Prezado Contribuinte,
Estamos disponibilizando neste documento, as principais alterações realizadas na WinDMS 4.0 (release
4.0.0.80). Tais alterações visam atender às novas leis, às solicitações de vocês, contribuintes, e à melhoria dos
processos. São elas:

Cadastro de Responsáveis
o Acrescentado um campo para informar se o contribuinte irá trabalhar conectado à internet ou não.
Caso trabalhe conectado, ao digitar uma inscrição ou CNPJ ainda não cadastrado na lista, o sistema
irá buscar automaticamente no servidor da PMCG e cadastrá-lo na lista;
Cadastro de Declarantes
o Realizada a manutenção no cadastro de declarantes, corrigindo a duplicidade (ou mais) de algumas
empresas. A realização deste procedimento poderá impactar na mensagem de Senha inválida .
Caso ocorra este problema, deverá ser feita a desinstalação do sistema e a reinstalação;
Importação de Documentos Emitidos
o Corrigido o problema de importação referente a notas série C;
o Acrescentado o campo VALOR_DEDUCAO;
o Documentos emitidos que tenham sido retidos por contribuintes optantes do Simples Nacional,
deverão ter o valor S e não mais R ;
Importação de Documentos Recebidos
o Corrigido o problema de importação referente a notas série C;
o Acrescentado o campo VALOR_DEDUCAO;
o Acrescentado o campo para identificar se o documento foi retido ou não, respeitando as mesmas
regras de importação de documentos emitidos;
Seleção de Declarantes
o Liberada a troca de declarantes mesmo com dados pendentes para transmissão, porém, ao
transmitir, todas as alterações pendentes serão enviadas e não somente do declarante atual;
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Cadastro de Documentos Emitidos e Recebidos
o Ao digitar uma inscrição ou CPF/ CNPJ não cadastrado, caso o contribuinte tenha informado no
cadastro de responsável que trabalhará conectado à internet, o sistema irá buscar automaticamente
os dados do prestador/tomador informado e irá cadastrá-lo na lista de empresas;
o Retirado o endereçamento do prestador/ tomador, permanecendo apenas a identificação do
município;
o Acrescentado o campo VALOR DEDUÇÃO, para documentos modelo P-PROPAGANDA E
PUBLICIDADE;
o O campo SITUACAO ISS agora possui um novo item: S - ISS Retido Simples Nacional . Na tela de
recebimento de notas, quando uma nota for retida e o tomador for optante do Simples Nacional,
deverá ser selecionado este novo valor. Assim, o sistema irá aceitar as alíquotas do Simples Nacional.
Para os prestadores optantes, ao emitir uma nota, poderá informar a alíquota do Simples Nacional.
o Corrigido o problema que ocorria na impressão do Recibo de Retenção. Em alguns casos havia uma
diferença de R$0,01 (Um centavo) entre o valor do Recibo de Retenção e o valor da Guia DAM;
Emissão de Guia Avulsa
o Retirada do sistema. As Guias Avulsas deverão ser emitidas a partir das telas de consulta,
selecionando as notas que deseja pagar. Caso deseje pagar um valor específico de ISS, o contribuinte
deverá se dirigir até a Central de Atendimento;
Consulta de Guias Avulsas
o Corrigido o problema que ocorria durante o cancelamento das Guias emitidas anteriormente. Agora,
ao cancelar uma Guia de Notas Recebidas ou Emitidas, as notas que estiverem vinculadas a esta guia
serão automaticamente voltadas para a situação de pendentes. Portanto, caso seja feito o
cancelamento de alguma Guia Avulsa, deverá ser feita uma RETIFICADORA ou emitido uma nova
Guia Avulsa para estas notas;
Fechamento Mensal
o Ao clicar no menu Fechamento Mensal será aberta diretamente a tela de fechamento mensal. No
caso de realizar a retificadora com valor a menor, o sistema irá mostrar a tela que solicita a
confirmação ou não do pagamento da guia emitida anteriormente. Não haverá a necessidade de
voltar à tela de consulta de declarações e realizar o cancelamento. Ao selecionar NÃO PAGUEI, e
clicar em PROSSEGUIR, o sistema irá automaticamente cancelar o movimento Próprio e/ ou Retido
da última declaração, e irá realizar a retificadora. Caso a declaração tenha sido feita até o dia 10, e
esta retificadora tenha sido posterior, o sistema irá acatar a data anterior, preservando o direito ao
desconto;
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Cancelamento de Movimento Próprio e ou Retido
o Este procedimento é indicado apenas para os contribuintes que tenham mais de uma declaração no
período, e queiram pagar usando uma única Guia DAM;
Livro Fiscal
o Corrigido o layout de impressão do Livro Fiscal;
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