja possível, o 

contribuinte deverá ter transmitido as notas para o servidor.  
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Na respectiva tela de consulta (Emitida/Recebida), deverá selecionar as 

Notas, pressionando as teclas S ou ESPAÇO para selecionar, ou a tecla N para 

desmarcar. Para facilitar a seleção o contribuinte poderá também clicar na coluna 

que contém um “Check” e marcar ou desmarcar a nota. 

Após a seleção das notas, basta clicar em “Emitir Guia para Pagamento”. Caso 

todas as notas selecionadas sejam do mesmo Tomador/Prestador, os dados deste 

serão impressos na Guia DAM, caso contrário será emitido um aviso e não será 

impresso. 

 Apenas notas pendentes poderão ser selecionadas. 

 

 Consultando Documentos Fiscais Recebidos 
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1. Utilize o menu “CONSULTAS” e a opção “NOTA FISCAL RECEBIDA”; 

2. Na tela de consulta, informe o mês que deseja consultar; 

3. Clique na opção “CONSULTAR” para buscar os dados no servidor; 

4. Para consultar outro período, utilize a opção “NOVA CONSULTA” e repita 

as etapas de 1 a 3; 

Se desejar, o usuário poderá fazer consultas entre datas distintas, para isso, 

clique no botão de “CALENDÁRIO” para alternar para um período entre datas, 

informe o período desejado e clique na opção “CONSULTAR”. 
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 Consultando Documentos Fiscais Cancelados/Extraviados/ 

Inutilizados 

 

 

 

1. Utilize o menu “CONSULTAS” e a opção “CANCELAMENTO / EXTRAVIO 

DE NOTA FISCAL”; 

2. Na tela de consulta, informe o mês que deseja consultar; 

3. Clique na opção “CONSULTAR” para buscar os dados no servidor; 

4. Para consultar outro período, utilize a opção “NOVA CONSULTA” e repita 

as etapas de 1 a 3. 
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 Consultando AIDF para o Contribuinte (Prestador) 

 

 

 

 

1. Utilize o menu “CONSULTAS” e a opção “AIDF PARA O PRESTADOR”; 

2. Na tela de consulta, informe o mês da autorização que deseja consultar; 

3. Clique na opção “CONSULTAR” para buscar os dados no servidor; 

4. Para consultar outro período, utilize a opção “NOVA CONSULTA” e repita 

as etapas de 1 a 3. 
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 Consultando Declarações Entregues / Protocoladas 

 

 

 

 

1. Utilize o menu “CONSULTAS” e a opção “CONSULTA DECLARAÇÕES 

ENTREGUES / PROTOCOLADAS”; 

2. Na tela de consulta, informe o mês da declaração que deseja consultar; 

3. Clique na opção “CONSULTAR” para buscar os dados no servidor; 

4. Para consultar outro período, utilize a opção “NOVA CONSULTA” e repita 

as etapas de 1 a 3. 
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A tela abaixo é apresentada quando se faz uma retificadora com valor inferior. 

 

 

 

 Consultando Guias Avulsas de ISS 
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O contribuinte poderá, a qualquer momento, consultar as Guias Avulsas de ISS 

emitidas.  Nesta tela serão visualizadas todas as Guias Avulsas de ISS de Notas 

Emitidas e/ou Recebidas, emitidas durante o período selecionado.  

Os protocolos de entrega, no caso de Guia Avulsa de Notas, conterão a lista 

das notas processadas.  

O contribuinte poderá ainda reimprimir a Guia para pagamento. 

 

1. Utilize o menu “CONSULTAS” e a opção “CONSULTAR GUIA AVULSA DE 

ISS”;  

2. Na tela de consulta, informe o mês da declaração que deseja consultar; 

3. Clique na opção “CONSULTAR” para buscar os dados no servidor; 

4. Para consultar outro período, utilize a opção “NOVA CONSULTA” e repita 

as etapas de 1 a 3. 
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 Consultar período pendente de Apuração. 

O usuário poderá visualizar os períodos que possuem notas ainda não 

processadas. 

 

 

 

 

11.  Imprimir e Verificar os dados digitados 

O usuário poderá a qualquer momento, desde que esteja conectado à 

Internet imprimir os dados digitados no sistema, não importa qual terminal fez a 

digitação, o servidor reúne todas as informações e as disponibilizam para consulta 
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ou impressão a qualquer terminal do contribuinte que possua a DMS 4.0 

instaladas e configurada. 

 

11.1  Imprimindo os relatórios 

Imprimir os relatórios no sistema é bastante simples, na forma mais 

simples, basta informar o período desejado e clicar na opção com o nome do 

relatório. 

O usuário possui alem dos campos de períodos, outros campos 

destinados a filtrar as informações que serão impressas, tais como: SÉRIE / 

MODELO DO DOC. FISCAL, NÚMERO INICIAL E FINAL DO DOCUMENTO 

FISCAL, NATUREZA DO DOCUMENTO FISCAL e SITUAÇÃO DO ISS.  

Depois de escolher as opções desejadas, clique na opção Listagem do 

menu Imprimir as Informações para imprimi-lo. 

 

 

Consulta a 
Nota Fiscal 
Emitida. 
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12 Fechamento Mensal 

 - Conferindo os dados digitados 

Os relatórios referentes a Documentos Fiscais Emitidos e Recebidos 

trazem resumos e totais do movimento digitado. Estes valores trazem uma idéia 

do imposto devido, tanto do ISS próprio quanto do ISS de Retido de Terceiros.  

- Apurar o Movimento do Período 

Depois de digitar, imprimir e verificar os dados proceda com a apuração 

do movimento econômico. (Disponível apenas para contribuintes que não são 

responsáveis tributários Regime de Caixa). 

Consulta a 
Nota Fiscal 
Recebida. 

Consulta a 
Nota Fiscal  
Cancelada. 
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1. Para fazer o fechamento mensal, utilize o menu “FECHAMENTO MENSAL” 

e a opção “APURAR O MOVIMENTO DO PERÍODO”; 

2. Escolha o período (mês e ano) que deseja fazer o fechamento; 

3. Informe o tipo da declaração NORMAL para a primeira declaração do 

período informado; 

4. Clique na opção “APURAR MOVIMENTO” para fazer o fechamento do 

período; 

5. Após o processamento, o sistema irá solicitar uma confirmação para 

imprimir o PROTOCOLO DE ENTREGA; 
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6. Após imprimir o protocolo, o sistema irá solicitar confirmação para imprimir 

a guia de pagamento do tributo. 

7. Apenas as notas que apresentarem dados incorretos deverão ser 

corrigidas. Não é necessária a redigitação das notas que estiverem 

corretas.  

 

12.1 Retificar a Apuração do Movimento 

1. Para fazer o fechamento mensal, utilize o menu “FECHAMENTO MENSAL” 

e a opção “APURAR O MOVIMENTO DO PERÍODO”; 

2. Escolha o período (mês e ano) que deseja fazer o fechamento; 

3. Informe o tipo da declaração RETIFICADORA; 

4. Clique na opção “APURAR MOVIMENTO” para fazer o fechamento do 

período; 

5. Após o processamento, o sistema irá solicitar uma confirmação para 

imprimir o PROTOCOLO DE ENTREGA; 

6. Após imprimir o protocolo, o sistema irá solicitar confirmação para imprimir 

a guia de pagamento do tributo. 

  
13  Responsável Tributário 

 
 Contribuintes eleitos pela Secretaria Municipal de Receita como 

Responsável Tributário, terão automaticamente as Notas Recebidas marcadas 

como “RETIDAS”, ou seja, serão obrigados a reterem o ISS. 

 
 

13.1  Responsável Tributário – Regime de Caixa 

 
 Contribuintes eleitos pela Secretaria Municipal de Receita como 

Responsável Tributário Regime de Caixa, além de estarem sujeitos às regras do 

tópico anterior, não terão acesso à tela de “Apuração Mensal”, por estarem em 

Regime de Caixa. 
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13.2  Regime de Estimativa 

 
 Contribuintes que estiverem enquadrados no Regime de Estimativa deverão 

fazer normalmente a “Apuração Mensal”.  

 

14  Resumo da DMS 4.0 

 

1. Instalação 
• Identificação do Contribuinte; 

• Identificação do Responsável Contábil; 

• Informar a Senha Mestre (Senha de Instalação da DMS em outras 

estações); 

• Informar a Senha de Acesso à WinDMS 4.0; 

• Verificar a situação. Caso não esteja autorizado, entrar em contato com 

a SEMRE pelo 3314-3474 e solicitar a autorização. Após a liberação, 

clicar em “Verificar Autorização”. Deverá aparecer uma mensagem 

informando que a empresa está liberada para a Declaração. Uma vez 

que o cadastro foi liberado, o usuário deverá clicar em “Atualizar 

Cadastro”. Esta opção faz com que seja feito o download do cadastro de 

todos os prestadores e tomadores de serviços relacionados com os 

contribuintes sob a responsabilidade do contribuinte. 

 

2. Arquivos 

• Dados do Contribuinte Responsável: o contribuinte poderá apenas 

visualizar os dados cadastrais e a sua situação junto à PMCG. Situação, 

esta, que indica se está ou não, habilitado a utilizar a nova WinDMS. 

• Cadastro de Contribuintes: Tela para manutenção dos dados dos 

contribuintes sob a responsabilidade do contador/contribuinte. Nesta tela 

o contribuinte poderá realizar a manutenção do endereço de 

correspondência, bem como informar se o contribuinte é optante pelo 

Simples Nacional ou não. 
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• Transmitir Dados: esta opção servirá para que o contribuinte transmita 

os dados para a prefeitura municipal. Este procedimento não é o 

fechamento mensal e sim, apenas o envio das Notas Emitidas, 

Recebidas, Canceladas e das alterações dos Dados dos Contribuintes 

para à PMCG. 

• Verificar Atualizações do Sistema: irá verificar a existência de uma 

nova versão da WinDMS 4.0; 

 

3. Declaração 

• Escolher o Contribuinte: nesta tela o usuário tem a lista de 

contribuintes que estão sob a responsabilidade contábil dele. Aqui o 

usuário irá selecionar a empresa com a qual deseja trabalhar no 

momento. Enquanto houver dados pendentes (Não transmitidos), esta 

opção ficará indisponível. 

• Registrar Notas Emitidas: tela de cadastro de notas emitidas. Os 

dados dos tomadores habituais serão automaticamente visualizados. 

Novos tomadores poderão ser informados normalmente, preenchendo 

os dados básicos como: Inscrição, CPF/CNPJ e Razão Social. Os dados 

de tomadores não habituais serão validados durante a transmissão dos 

dados.  As notas já transmitidas poderão ter os seus dados alterados 

desde que não tenha sido feito o Fechamento Mensal. Para alterar basta 

clicar em “Assistente de Pesquisa” e preencher os parâmetros. Após a 

alteração dos dados deverá ser feita a transmissão dos dados. 

• Registrar Notas Recebidas: tela de cadastro de notas recebidas. Os 

dados dos prestadores habituais serão automaticamente visualizados. 

Novos prestadores poderão ser informados normalmente, preenchendo 

os dados básicos como: Inscrição, CPF/CNPJ e Razão Social. Os dados 

de tomadores não habituais serão validados durante a transmissão dos 

dados. As notas já transmitidas poderão ter os seus dados alterados 

desde que não tenha sido feito o Fechamento Mensal. Para alterar basta 
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clicar em “Assistente de Pesquisa” e preencher os parâmetros. Após a 

alteração dos dados deverá ser feita a transmissão dos dados. 

• Cancelamento/Extravio de Nota Fiscal: tela para registro das notas 

canceladas. Deverão ser informados a Data de Cancelamento, o motivo, 

a quantidade (se apenas uma ou uma sequencia), o modelo e o número 

ou intervalo das notas. 

 

4. Fechamento Mensal 

• Apurar o Movimento do Período: tela onde o contribuinte irá realizar o 

fechamento mensal. Esta opção estará liberada apenas se não houver 

dados a serem transmitidos. Basta selecionar o período e o tipo de 

declaração a ser feita (Normal, Retificadora, Sem Movimento). Após a 

apuração será impresso o protocolo de entrega e o recibo de 

pagamento.  

• Emissão de Guia Avulsa de ISS: o contribuinte poderá emitir Guias 

Avulsas de ISS. Basta selecionar o período, o Tipo de Guia, o Valor a 

ser recolhido e os documentos fiscais (que serão impressos na Guia). 

 

5. Consultas 

• Nota Fiscal Emitida: tela onde o contribuinte poderá consultar todas as 

notas emitidas pelo contribuinte, de acordo com os parâmetros 

informados.  

• Nota Fiscal Recebida: tela onde o contribuinte poderá consultar todas 

as notas recebidas pelo contribuinte, de acordo com os parâmetros 

informados.  

• Cancelamento/Extravio da Nota Fiscal: tela onde o contribuinte 

poderá consultar todas as notas canceladas, de acordo com os 

parâmetros informados 

• AIDF para o Prestador: tela onde o contribuinte poderá consultar todas 

as AIDFs emitidas para o prestador de acordo com os parâmetros 

informados. 
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• Consulta Declarações Entregues/Protocoladas: tela onde o 

contribuinte poderá consultar as declarações de acordo com o período 

informado. Há a opção para a emissão de Protocolos e de guias de 

pagamento de períodos anteriores. 

• Consulta de Guias Avulsas de ISS: tela onde o contribuinte poderá 

consultar as guias avulsas de ISS emitidas no período informado. 

Poderá novamente a Guia para o período informado. 

 

6. Relatórios 

• Nota Fiscal Emitida: tela onde o contribuinte poderá emitir relatórios 

referentes às notas emitidas de acordo com os parâmetros informados. 

Período, modelo de documento, número do documento, Natureza e 

Situação (Retido ou não);  

• Nota Fiscal Recebida: tela onde o contribuinte poderá emitir relatórios 

referentes às notas recebidas de acordo com os parâmetros informados. 

Período, modelo de documento, número do documento, Natureza e 

Situação (Retido ou não);  

• Cancelamento/Extravio da Nota Fiscal: tela onde o contribuinte 

poderá emitir relatórios referentes às notas canceladas de acordo com 

os parâmetros informados. Período, modelo de documento, numeração 

dos documentos e motivo de cancelamento. 

• AIDF para o Prestador: tela onde o contribuinte poderá emitir relatórios 

referentes às AIDF’s. 

• Resumo dos Talões/AIDF: tela onde o contribuinte poderá selecionar 

uma AIDF e visualizar a situação de cada nota fiscal, se ela foi 

declarada, cancelada, extraviada ou se ainda está pendente. 

• Livro Fiscal: tela onde o contribuinte poderá imprimir o Livro Fiscal do 

período selecionado.  
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15  Códigos para as mensagens DMS 4.0 

I01: A conexão com o servidor não está foi estabelecida. 

R: Não foi possível estabelecer uma conexão com o servidor da prefeitura. 

Verificar a conexão com a internet; 

L08: Este contribuinte não está registrado 

R: Houve erro durante o cadastramento do Contribuinte ou os arquivos de 

configuração da WinDMS foram perdidos; 

L09: Chave de acesso rejeitada pelo servidor; 

R: Senhas Mestre e/ou de Acesso não foram validades pelo Servidor. 

Verificar a senha digitada ou solicitar uma nova senha; 

L10: Senha de Acesso inválida 

R: Senhas Mestre e/ou de Acesso não foram validades pelo Servidor. 

Verificar a senha digitada ou solicitar uma nova senha. 

L11: Esta Empresa já possui registro. Não é possível continuar, pois a senha 

MESTRE não confere; 

 R: O contribuinte já possui cadastro e a senha informada durante a 

instalação não confere com a cadastrada anteriormente. Solicitar uma nova senha. 

L12: É necessário informar a senha novamente para conectar ao servidor 

R: Houve uma perda de conexão com o servidor, sendo necessário informar 

novamente a senha de acesso. 

D02: Empresa Declarante não cadastrada para este Responsável 

R: O contribuinte selecionado para declaração não pertence ao responsável 

selecionado durante o login. Atualize o cadastro (Arquivos -> Dados do 

Responsável -> Atualizar Cadastro). Caso persista o problema, entrar em contato 

com a Divisão de Cadastro. 

D03: Não é possível mudar de Contribuinte, pois existem dados digitados e não 

sincronizados com o Servidor. Transmita os dados antes de mudar de contribuinte. 

R: O contribuinte deverá transmitir os dados antes de mudar de Declarante; 

D04: Não é possível mudar de Responsável, pois existem dados digitados e não 

sincronizados com o Servidor. Transmita os dados antes de mudar de contribuinte. 
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R: O contribuinte deverá transmitir os dados antes de mudar de 

Responsável; 

E01: Não foi encontrado nenhuma AIDF para este Documento Fiscal. %s - %d 

R: Atualizar o cadastro e tentar o procedimento novamente. Caso o 

problema persista, dirigir-se à Central de Atendimento ao Cidadão. 

E02: Só é permitido o registro duplicado de Documentos Fiscais para a situação 

de "Alíquota Composta". 

R: Documentos com Alíquota Simples não podem ser duplicados; 

E03: Só é permitido o registro duplicado de Documentos Fiscais para a situação 

de "Alíquota Composta". NF: %d 

R: Documentos com Alíquota Simples não podem ser duplicados; 

E04: Documentos Fiscais de mesmo número registrados para diferentes 

TOMADORES. NF: %d 

R: Documentos Fiscais com o mesmo número transmitidos para tomadores 

diferentes. Alterar o documento caso não tenha sido processado, ou realizar uma 

retificadora. 

E05: Documentos Fiscais de "Alíquota Composta" devem ter a mesma data de 

EMISSÃO. NF: %d 

R: Documentos Fiscais com Alíquota Composta devem possuir a mesma 

Data de Emissão; 

E06: Documentos Fiscais de "Alíquota Composta" devem ser de ALIQUOTAS 

diferentes. NF: %d 

R: Documentos Fiscais com Alíquota Composta não podem possuir a 

mesma Alíquota. 

E07: Documento Fiscal com "Alíquota" inválida. NF: %d 

R: Alíquota não permitida para a Atividade desenvolvida pelo Declarante. 

Caso haja dúvidas, entrar em contato com a Divisão de Cadastro Econômico. 

I01: Não é possível realizar a importação pois existem dados digitados e não 

sincronizados com o Servidor. 

R: Antes de realizar a importação de Documentos Fiscais, os dados devem 

ser transmitidos ao servidor. 
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I02: Arquivo inválido. Verifique o Prestador. 

R: Arquivo de importação inválido. O prestador informado no arquivo não é 

o mesmo contribuinte declarante. 

I03: Arquivo inválido. Verifique o Tomador. 

R: Arquivo de importação inválido. O tomador informado no arquivo não é o 

mesmo contribuinte declarante. 

I04: Tipo de Documento Fiscal inválido. 

R: Tipo de Documento Fiscal é inválido. Verificar o arquivo de importação. 

I05: Natureza Documento Fiscal Diferente de: "A,B,C,D OU E"! 

R: A Natureza informada no registro; 

R04: Não é permitido o registro duplicado de Documentos Fiscais para o mesmo 

prestador. NF: %d 

R: Documento informado em duplicidade para o mesmo prestador. Deve 

realizar a alteração ou fazer uma declaração retificadora. Será informado o 

Documento com o problema. 

R05: Documento Fiscal com "Alíquota" inválida. NF: %d 

R: Alíquota não permitida para a Atividade desenvolvida pelo Declarante. 

Caso haja dúvidas, entrar em contato com a Divisão de Cadastro Econômico. 

C01: Não foi encontrado nenhuma AIDF para este Documento Fiscal. %s - %d a 

%d. O intervalo de cancelamento deve pertencer a uma AIDF. 

R: O contribuinte deverá atualizar o cadastro. Persistindo o problema, 

dirigir-se à Central de Atendimento ao Cidadão. 

C02: Existe Doc. Fiscal emitido ou já cancelado dentro do intervalo informado. 

R: Registro já cadastro anteriormente. 

 

S01: Os parâmetros do sistema não estão sincronizados com o Servidor. Faça 

uma sincronização dos dados pelo menu ARQUIVOS na opção DADOS DO 

CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL, na tela de parâmetros clique em ATUALIZAR 

CADASTRO 

R: O cadastro do responsável está desatualizado ou os arquivos de 

configuração foram perdidos. 



 

 47

S02: Erro ao sincronizar os dados de "%s" com o servidor. Entre na tela de 

cadastro e corrija o problema 

R: Esta mensagem será apresentada quando houver problema na 

Transmissão de dados. ; 

S03: Não existem dados pendentes a serem enviados ao servidor. 

R: Não há notas emitidas / recebidas e/ou canceladas para serem 

transmitidos ao servidor. 

S04: Parâmetros do sistema não encontrados. Faça uma sincronização dos dados 

pelo menu ARQUIVOS na opção DADOS DO CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL, 

na tela de parâmetro clique em ATUALIZAR CADASTRO 

R: Houve erro durante o cadastramento do Contribuinte ou os arquivos de 

configuração da WinDMS foram perdidos; 

 

A01: Declaração não foi processada pelo servidor! 

R: Houve erro durante o processamento. Consultar a Declaração (Entregue 

ou Avulsa). Caso não exista, tentar realizar novamente o processamento. 

A02: Declaração não encontrada no servidor! 

R: Houve erro durante o processamento. Consultar a Declaração (Entregue 

ou Avulsa). Caso não exista, tentar realizar novamente o processamento. 

A03: Este período já está processado! 

R: Já existe uma declaração normal para o período informado. 

A04: Já existe uma apuração para este período, só RETIFICAÇÕES são 

permitidas nestas situações! 

R: Já existe uma declaração normal para o período informado. 

A05: Não existe apuração prévia para este período, RETIFICAÇÕES NÃO são 

permitidas nesta situação! 

R: Não foi encontrada nenhuma declaração normal para o período 

informado, portanto, não pode ser feita uma RETIFICADORA. 

A06: Os parâmetros de Calculo não foram encontrados. Contate a Prefeitura e 

informe este código de erro. 
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R: Os parâmetros de Calculo não foram encontrados. Contate a Prefeitura e 

informe este código de erro. 

A07: Existem dados digitados e não transmitidos ao Servidor. Transmita os dados 

antes de fazer a Apuração. 

R: Transmitir os dados. 

A08: Existe Documentos Fiscais emitidos para o período informado SEM 

MOVIMENTO. 

R: Realizar uma declaração do tipo SEM MOVIMENTO. 

A09: Não Existe Documentos Fiscais Emitidos e/ou Recebidos para o período 

informado. 

R: Não Existe Documentos Fiscais Emitidos e/ou Recebidos para o período 

informado. 

A10: Este Registro já foi processado no Fechamento Mensal. Nesta situação não 

é permitido fazer alterações. Faça uma retificação do Documento antes de alterá-

lo. 

R: Este Registro já foi processado no Fechamento Mensal. Nesta situação 

não é permitido fazer alterações. Faça uma retificação do Documento antes de 

alterá-lo. 

A11: Guia a Vulsa não foi processada pelo servidor! 

R: Houve erro durante o processamento. Consultar a Declaração Avulsa. 

Caso não exista, tentar realizar novamente o processamento. 

A12: Existem dados digitados e não transmitidos ao Servidor. Transmita os dados 

para uma melhor conferência dos dados. 

R: Transmitir os dados; 

 

D01: Não existe valores a serem impressos 

R: A guia para pagamento gerada não possui valor. 

D02: Guia não gerada pelo servidor 

R: Houve erro durante a geração da Guia. Tentar novamente. 

D03: Identificador da Apuração não informado 

R: Houve erro durante o processamento. Tentar novamente. 
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D04: Declaração do Contribuinte não encontrada 

R: Houve erro durante o processamento. 

D05: Esta Declaração não possui Guia de Pagamento disponível. Verifique se a 

mesma já foi quitada, se existem Cancelamentos/Retificações para este período 

ou se o contribuinte está em regime de ESTIMATIVA. 

R: Esta Declaração não possui Guia de Pagamento disponível. Verifique se a 

mesma já foi quitada, se existem Cancelamentos/Retificações para este período 

ou se o contribuinte está em regime de ESTIMATIVA. 

 

R01: Empresa Responsável não Liberada. Tente mais tarde. 

R: Entrar em contato com o suporte de DMS e solicitar a liberação. 

R02: Empresa Responsável não se encontra com Liberação pendente. 

R: Entrar em contato com o suporte de DMS e solicitar a liberação. 

R03: Contribuinte Responsável não está liberado. Entre em contato com o 

departamento responsável da prefeitura 

R: Entrar em contato com o suporte de DMS e solicitar a liberação. 

 

 10.001: Empresa Responsável não cadastrada 

R: Houve erro durante o cadastramento do Contribuinte ou os arquivos de 

configuração da WinDMS foram perdidos; 

 10.003: Empresa Responsável não pode ser apagada da lista de Empresas 

Declarantes 

R: Não é permitida a exclusão de uma empresa. Solicitar ao contribuinte 

que se dirija à Central de Atendimento ao Cidadão e faça a atualização cadastral. 

 10.004: Não é permitido cadastrar NOVAS ruas para o município local, somente 

para outras cidades. 

R: Não é permitido cadastrar NOVAS ruas para o município local, somente 

para outras cidades. 

 10.006: Não é permitido cadastrar NOVOS bairros para o município local, 

somente para outras cidades. 
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R: Não é permitido cadastrar NOVOS bairros para o município local, 

somente para outras cidades. 

10.006: Documentos do Tomador de Serviço não foram informados 

R: Informar os Documentos do Tomador. 

10.007: Documentos do Prestador de Serviço não foram informados 

R: Informar os Documentos do Prestador. 

10.008: Documento número %d: o Tomador/Prestador não possui atividade 

cadastrada. 

    'Entre em contato com a Divisão de Cadastro da Secretaria Municipal de 

Receita pelo telefone (67)3314-9993.' 

R: Entrar em contato com a Divisão de Cadastro. 

 

 


