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1. Introdução 

 

O Programa Nota Fiscal Cidadã (NFC) é um programa do Governo do Estado do Pará que tem por objetivo fortalecer a 

cidadania fiscal mediante ações de educação fiscal e de concessão de prêmios na forma de créditos do Tesouro Estadual 

ao consumidor final que exigir do fornecedor paraense de mercadorias e bens, com incidência do ICMS, a emissão de 

documentos fiscais com identificação do adquirente.  

A empresa fornecedora envia os dados das vendas em arquivos de movimento, processados e acumulados pela 

Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), que trimestralmente promove sorteio de prêmios para os consumidores do 

período.  

Para operacionalização do Programa Nota Fiscal Cidadã serão utilizados os seguintes módulos de sistema:  

(i) Digitação offline de documentos – sistema Notapará; 

(ii) validação e transmissão de dados via Internet;  

(iii) Portal de Serviços com funcionalidades de atendimento via internet, gerenciamento e processamento de 

arquivos de dados.  

O Notapará deve ser utilizado por estabelecimentos comerciais que emitam notas fiscais modelos 1, 1-A e 2 (série D) de 

forma manual ou seja, em blocos. Além disso, o sistema possui o módulo para validação dos arquivos nele gerados, 

como forma de garantir que os arquivos que serão transmitidos para a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará estão 

de acordo com o leiaute definido para recebimento de arquivos do Registro Eletrônico de que trata os arts. 128-A a 128-

D do Capitulo III-A do Título II do Livro Primeiro do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e a 

Instrução Normativa nº 016/2012, de 6 de setembro de 2012. 

O Notapará deve ser utilizado, também, para transmitir os arquivos de cupons fiscais emitidos por um equipamento 

emissor de cupom fiscal (ECF) ou os documentos fiscais emitidos por Processamento Eletrônico de Dados (PED). 

A Figura 1, resume o funcionamento do Programa Notapará, bem como a transmissão de arquivos para a SEFA. 
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Figura 1: Visão Geral NFC 
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2. Equipe de Desenvolvimento e Suporte de Sistema 

 

 

Suporte Técnico em Informática  

E-mail: sacs@sefa.pa.gov.br 

 

Gestor Responsável 

 

Rutilene Garcia – Coordenação do Programa Nota Fiscal Cidadã 

E-mail: atendimento@sefa.pa.gov.br  
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3. Navegabilidade 

Ao navegar pelo sistema Notapará pode ser observado alguns itens e botões comuns a todas as telas. Nesta seção será 

explicada a função de cada botão, uma vez que para todas as telas do sistema o botão apresentará o mesmo 

comportamento, e somente em algumas funcionalidades, poderá apresentar algumas particularidades que quando 

necessárias serão descritas neste documento. 

3.1 Ações de Tela 

 

Ação Item Descrição Observação 

Botão Excluir  

 

 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema exibe uma tela de 
confirmação de exclusão. 
Caso o usuário confirme, o 
registro selecionado será 
removido. 

Caso o registro 
selecionado possua 
vínculos com outros 
registros, o sistema não 
permitirá a exclusão. 

Botão Visualizar 

 

 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema exibe uma tela para 
a visualização de todos os 
dados do registro 
selecionado. 

 

Botão Alterar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema exibe uma tela para 
a alteração dos dados do 
registro selecionado. 

Nem todos os dados de 
um registro são passiveis 
de edição. 
Caso o registro 
selecionado possua 
vínculos com outros 
registros, o sistema não 
permitirá a alteração. 

Botão Incluir 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema exibe uma tela para 
a inclusão de um novo 
registro. 

 

Botão Desativar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema exibe uma 
mensagem de confirmação 
de desativação. Caso o 
usuário confirme, o registro 
selecionado será desativado. 

 

Botão Ativar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema exibe uma 
mensagem de confirmação 
de ativação. Caso o usuário 
confirme, o registro 
selecionado será ativado. 

 

Botão Exportar 
 

Ao clicar sobre este botão o 

sistema exibe as opções para 
exportar uma lista com 
extensão PDF ou . XLS. 

 

Botão Imprimir 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema gera um arquivo com 
extensão PDF com as 
informações da entidade 
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para qual o botão foi clicado. 

Botão Salvar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema salva os dados 
(alteração ou inclusão). 

 

Botão Voltar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema retorna para a tela 
da funcionalidade anterior. 

 

Botão Fechar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema fecha a tela atual. 

 

Botão Limpar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema limpa os dados que 
formam digitados. 

 

Botão Consultar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema executa uma 
consulta utilizando como 
parâmetros os dados de filtro 
informados. 

 

Confirmar Operação  
 

 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema confirma a operação. 

Ação geralmente utilizada 
para a confirmação da 
exclusão ou inclusão de 
um registro. 

Escolher Diretório do Arquivo 
  

Ao clicar sobre este botão o 
sistema exibe o diretório de 
pastas da máquina do 
usuário. 

Ação geralmente utilizada 
para a seleção de um 
arquivo na máquina local 
do usuário.  

Cancelar Validação 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema cancela a validação 
do arquivo. 

 

Botão Validar 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema valida o arquivo. 

 

Botão Transmitir 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema transmite o arquivo. 

 

Botão Gerar 
 

Ao clicar sobre este botão o 

sistema gera um arquivo. 

 

Botão Reabrir 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema reabre um arquivo. 

 

Botão Retificar 
 

 Ao clicar sobre este botão o 
sistema retifica um arquivo. 

 

Botão Gerar Recibo 
 

Ao clicar sobre este botão o 
sistema gera um arquivo com 
extensão PDF com as 
informações do recibo de 
transmissão do arquivo. 
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3.2  Menu principal 
 

No menu principal estão os acessos para todas as funcionalidades do Sistema Notapará. Ao abrir o sistema a primeira 

tela apresentada é a da Figura 2. Onde todas as funcionalidades podem ser acessadas. Todas as funcionalidades 

possuem botões de acesso rápido ou atalho. A seguir, será descrito os acessos por cada item do menu. 

 

 

Figura 2: Tela Principal 

Conforme Figura 3 abaixo, no menu Arquivo NFC estão disponíveis as opções de Consulta de Arquivo, Gerar Arquivo 

NFC e Sair. Para consultar os arquivos gerados pelo Notapará, acesse a opção Consulta de Arquivo (F4), para gerar 

arquivos, acesse a opção Gerar Arquivo NFC (F5) e para encerrar o sistema, acessa a opção Sair (Alt+F4). 
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Figura 3: Menu Arquivo NFC 

Conforme Figura 4 abaixo, no menu Contribuinte estão disponíveis as opções de Consultar e Cadastrar Contribuintes. 

Para consultar os contribuintes, acesse a opção Consultar (F6) e para incluir novos contribuinte, acesse a opção 

Cadastrar (F7). 

 

 
Figura 4: Menu Contribuinte 
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Conforme Figura 5 abaixo, no menu Nota Fiscal estão disponíveis as opções de Consultar e Cadastrar Nota Fiscal. Para 

consultar as notas, acesse a opção Consultar (F8) e para incluir novas notas fiscais, acesse a opção Cadastrar (F9). 

 

 
Figura 5: Menu Nota Fiscal 

 

Conforme Figura 6 abaixo, no menu Utilitários estão disponíveis as opções de Gerar Backup, Recuperação de Backup, 

Configuração de Proxy e Importar Dados da Versão Anterior. Para gerar backup, acesse a opção Geração de Backup 

(F10), para restaurar um backup, acesse a opção Restauração de Backup (F11), para Configurar um Proxy para 

Conexão, acesse a opção Configuração de Proxy (F2) e para importar os dados digitados em uma versão anterior do 

aplicativo NotaPara, acesse a opção Importar Dados Versão Anterior (F1).  
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Figura 6: Menu Utilitários 

 

Conforme Figura 7 abaixo, no menu Transmissão estão disponíveis as opções de Enviar Arquivo e Imprimir Recibos. 

Para enviar um arquivo, acesse a opção Enviar Arquivo (F12) e para Imprimir recibos de arquivo enviados, acesse a 

opção Imprimir Recibo (F3). 

 

 
Figura 7: Menu Transmissão 
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No menu Ajuda exibido na Figura 8 abaixo, são exibidas as opções para Ver Dica inicial do sistema Notapará, onde o 

sistema exibe a informação apresentada na tela inicial do Sistema, a opção Manuais, onde o usuário é redirecionado ao 

Site da SEFA para realizar download do manual do sistema, e a opção Sobre, onde são exibidos os dados da SEFA e 

telefones úteis em caso de dúvidas . 

 

 
Figura 8: Menu Ajuda 

 

Caso o usuário selecione a opção Sobre, a tela da Figura 9 é exibida. 
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Figura 9. Tela de Informações sobre o Sistema Notapará  

4. Funcionalidades 

Nesta seção será descrita a utilização das funcionalidades do sistema Notapará. 

4.1 Cadastro de Contribuintes 

O cadastro é responsável por manter os dados dos contribuintes cadastrados no Sistema Notapará. Será descrito neste 

ponto do documento o seu funcionamento, tal como sua utilização. À medida que esta funcionalidade for utilizada por 

outras, será feita apenas a referencia para esta seção do documento. 

O cadastro de contribuinte é o primeiro passo para geração de um arquivo NFC. É possível o cadastramento de diversos 

estabelecimentos comerciais no sistema. 

4.1.1 Consultar Contribuintes 

 

Para acessar esta funcionalidade deve-se selecionar a opção Contribuinte no menu de funcionalidades do sistema 

Notapará e clicar sobre a opção Consultar, conforme mostrado na Figura 4. 

Nesta tela será possível realizar a consulta por um determinado estabelecimento comercial, considerando as ações de 

tela descritas na seção 3.1. 

 

O sistema Notapará disponibiliza a consulta por meio de um filtro que seleciona diversos contribuintes cadastrados e 

possibilita o usuário alterar dados e Exportar uma lista de todos os contribuintes já cadastrados no sistema, em um 

arquivo com extensão .xls ou .pdf, conforme Figura 10. 
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Figura 10. Tela de Consulta de Contribuintes 

 

Para consultar dados de um estabelecimento o usuário deverá informar os campos seguindo as instruções descritas na 

Tabela 1. Será exibida uma lista dos Contribuintes encontrados. Caso o Contribuinte não seja encontrado o sistema 

avisará e não exibirá nenhum dado. 

 

Tabela 1. Detalhamento dos campos da Tela de Consulta de Contribuinte 

Nome do campo Descrição Instrução 

 
Inscrição Estadual 

 
Inscrição Estadual do 

Contribuinte 

Deve ser inserida a Inscrição Estadual 
do contribuinte sem pontos ou traços, 
pois o sistema já formata a numeração 

de forma automática. 

Nome Empresarial Nome Empresarial do 
Contribuinte 

Deve ser inserido conforme registrado 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

CNPJ CNPJ do Contribuinte Deve ser inserido o CNPJ do contribuinte 
sem pontos ou traços, pois o sistema já 

formata a numeração de forma 
automática. 

Situação Situação do Contribuinte Deve ser selecionada a Situação do 
Contribuinte que se deseja consultar. 

Ativo: Contribuinte ainda não 
desativado. 

Desativado: Contribuinte já desativado. 

Obs. Os campos obrigatórios são marcados na tela com o sinal de asterisco (*). 

4.1.2 Incluir Contribuinte 

Para acessar esta tela, clique sobre a opção Cadastrar presente na opção Contribuintes do menu de funcionalidades do 

sistema Notapará. Nesta tela será possível realizar o cadastramento de um determinado contribuinte, considerando as 

ações de tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 4. 
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Também é possível incluir um novo contribuinte a partir da tela de Consulta, conforme Figura 11. Para acessar esta 

funcionalidade, clique sobre a ação de tela Incluir presente na tela de Consulta de Contribuinte (Listagem). 

 

 
Figura 11. Ação de Inclusão de Contribuinte através da Tela de Consulta de Contribuintes 

 

Nesta tela o usuário poderá inserir os dados de cadastro de um Contribuinte, considerando as ações de tela descritas na 

seção 3.1 e conforme Figura 12. 
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Figura 12. Tela de Inclusão de um Contribuinte 

 

Para incluir os dados de cadastro de um Contribuinte o usuário deverá informar os campos obrigatórios seguindo as 

instruções descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Detalhamento dos Campos de Inclusão de Contribuintes 

Nome do campo Descrição Instrução 

 
 

Inscrição Estadual 

 
 

Inscrição Estadual do Contribuinte 

Deve ser inserida a Inscrição Estadual 
do contribuinte sem pontos ou traços, 

pois o sistema já formata a 
numeração de forma automática. 

 
Nome Empresarial 

Nome Empresarial do Contribuinte 
(razão social) 

Deve ser inserido conforme registrado 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

 
 

CNPJ 

 
 

CNPJ do Contribuinte 

Deve ser inserido o CNPJ do 
contribuinte sem pontos ou traços, 

pois o sistema já formata a 
numeração de forma automática. 

Título do Estabelecimento Nome Fantasia do Contribuinte O preenchimento do campo não é 
obrigatório. 

Obs. Os campos obrigatórios são marcados na tela com o sinal de asterisco (*). 

 

4.1.3 Alterar Contribuinte 

  

Para acessar esta tela, clique, para o registro desejado, sobre a ação de tela Alterar presente na tela de Consulta de 

Contribuinte (Listagem), para o registro desejado. 

 

Nesta tela o usuário poderá editar os dados de cadastro de um Contribuinte selecionado, considerando as ações de tela 

descritas na seção 3.1 e conforme Figura 13. 
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Figura 13. Tela de Edição dos Dados de um Contribuinte 

 

Para alterar os dados de um contribuinte o usuário deverá editar os campos desejados seguindo as instruções descritas 

na Tabela 3. 

Tabela 3. Detalhamento dos Campos para Edição dos Dados de um Contribuinte 

Nome do campo Descrição Instrução 

 
Inscrição Estadual 

 
Inscrição Estadual do Contribuinte 

Deve ser inserida a Inscrição Estadual 
do contribuinte sem pontos ou traços, 

pois o sistema já formata a 
numeração de forma automática. 

 
Nome Empresarial 

Nome Empresarial do Contribuinte 
(razão social) 

Deve ser inserido conforme registrado 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

 
 

CNPJ 

 
 

CNPJ do Contribuinte 

Deve ser inserido o CNPJ do 
contribuinte sem pontos ou traços, 

pois o sistema já formata a 
numeração de forma automática. 

Título do Estabelecimento Nome Fantasia do Contribuinte O preenchimento do campo não é 
obrigatório. 

Obs. Os campos obrigatórios são marcados na tela com o sinal de asterisco (*). 

 

4.1.4 Exportar Lista de Contribuintes 

 

Para acessar esta tela e exportar uma lista de contribuintes no sistema, clique sobre a ação de tela Exportar presente na 

tela de Consulta de Contribuintes (Listagem) e escolha a extensão na qual deseja que a lista seja gerada: xls ou .pdf. 

Para exportar a lista é necessário ter o aplicativo Adobe Reader ou o Microsoft Office Excel instalado.  

Nesta tela o usuário poderá exportar os dados de todos os Contribuintes cadastrados no sistema em uma lista, 

considerando as ações de tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 14. 
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Figura 14. Ação de Exportar Lista de Contribuintes a partir da Tela de Consulta de Contribuinte 

 

Ao solicitar a impressão do documento em extensão .pdf, uma janela do Adobe Reader é aberta, disponibilizando o 

arquivo (extensão .pdf) para ser impresso ou salvo no disco local. 

O resultado da exportação dos dados dos contribuintes pode ser visualizada na tela da Figura 15 para uma lista com 

extensão .pdf. 
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Figura 15. Tela de Lista de Contribuintes em PDF 

 

Ao solicitar a impressão do documento em extensão .xls, uma janela do Microsoft Office Excel é aberta, disponibilizando 

o arquivo (extensão .xls) para ser impresso ou salvo no disco local. 

O resultado da exportação dos dados dos contribuintes pode ser visualizada na tela da Figura 16 para uma lista com 

extensão .xls. 
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Figura 16. Tela de Lista de Contribuintes em .XLS 

4.1.5 Desativar Contribuinte 

 

Para acessar esta tela, clique, para o registro desejado, sobre a ação de tela Desativar presente na tela de Consulta de 

Contribuinte (Listagem). 

 

Nesta tela o usuário poderá desativar os dados de um Contribuinte cadastrado no sistema, considerando as ações de 

tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 17. 

 

Ao clicar sobre a opção Desativar, será exibida uma mensagem de confirmação para que o usuário confirme a 

desativação do contribuinte. 
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Figura 17. Tela de Desativação do Contribuinte 

 

Após a desativação de um contribuinte, o valor do campo Status se torna DESATIVADO. 

Apenas é possível desativar contribuintes ativos. Caso o usuário tente desativar um contribuinte já desativado, o sistema 

exibe a mensagem da Figura 18 e não permite a desativação do contribuinte. 

 

 
Figura 18. Tela de erro de desativação de contribuinte 
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4.1.6 Ativar Contribuinte 

 

Para acessar esta tela, clique, para o registro desejado, sobre a ação de tela Ativar presente na tela de Consulta de 

Contribuinte (Listagem). 

 

Nesta tela o usuário poderá reativar os dados de um Contribuinte cadastrado no sistema em uma lista, considerando as 

ações de tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 19. 

 

Ao clicar sobre a opção Ativar, será exibida uma mensagem de confirmação para que o usuário confirme a ativação do 

contribuinte. 

 

 
Figura 19. Tela de Ativação do Contribuinte 

 

Após a desativação de um contribuinte, o valor do campo Status se torna ATIVADO. 

Apenas é possível ativar contribuintes desativados. Caso o usuário tente ativar um contribuinte já ativo, o sistema exibe 

a mensagem da Figura 18 e não permite a ativação do contribuinte. 
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Figura 20. Tela de Erro de Ativação de Contribuinte 

4.2 Cadastro de Notas Fiscais 
 

Este módulo possibilita a digitação no sistema Notapará das notas fiscais de Venda a Consumidor (Modelo 2), notas 

modelos 1, 1-A ou notas fiscais avulsas emitidas manualmente, em papel, pelo estabelecimento fornecedor durante 

determinado período. As notas digitadas poderão fazer parte de arquivo destinado ao Registro Eletrônico na SEFA  

 

À medida que esta funcionalidade for utilizada por outras, será feita apenas a referencia para esta seção do documento.  

Para acessar esta funcionalidade deve-se selecionar a opção Nota Fiscal no menu de funcionalidades do sistema 

Notapará, conforme Figura 5. 

4.2.1 Consultar Nota Fiscal 

 

Para acessar esta tela, clique sobre a opção Consultar presente na opção Nota Fiscal do menu de funcionalidades do 

sistema Notapará. Nesta tela será possível realizar a consulta por uma determinada nota fiscal cadastrada, considerando 

as ações de tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 5. 

 

O sistema Notapará disponibiliza ao contribuinte a consulta a Nota Fiscal por meio de um filtro onde o usuário informa os 

parâmetros de pesquisa e o sistema seleciona as Notas Fiscais correspondentes, exibindo o resultado na tela. O sistema 

possibilita o usuário incluir, alterar, excluir e entrar em uma Nota Fiscal individualmente para verificar seu detalhamento, 

assim como Imprimir os dados de uma nota fiscal e Exportar uma lista de todas as notas fiscais já cadastradas no 

sistema, em um arquivo em formato .xls ou .pdf, conforme Figura 21. 
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Figura 21. Tela de Consulta de Nota Fiscal 

 

Para consultar uma Nota Fiscal o usuário deverá informar os campos seguindo as instruções descritas na Tabela 4. Será 

exibida uma lista das Notas Fiscais encontradas. Caso a Nota Fiscal não seja encontrada o sistema avisará e não exibirá 

nenhuma Nota Fiscal. Apenas é possível consultar as notas fiscais dos contribuintes ativos. 

 

Tabela 4. Detalhamento dos Campos de Consulta de Nota Fiscal 

Nome do campo Descrição Instrução 

 
 

CNPJ do Contribuinte 

Um Contribuinte já cadastrado no 
sistema, exibindo o CNPJ 
concatenado com o Nome 

Empresarial do Contribuinte 

 
Deve ser selecionado um contribuinte 

já cadastrado no sistema. 

 
 

Inscrição Estadual do Contribuinte 

 
 

Inscrição Estadual do Contribuinte 

Deve ser inserida a Inscrição Estadual 
do contribuinte sem pontos ou traços, 

pois o sistema já formata a 
numeração de forma automática. 

 
 

Modelo da Nota Fiscal 

 
Modelo da Nota Fiscal cadastrada no 

sistema 

Deve ser selecionado um modelo de 
nota fiscal. 

Modelos possíveis: “1”, “1-A”, 
“A”(Nota Fiscal Avulsa) e “2-D” 

Data de Emissão Data de emissão da nota fiscal - 
Deve ser inserida sem barras ou 

traços 

Número Número da Nota Fiscal Deve ser inserido sem pontos 

 
 
 
 

Status 

 
 
 
 

Status da Nota Fiscal 

Deve ser selecionado o Status da nota 
fiscal que se deseja consultar. 
Digitada: Nota Fiscal que foi 

cadastrada e ainda não está em 
nenhum arquivo gerado no sistema. 
 Vinculada a Arquivo: Nota Fiscal que 
já está vinculada a um arquivo gerado 

no Sistema. 
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Situação Situação da Nota Fiscal Deve ser selecionada a Situação da 
nota que se deseja consultar. 
Ativa: Nota fiscal ainda não 

desativada. 
Desativado: Nota Fiscal já desativada. 

Mês/Ano Início Mês e ano de início da emissão das 
notas fiscais que se deseja consultar 

Deve ser informado o mês e ano que 
se deseja consultar, sem pontos ou 

barras. 

Mês/Ano Fim Mês e ano de fim da emissão das 
notas fiscais que se deseja consultar 

Deve ser informado o mês e ano que 
se deseja consultar, sem pontos ou 

barras. 

Obs. Os campos obrigatórios são marcados na tela com o sinal de asterisco (*). 

 

4.2.2 Incluir Nota Fiscal 

 

Para acessar esta tela e incluir uma nota fiscal no sistema, clique sobre a opção Cadastrar presente na opção Nota Fiscal 

do menu de Funcionalidades do sistema Notapará. Nesta tela o usuário poderá inserir os dados de cadastro de uma Nota 

Fiscal, considerando as ações de tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 5. 

 

Também é possível incluir uma nova nota fiscal a partir da tela de Consulta de Nota Fiscal (Listagem). Para acessar esta 

tela e incluir uma Nota Fiscal no sistema, clique sobre a ação de tela Incluir presente na tela de Consulta de Nota Fiscal 

(Listagem), conforme Figura 22. 

 

 
Figura 22. Ação de Inclusão de Nota Fiscal a partir da Tela de Consulta de Nota Fiscal 

 

Para incluir uma nota fiscal, deve-se primeiramente selecionar para qual contribuinte se deseja incluir a nota fiscal, e o 

modelo de nota fiscal desejada para cadastro, conforme Figura 23. Apenas os Contribuintes ATIVOS serão exibidos para 

cadastro de nota fiscal. 
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Figura 23. Tela de Seleção de Contribuinte e Modelo da Nota Fiscal a ser cadastrada 

 

Após ter sido selecionado o contribuinte e o modelo da nota é necessário o preenchimento dos demais campos de 

cadastro de uma nota fiscal. De acordo com o modelo selecionado o usuário será direcionado para um formulário 

específico de cadastramento da Nota Fiscal.  

No registro, o número, série, subsérie e data da emissão devem ser preenchidos pelo estabelecimento comercial com os 

dados da Nota Fiscal que já foi emitida. É possível incluir mais de uma nota fiscal com o mesmo modelo, número, série e 

subsérie, desde que uma seja ativa e a outra esteja desativada. 

Nesta tela o usuário poderá cadastrar uma nota fiscal modelo 2-D (nota fiscal de venda ao consumidor), conforme 

Figura 24. 
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Figura 24. Tela para Cadastro de uma Nota Fiscal Modelo 2-D 

 

Para incluir os dados de cadastro de uma Nota Fiscal Modelo 2-D, o usuário deverá informar os campos obrigatórios 

seguindo as instruções descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Detalhamento dos Campos de Inclusão da Nota Fiscal Modelo 2-D 

Nome do campo Descrição Instrução 

 
Contribuinte 

Um Contribuinte já cadastrado no 
sistema, exibindo o CNPJ 

concatenado com o Nome 
Empresarial do Contribuinte 

 
Deve ser selecionado um contribuinte. 

 
Modelo da Nota Fiscal 

 
Modelo da Nota Fiscal  

Deve ser selecionado o modelo “2-D” 

Nota Fiscal de Série Única Indica se a nota fiscal é de série 
única 

- 

Série Série da Nota Fiscal Quando o campo Nota Fiscal de Série 
Única é selecionado, este campo é 
preenchido de forma automática e 

torna-se não editável. 

 Subsérie Subsérie da Nota Fiscal Informar, quando for o caso 

Número Número da Nota Fiscal Deve ser informado sem pontos 

 
 

Data de Emissão 

 
 

Data de emissão da nota fiscal 

Deve ser informada uma data menor 
ou igual a data corrente e maiores ou 

iguais a Setembro/2012. 
Devem ser informados apenas 

números, sem pontos ou barras. 
 

Tipo de Pessoa Indica se o consumidor é Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica 

Deve ser selecionado CPF ou CNPJ. 

  Deve ser inserido o CPF/CNPJ do 
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CPF/CNPJ 

 
 
 

Indica o CPF ou CNPJ do consumidor 

consumidor sem pontos ou traços, 
pois o sistema já formata a 

numeração de forma automática. No 
caso de consumidor pessoa jurídica e 
o campo Possui Operação de venda 

estar selecionado , deve ser informado 
um CNPJ diferente do CNPJ do 

contribuinte da nota fiscal. 

Produtos e Serviços Valor Total dos Produtos e Serviços 
da Nota Fiscal 

- 

Desconto Valor do Desconto da Nota Fiscal Deve ser inserido um valor maior ou 
igual a zero e menor que o valor do 

campo Produtos e Serviços. 

Valor Total da Nota Valor Total da Nota Fiscal somando-
se as despesas e subtraindo-se o 

desconto 

É calculado automaticamente da 
seguinte forma: 

(Total dos Produtos e Serviços + 
Outras Despesas acessórias ) –

Desconto. 

Obs. Os campos obrigatórios são marcados na tela com o sinal de asterisco (*). 

 

Na tela abaixo o usuário poderá cadastrar uma nota fiscal de modelos 1, 1-A e A (Nota Fiscal Avulsa), conforme Figura 

25. 

 

Independente do modelo, após ter sido cadastrada, a nota fiscal assume o Status de Digitada, pois ainda não se 

encontra vinculada a nenhum arquivo já gerado no sistema Notapará. 

 

 
Figura 25. Tela de Inclusão de Nota Fiscal Modelo 1, 1-A ou Avulsa 

 

Para incluir os dados de cadastro de uma Nota Fiscal o usuário deverá informar os campos obrigatórios seguindo as 

instruções descritas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Detalhamento dos Campos de Inclusão da Nota Fiscal Modelo 1, 1-A ou Avulsa 

Nome do campo Descrição Instrução 

 
Contribuinte 

Um Contribuinte já cadastrado no 
sistema, exibindo o CNPJ 
concatenado com o Nome 

Empresarial do Contribuinte 

 
Deve ser selecionado um contribuinte. 

 

Modelo da Nota Fiscal 

 

Modelo da Nota Fiscal  

Deve ser selecionado um modelo de 

nota fiscal. 
 “1”, “1-A”, ou “A”(Nota Fiscal Avulsa)  

Nota Fiscal de Série Única Indica se a nota fiscal é de série 
única 

- 

Possui Operação de Venda Indica se a nota fiscal possui 
operação de venda 

- 

Série Série da Nota Fiscal Quando o campo Nota Fiscal de Série 
Única é selecionado, este campo é 
preenchido de forma automática e 

torna-se não editável. 

 Subsérie Subsérie da Nota Fiscal - 

Número Número da Nota Fiscal - 

Data de Emissão Data de emissão da nota fiscal Deve ser informada uma data menor 
ou igual a data corrente e maiores ou 

iguais a Setembro/2012. 
Devem ser informados apenas 

números, sem pontos ou barras. 
 

Data de Entrada/Saída igual a Data de 
Emissão 

Indica se a Data de Entrada/Saída é 
igual a Data de Emissão da Nota 

Fiscal 

Deve ser selecionado caso a data de 
entrada/saída seja igual a data de 

emissão da nota fiscal. 

Data de Entrada/Saída Indica a Data de Entrada/Saída da 
Nota Fiscal 

Este campo é preenchido 
automaticamente com o valor da Data 

de Emissão e torna-se não editável 
caso o campo Data de Entrada/Saída 
igual a Data de Emissão tenha sido 

selecionado. 
Caso contrário, devem ser inseridas 

datas maiores ou iguais a Data de 
Emissão. 

Devem ser informados apenas 
números, sem pontos ou barras. 

Tipo de Pessoa Indica se o consumidor é Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica 

Deve ser selecionado CPF ou CNPJ. 

 
 
 

CPF/CNPJ 

 
 
 

Indica o CPF ou CNPJ do consumidor 

Deve ser inserido o CPF/CNPJ do 
consumidor sem pontos ou traços, 

pois o sistema já formata a 
numeração de forma automática. No 
caso de consumidor pessoa jurídica e 
o campo Possui Operação de venda 

estar selecionado , deve ser informado 
um CNPJ diferente do CNPJ do 

contribuinte da nota fiscal. 

Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Consumidor Deve ser inserida a Inscrição Estadual 
do consumidor sem pontos ou traços, 

pois o sistema já formata a 
numeração de forma automática. No 
caso de consumidor pessoa jurídica e 
o campo Possui Operação de venda 

estar selecionado, deve ser informada 
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uma Inscrição Estadual diferente do 
Inscrição Estadual do contribuinte da 

nota fiscal. 

Produtos e Serviços Valor Total dos Produtos e Serviços 
da Nota Fiscal 

- 

Base de Cálculo do ICMS Indica o valor calculado da base de 
cálculo do ICMS da nota fiscal 

Devem ser inseridos valores maiores 
ou iguais a zero. 

Total do ICMS Indica o valor total do ICMS da Nota 
Fiscal 

Devem ser inseridos valores maiores 
ou iguais a zero e menores que o 

valor do campo Produtos e Serviços. 

Desconto Valor do Desconto da Nota Fiscal Deve ser inserido um valor maior ou 
igual a zero e menor que o valor do 

campo Produtos e Serviços. 

Outras Despesas Outras despesas acessórias da Nota 
Fiscal 

Devem ser inseridos valores maiores 
ou iguais a zero. 

Valor Total da Nota Valor Total da Nota Fiscal somando-
se as despesas e subtraindo-se o 

desconto 

É calculado automaticamente da 
seguinte forma: 

(Total dos Produtos e Serviços + 
Outras Despesas acessórias ) –

Desconto. 

Obs. Os campos obrigatórios são marcados na tela com o sinal de asterisco (*). 

 

4.2.3 Alterar Nota Fiscal 

 

Para acessar esta tela, clique, para o registro desejado, sobre a ação de tela Alterar presente na tela de Consulta de 

Nota Fiscal (Listagem), para o registro desejado. Nesta tela o usuário poderá editar os dados de cadastro de uma Nota 

Fiscal com Status Digitada selecionada, considerando as ações de tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 26. 

 

 

 
Figura 26. Tela de Edição dos Dados de uma Nota Fiscal Modelo 2-D 
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Para realizar a alteração dos dados de uma nota fiscal a partir da tela de Consulta de Nota Fiscal (Listagem), a mesma 

não pode estar com Status de Vinculada a um Arquivo já gerado no Sistema Notapará e nem com Situação igual a 

DESATIVADA. Logo, é possível alterar apenas notas fiscais com Status de Digitada e com Situação de Ativa. 

Caso o usuário tente alterar uma nota fiscal vinculada a arquivo, é exibida uma mensagem no sistema, conforme Figura 

27 e a nota fiscal não será alterada. 

 

 
Figura 27. Erro ao tentar editar uma nota fiscal vinculada a arquivo 

 

Caso o usuário tente alterar uma nota fiscal desativada, é exibia uma mensagem no sistema conforme Figura 28 e a 

nota fiscal não será alterada. 
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Figura 28. Erro ao tentar editar uma nota fiscal desativada 

 

Para editar os dados de uma nota Fiscal não vinculada a arquivo e não desativada o usuário deverá alterar os campos 

desejados seguindo as instruções descritas na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Detalhamento dos Campos para Edição dos dados de uma Nota Fiscal 

Nome do campo Descrição Instrução 

 
Contribuinte 

Um Contribuinte já cadastrado no 
sistema, exibindo o CNPJ 
concatenado com o Nome 

Empresarial do Contribuinte 

Deve ser selecionado um contribuinte. 

 
Modelo da Nota Fiscal 

Modelo da Nota Fiscal  Deve ser selecionado um modelo de 
nota fiscal. 

Modelos possíveis: “1”, “1-A”, 
“A”(Nota Fiscal Avulsa) e “2-D” 

Nota Fiscal de Série Única Indica se a nota fiscal é de série 
única 

- 

Possui Operação de Venda Indica se a nota fiscal possui 
operação de venda 

Para modelo de nota fiscal igual a “2-
D” este campo é preenchido 

automaticamente e não é exibido na 
tela para o usuário. 

Série Série da Nota Fiscal Quando o campo Nota Fiscal de Série 
Única é selecionado, este campo é 
preenchido de forma automática e 

torna-se não editável. 

 Subsérie Subsérie da Nota Fiscal - 

Número Número da Nota Fiscal - 

Data de Emissão Data de emissão da nota fiscal Deve ser informada uma data menor 
ou igual a data corrente e maiores ou 

iguais a Setembro/2012. 
Devem ser informados apenas 

números, sem pontos ou barras. 
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Data de Entrada/Saída igual a Data de 
Emissão 

Indica se a Data de Entrada/Saída é 
igual a Data de Emissão da Nota 

Fiscal 

Este campo é exibido apenas quando 
o modelo selecionado de nota fiscal 

for igual a “1”, “1-A” ou “A”. 
Deve ser selecionado caso a data de 
entrada/saída seja igual a data de 

emissão da nota fiscal. 

Data de Entrada/Saída Indica a Data de Entrada/Saída da 
Nota Fiscal 

Este campo é exibido apenas quando 
o modelo selecionado de nota fiscal 

for igual a “1”, “1-A” ou “A”. 
Este campo é preenchido 

automaticamente com o valor da Data 
de Emissão e torna-se não editável 

caso o campo Data de Entrada/Saída 
igual a Data de Emissão tenha sido 

selecionado. 
Caso contrário, devem ser inseridas 
datas maiores ou iguais a Data de 

Emissão. 
Devem ser informados apenas 

números, sem pontos ou barras. 

Tipo de Pessoa Indica se o consumidor é Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica 

Deve ser selecionado CPF ou CNPJ. 

CPF/CNPJ Indica o CPF ou CNPJ do consumidor Deve ser inserido o CPF/CNPJ do 

consumidor sem pontos ou traços, 
pois o sistema já formata a 

numeração de forma automática. No 
caso de consumidor pessoa jurídica e 
o campo Possui Operação de venda 

estar selecionado , deve ser informado 
um CNPJ diferente do CNPJ do 

contribuinte da nota fiscal. 

Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Consumidor Este campo é exibido apenas quando 
o modelo selecionado de nota fiscal 

for igual a “1”, “1-A” ou “A”. 
Deve ser inserida a Inscrição Estadual 
do consumidor sem pontos ou traços, 

pois o sistema já formata a 
numeração de forma automática. No 
caso de consumidor pessoa jurídica e 
o campo Possui Operação de venda 

estar selecionado, deve ser informada 
uma Inscrição Estadual diferente do 
Inscrição Estadual do contribuinte da 

nota fiscal. 

Produtos e Serviços Valor Total dos Produtos e Serviços 
da Nota Fiscal 

- 

Base de Cálculo do ICMS Indica o valor calculado da base de 
cálculo do ICMS da nota fiscal 

Este campo é exibido apenas quando 
o modelo selecionado de nota fiscal 

for igual a “1”, “1-A” ou “A”. 
Devem ser inseridos valores maiores 

ou iguais a zero. 

Total do ICMS Indica o valor total do ICMS da Nota 
Fiscal 

Este campo é exibido apenas quando 
o modelo selecionado de nota fiscal 

for igual a “1”, “1-A” ou “A”. 
Devem ser inseridos valores maiores 

ou iguais a zero e menores que o 
valor do campo Produtos e Serviços. 

Desconto Valor do Desconto da Nota Fiscal Deve ser inserido um valor maior ou 
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igual a zero e menor que o valor do 
campo Produtos e Serviços. 

Outras Despesas Outras despesas acessórias da Nota 
Fiscal 

Este campo é exibido apenas quando 
o modelo selecionado de nota fiscal 

for igual a “1”, “1-A” ou “A”. 
Devem ser inseridos valores maiores 

ou iguais a zero. 

Valor Total da Nota Valor Total da Nota Fiscal somando-
se as despesas e subtraindo-se o 

desconto 

É calculado automaticamente da 
seguinte forma: 

(Total dos Produtos e Serviços + 
Outras Despesas acessórias ) –

Desconto. 

Obs. Os campos obrigatórios são marcados na tela com o sinal de asterisco (*). 

 

4.2.4 Visualizar Nota Fiscal 

 

Para acessar esta tela, clique, para o registro desejado, sobre a ação de tela Visualizar presente na tela de Consulta de 

Nota Fiscal (Listagem). Nesta tela o usuário poderá Visualizar o detalhamento de uma nota fiscal selecionada e acessar a 

ação de tela para Imprimir os Dados de uma Nota Fiscal, conforme Figura 29. 

 

 
Figura 29. Tela de Visualização dos Dados de uma Nota Fiscal Modelo 1-A 

 

4.2.5 Imprimir Nota Fiscal 

 

Para acessar esta tela a partir da tela de Visualização dos dados da nota fiscal, clique sobre a ação de Tela Imprimir 

Nota. Também é possível acessar esta tela a partir da tela de Consulta de Nota Fiscal (Listagem). Para isso, clique, para 

o registro desejado, sobre a ação de tela Imprimir Nota presente na tela de Consulta de Nota Fiscal (Listagem), 

conforme Figura 30. 



 
 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado da Fazenda 

 
 

 

Manual do Usuário - Sistema Notapará                                                                                                                       36 
   

 

 
Figura 30. Ação para Imprimir Nota Fiscal a partir da Tela de Consulta de Nota Fiscal 

 

Para imprimir os dados de uma Nota Fiscal é necessário ter o aplicativo Adobe Reader instalado na máquina. Ao solicitar 

a impressão do documento em extensão .pdf, uma janela do Adobe Reader é aberta, disponibilizando o arquivo 

(extensão .pdf) para ser impresso ou salvo no disco local. 

 

Nesta tela o usuário poderá Imprimir um arquivo em formato .pdf com os dados de uma nota fiscal, sem valor fiscal, 

conforme Figura 31. 
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Figura 31.   Impressão de Dados uma Nota Fiscal em PDF 

 

4.2.6 Excluir Nota Fiscal 

Para acessar esta tela, clique sobre a ação de tela Excluir, presente na tela de Consulta de Nota Fiscal (Listagem), para o 

registro desejado. Para notas fiscais que possam ser excluídas, será exibida a tela com a visualização dos dados da nota 

fiscal para confirmação da exclusão pelo usuário. 

Nesta tela o usuário poderá acionar a opção Excluir e confirmar ou cancelar a exclusão de uma nota fiscal cadastrada 

com Status Digitada, considerando as ações de tela descritas na seção 3.1, conforme Figura 32. 
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Figura 32. Tela de Exclusão de uma Nota Fiscal com Status Digitada 

 

Para realizar a exclusão de uma nota fiscal a partir da tela de Consulta de Nota Fiscal (Listagem), a mesma não pode 

estar com Status de Vinculada a um Arquivo já gerado no Sistema Notapará. Logo, é possível excluir apenas notas fiscais 

com Status de Digitada. 

Caso o usuário tente excluir uma nota vinculada a arquivo, é exibida a mensagem no sistema conforme Figura 33 e a 

nota fiscal não será excluída. 
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Figura 33. Erro ao tentar excluir uma Nota Fiscal com Status Vinculada a Arquivo 

 

4.2.7 Exportar Lista de Notas Fiscais 

 

Para acessar esta tela e exportar uma lista de notas fiscais no sistema, clique sobre a ação de tela Exportar presente na 

tela de Consulta de Nota Fiscal (Listagem) e escolha o formato no qual deseja que a lista seja gerada: xls ou .pdf.  

Para exportar a listagem de notas fiscais é necessário ter o aplicativo Adobe Reader ou o Microsoft Office Excel 

instalado.  

 

Nesta tela o usuário poderá exportar os dados de todas as notas fiscais cadastradas no sistema em uma lista, 

considerando as ações de tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 34. 
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Figura 34. Ação para Exportar Lista de Notas Fiscais a partir da Tela de Consulta de Nota Fiscal 

 

Ao solicitar a impressão do documento em extensão .pdf, uma janela do Adobe Reader é aberta, disponibilizando o 

arquivo (extensão .pdf) para ser impresso ou salvo no disco local. 

O resultado da exportação dos dados das notas fiscais pode ser visualizada na seguinte tela para uma lista com extensão 

.pdf, conforme Figura 35. 
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Figura 35. Listagem de Notas Fiscais em .PDF 

 

Ao solicitar a impressão do documento em extensão .xls, uma janela do Microsoft Office Excel é aberta, disponibilizando 

o arquivo (extensão .xls) para ser impresso ou salvo no disco local. 

O resultado da exportação dos dados das notas fiscais pode ser visualizada na seguinte tela para uma lista com extensão 

.xls, conforme Figura 36. 
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Figura 36. Listagem de Notas Fiscais em .XLS 

4.2.8 Desativar Notas Fiscais 

Para acessar esta tela, clique, para o registro desejado, sobre a ação de tela Desativar presente na tela de Consulta de 

Notas Fiscais (Listagem). 

 

Nesta tela o usuário poderá desativar os dados de uma Nota Fiscal cadastrada no sistema, considerando as ações de tela 

descritas na seção 3.1 e conforme Figura 17. 

 

Ao clicar sobre a opção Desativar, será exibida uma tela com os dados da nota fiscal conforme Figura 37 para que o 

usuário confirme a desativação da nota fiscal. 
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Figura 37. Tela de Desativação da Nota Fiscal 

 

O usuário deve confirmar os dados e clicar sobre o botão Desativar. Após a desativação de um contribuinte, o valor do 

campo Status se torna DESATIVADO. 

Apenas é possível desativar notas fiscais ativas. Caso o usuário tente desativar uma nota fiscal já desativada, o sistema 

exibe a mensagem da Figura 38 e não permite a desativação da nota fiscal. 

 

 
Figura 38. Tela de erro de desativação de nota fiscal 
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4.3 Gerenciamento de Arquivos 

Além da opção de informar as Notas Fiscais de Venda a Consumidor via digitação no sistema, é possível fazer o Registro 

Eletrônico das mesmas pelo envio de um arquivo de texto contendo diversas Notas Fiscais modelos 1, 1A, 2D ou Avulsa. 

Para informações sobre o leiaute e os campos desse arquivo, vide Instrução Normativa 016/2012 (disponível no site do 

NFC, seção Legislação). Para registrar as notas de um contribuinte para um período de referência, é necessário gerar um 

arquivo contendo todas as notas digitadas para um contribuinte e de acordo com um Mês/Ano (Período de Referência).  

A partir da opção de arquivo NFC o usuário pode consultar os arquivos gerados no Notapará (Consulta de Arquivo) ou 

gerar novos arquivos (Gerar Arquivo NFC).  

4.3.1 Consulta de Arquivo 

Para acessar esta tela, clique sobre a opção Consultar presente na opção Arquivo NFC do menu de funcionalidades do 

sistema Notapará. Nesta tela será possível realizar a consulta por um determinado arquivo, conforme Figura 3. 

A tela da Figura 39 é exibida para que o usuário preencha os campos necessários para consultar um arquivo cadastrado 

no sistema Notapará. 

 

 

Figura 39. Tela de Consulta de Arquivos NFC 

 

Para consultar um arquivo, o usuário deve informar os campos seguindo as instruções descritas na Tabela 8. Apenas é 

possível consultar os arquivos dos contribuintes ativos. 

 

Tabela 8: Detalhamento dos campos da Tela de Consulta de Arquivos 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Contribuinte 
Identifica o Contribuinte para o qual 

foi gerado o arquivo 
Exibe o CNPJ e Nome Empresarial de 
todos os Contribuintes cadastrados 

Mês/Ano Indica o mês e ano de referência em Preencher um mês e ano válido.  
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que o arquivo foi gerado  

Status do Arquivo 
Identifica o status do arquivo de 

acordo com as operações realizadas 
sobre ele 

Valores possíveis: “Gravado” ou 
“Transmitido”. 

O arquivo é considerado com o status 
Gravado quando ele foi gerado no 

Notapará e ainda não foi transmitido 
para a SEFA. 

O arquivo é considerado com o status 
Transmitido quando ele foi gerado no 
Notapará e já foi transmitido para a 

SEFA. 

Tipo do Arquivo 
Identifica se o arquivo é retificador ou 

normal 

Valores possíveis: “Normal” ou 
“Retificador”. 

O Tipo de Arquivo Normal indica que o 
arquivo é um arquivo sem retificação. 
Já o Tipo de Arquivo Retificador indica 
que o arquivo é uma retificação de um 

arquivo Normal. 

Data de Geração do Arquivo 
Identifica a data em que o arquivo foi 

gerado 
Deve seguir o padrão DD/MM/AAAA 

Obs. Os campos obrigatórios são marcados na tela com o sinal de asterisco (*). 

 

Ao selecionar os filtros desejados para a consulta e selecionar a opção consultar, é listado como resultado todos os 

arquivos gerados pelo sistema e de acordo com o filtro da consulta. Será exibida uma lista dos arquivos encontrados, 

conforme Figura 40. Caso não seja encontrado nenhum arquivo de acordo com os filtros, o sistema avisará e não exibirá 

nenhum arquivo na consulta.  

Após a listagem dos arquivos, o usuário tem as opções de Gerar novos arquivos, Reabrir arquivo (disponível somente 

para arquivos com o status do arquivo igual a Gravado), Retificar arquivo (disponível somente para arquivos com o 

status do arquivo igual a Transmitido), Excluir, Visualizar ou Exportar listagem de arquivos em um arquivo em formato 

.xls ou .pdf de acordo com a Figura 40. 
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Figura 40: Tela de Listagem de Arquivos NFC de um Contribuinte 

 

4.3.2 Gerar Arquivo NFC 

Para acessar esta tela, clique sobre a opção Gerar Arquivo NFC presente na opção Arquivo NFC do menu de 

funcionalidades do sistema Notapará. Nesta tela será possível realizar a geração de arquivos com os documentos fiscais 

de um período de referência, conforme Figura 3. 

 

Também é possível gerar um arquivo a partir da tela de Consulta de Arquivos (Listagem). Para acessar esta tela e gerar 

um arquivo no sistema, clique sobre a ação de tela Gerar presente na tela de Consulta de Arquivo (Listagem), conforme 

Figura 41. 
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Figura 41: Gerar Arquivo a partir da Tela de Consulta 

 

Ao selecionar a opção Gerar Arquivo NFC, é exibida a mensagem exibida na Figura 42 que indica que o registro 

eletrônico deve obedecer a periodicidade mensal e contemplará todos os documentos emitidos entre o primeiro e último 

dia do mês de referência ou do encerramento ou da suspensão das atividades do estabelecimento incluído no Programa, 

inclusive os relativos às operações imunes, não tributados ou isentas de ICMS. O usuário deve ler a mensagem e 

confirmar clicando no botão OK. 

 

Figura 42: Mensagem confirmação 

 

A tela de geração de arquivos NFC é exibida após a confirmação do usuário, conforme Figura 43.  
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Figura 43: Gerar Arquivo NFC 
 

Para gerar um arquivo, o usuário deve informar os campos obrigatórios que neste caso são: contribuinte, o mês e ano 

de referência e o tipo de arquivo, de acordo com Tabela 9. Apenas é possível gerar arquivos para contribuintes ATIVOS. 

 

Tabela 9: Detalhamento dos Campos de Gerar Arquivo NFC 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Contribuinte 
Identifica o Contribuinte para o 

qual foi gerado o arquivo 

Exibe o CNPJ e Nome Empresarial 
de todos os Contribuintes 

cadastrados 

Mês/Ano 
Indica o mês e ano de referência 

em que o arquivo foi gerado 
Preencher um mês e ano válido.  

 

Tipo do Arquivo 
Identifica se o arquivo é retificador 

ou normal 

Valores possíveis: “Normal” ou 
“Retificador”. 

O Tipo de Arquivo Normal indica 
que o arquivo é um arquivo sem 
retificação. Já o Tipo de Arquivo 
Retificador indica que o arquivo é 

uma retificação de um arquivo 
Normal. 

Notas 

São listadas todas as notas 
digitadas para o contribuinte 

selecionado e de acordo com o 
Mês/Ano de referência 

Deve ser marcada pelo menos uma 
nota para compor o arquivo. 

Modelo Indica qual o modelo da nota fiscal  
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Série Indica a série da nota fiscal 
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Subsérie Identifica a subsérie da nota fiscal Não editável. Vem preenchido 
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conforme a nota fiscal. 

Número  Identifica o número da nota fiscal 
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Data de Emissão  
Identifica a data de emissão da 

nota fiscal 
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

CPF/CNPJ  
Identifica o CPF/CNPJ do 
destinatário da nota fiscal 

Não editável. Vem preenchido 
conforme a nota fiscal. 

Valor Total da Nota 
Identifica o valor total da nota 

fiscal 
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

 

Após preencher os campos e selecionar a opção consultar, o sistema exibe todas as notas cadastradas e ATIVAS para o 

contribuinte com data de emissão dentro do período de referência (mês/ano), de acordo com Figura 44. O usuário 

seleciona as notas que irão compor o arquivo e em seguida, aciona a opção Gerar.  

 

Figura 44: Gerar Arquivo NFC selecionar notas 
  

Na opção Gerar é criado um arquivo de acordo com o leiaute definido que é armazenado no diretório de instalação do 

Notapará, na pasta Gravados. Os arquivos gerados devem ser salvos no diretório do programa off-line (Notapará) e 

organizados por nome de sistema, por arquivos gravados, transmitidos e por origem do arquivo. Neste diretório, será 

criada uma pasta para arquivos Digitados (offline), uma para os arquivos PED e outra pasta para arquivos ECF, de 

acordo com os tipos de arquivos gerados no sistema.  

 

Para os arquivos gerados, deve ser criada uma pasta no diretório do nome do sistema (Digitados - offline, PED ou ECF) 

com os arquivos gravados, e dentro dessa pasta devem ser criadas outras pastas por período de referência dos arquivos 

gravados, conforme Figura 45.  
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Figura 45: Arquivos Gravados 

Os nomes de arquivos gerados pelo Notapará são especificados automaticamente e compostos pelos campos a seguir: 

Nome do Sistema: 3 dígitos 

Origem do Arquivo: 3 dígitos 

Inscrição Estadual: 9 dígitos 

Tipo de Arquivo: 1 dígito (Onde 1: Normal e 2: Retificador) 

Período de Referência: 6 dígitos 

Sequencial Identificador do Arquivo por período de referência: 2 dígitos 

 

O arquivo gerado contém todas as notas que foram marcadas na geração de arquivos. Quando uma nota é incluída em 

um arquivo, seu status muda para “Vinculada a Arquivo”. A seguir o exemplo de um arquivo gerado pelo Notapará de 

acordo com a seção 4.3.2. 

Tabela 10: Exemplo de arquivo gerado pelo Notapará 

10|1|1.00|09353519000128|152696067|092012 

20|1|1|0||123|09092012|09092012|36380493883||0,01|9,00|5647,38|0,33|0,00|5647,05 

90|1|3 

 

Observação: Na geração de arquivo NFC, caso o arquivo a ser gerado, já tenha sido gerado uma vez no computador 

onde o Notapará está instalado, o sistema exibe a mensagem a seguir (Figura 46) e, caso o usuário confirme, 

encaminha o usuário para a opção de Reabrir Arquivo, onde o usuário pode incluir ou excluir notas ao arquivo ou 

alterar o tipo de arquivo. Sendo que caso o usuário responda Sim, o arquivo é reaberto com todas as notas que existiam 

nele, além das novas notas que tenham sido digitadas para o contribuinte e período de referência, caso existam. Apenas 

notas ATIVAS serão consideradas na reabertura do arquivo. Logo, se um arquivo já havia sido gerado para um 

contribuinte, e notas foram desativadas para este contribuinte, no momento em que o arquivo for reaberto, apenas as 

notas fiscais ativas serão exibidas para a nova geração do arquivo. 
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Figura 46: Reabrir Arquivo Gravado 

 

Todas as notas vêm marcadas por padrão para compor o arquivo, porém, o usuário pode marcar ou desmarcar as notas 

que irão fazer parte do arquivo. 

 

Observação: Na tela de Geração de Arquivo NFC, caso o usuário selecione um contribuinte e um período para o qual já 

tenha sido gerado e transmitido pelo computador onde o Notapará está instalado, o sistema exibe a mensagem a seguir 

(Figura 47). Caso o usuário confirme, o sistema encaminhará o usuário para a opção de Retificar Arquivo, onde o 

usuário pode incluir ou excluir notas ao arquivo ou alterar o tipo de arquivo. Sendo que caso o usuário responda Sim, o 

arquivo é mostrado com todas as notas anteriormente contidas, além das novas notas digitadas para o contribuinte e 

período de referência.  Apenas notas ATIVAS serão consideradas na retificação do arquivo. Logo, se um arquivo já havia 

sido gerado e transmitido para um contribuinte, e notas foram desativadas para este contribuinte, no momento em que 

o arquivo for retificado, apenas as notas fiscais ativas serão exibidas para a nova geração do arquivo. 
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Figura 47: Retificar Arquivo Transmitido 

Todas as notas vêm marcadas por padrão para compor o arquivo, porém, o usuário pode marcar ou desmarcar as notas 

que irão fazer parte do novo arquivo. 

4.3.3 Reabrir Arquivos 

A opção Reabrir Arquivo é disponível para arquivos que ainda não foram transmitidos para a SEFA, ou seja, os arquivos 

que foram gerados (Gravados), porém não foram enviados. Para acessar esta tela e reabrir um arquivo, faça a consulta 

de um arquivo, selecione o arquivo a ser reaberto e depois clique na opção Reabrir presente após a consulta de um 

arquivo de acordo com Figura 48. 
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Figura 48: Reabrir Arquivo a partir da Tela de consulta de Arquivos 
 

A partir desta funcionalidade, o usuário pode realizar alterações em um arquivo Gravado tais como adicionar novas notas 

digitadas ao arquivo, ou excluir notas vinculadas ao arquivo, além de alterar o Tipo de Arquivo que identifica se o 

arquivo a ser gerado é um arquivo Normal ou Retificador.  Apenas notas ATIVAS serão consideradas na reabertura do 

arquivo. 

 

Ao selecionar a opção Reabrir, é exibida a mensagem constante na Figura 49 que indica que o registro eletrônico deve 

obedecer a periodicidade mensal e contemplará todos os documentos emitidos entre o primeiro e último dia do mês de 

referência ou do encerramento ou da suspensão das atividades do estabelecimento incluído no Programa, inclusive os 

relativos às operações imunes, não tributados ou isentas de ICMS. O usuário deve ler a mensagem e confirmar clicando 

no botão OK. 

 

 

Figura 49: Mensagem confirmação Reabrir Arquivo 

Ao reabrir um arquivo, são listadas todas as notas com o status da nota igual a digitadas (notas não vinculadas a um 

arquivo) que estiverem ativas de um contribuinte e com data de emissão dentro do período de referência, conforme 

Figura 50. 
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Figura 50: Selecionar notas para reabrir arquivo 
 

Para reabrir um arquivo, o usuário deverá informar os campos obrigatórios seguindo as instruções descritas na Tabela 

11. 

Tabela 11: Detalhamento dos campos para reabrir um arquivo 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Contribuinte 
Identifica o Contribuinte para o 

qual foi gerado o arquivo 

Não editável. Exibe o CNPJ e Nome 

Empresarial do contribuinte para o 
qual o arquivo foi gerado 

Mês/Ano 
Indica o mês e ano de referência 

em que o arquivo foi gerado 
Não editável. Exibe o Mês/Ano para 

o qual o arquivo foi gerado  

Tipo do Arquivo 
Identifica se o arquivo é retificador 

ou normal 

Valores possíveis: “Normal” ou 
“Retificador”. 

O Tipo de Arquivo Normal indica 
que o arquivo é um arquivo sem 
retificação. Já o Tipo de Arquivo 
Retificador indica que o arquivo é 

uma retificação de um arquivo 
Normal. 

Notas 

São listadas todas as notas 
digitadas para o contribuinte 

selecionado e de acordo com o 
Mês/Ano de referência 

Deve ser marcada pelo menos uma 

nota para compor o arquivo. 

Modelo Indica qual o modelo da nota fiscal  
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Série Indica a série da nota fiscal 
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Subsérie Identifica a subsérie da nota fiscal Não editável. Vem preenchido 



 
 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado da Fazenda 

 
 

 

Manual do Usuário - Sistema Notapará                                                                                                                       55 
   

conforme a nota fiscal. 

Número  Identifica o número da nota fiscal 
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Data de Emissão  
Identifica a data de emissão da 

nota fiscal 
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

CPF/CNPJ  
Identifica o CPF/CNPJ do 
destinatário da nota fiscal 

Não editável. Vem preenchido 
conforme a nota fiscal. 

Valor Total da Nota 
Identifica o valor total da nota 

fiscal 
Não editável. Vem preenchido 

conforme a nota fiscal. 

 

Após a seleção das notas que irão compor o arquivo, o usuário aciona a opção Gerar e um novo arquivo é gerado, sendo 

que o arquivo anterior que existia na pasta Gravados é apagado pelo sistema e somente o arquivo final é armazenado 

na pasta Gravados. 

4.3.4 Retificar Arquivos 

A opção Retificar Arquivo é disponível para arquivos transmitidos para a SEFA no prazo regular previsto para 

cumprimento da obrigação tributária. Para acessar esta tela e retificar um arquivo, faça a consulta de um arquivo, 

selecione o arquivo a ser retificado e depois clique na opção Retificar presente após a consulta de um arquivo de acordo 

com Figura 51. 
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Figura 51: Retificar Arquivo a partir da Tela de Consulta de Arquivos 
 

 

A partir desta funcionalidade, o usuário pode realizar alterações em um arquivo Transmitido como adicionar novas notas 

digitadas ao arquivo, ou excluir notas vinculadas ao arquivo, além de alterar o Tipo de Arquivo que identifica se o 

arquivo a ser transmitido é um arquivo Normal ou Retificador. Apenas notas ATIVAS serão consideradas na retificação 

do arquivo 

 

Ao selecionar a opção Retificar, é exibida a mensagem constante na Figura 52 que indica que o registro eletrônico deve 

obedecer a periodicidade mensal e contemplará todos os documentos emitidos entre o primeiro e último dia do mês de 

referência ou do encerramento ou da suspensão das atividades do estabelecimento incluído no Programa, inclusive os 

relativos às operações imunes, não tributados ou isentas de ICMS. O usuário deve ler a mensagem e confirmar clicando 

no botão OK. 

 

Figura 52: Mensagem confirmação Retificação Arquivo 
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Ao selecionar a opção para Retificar um arquivo, são listadas todas as notas com o status da nota igual a Digitada 

(notas não vinculadas a um arquivo)  que estiverem ativas de um contribuinte e com data de emissão dentro do 

período de referência, conforme Figura 53. 

 

 

Figura 53: Selecionar notas para retificar arquivo 
 

Para retificar um arquivo, o usuário deverá informar os campos obrigatórios seguindo as instruções descritas na Tabela 

12. 

Tabela 12: Detalhamento dos campos para Retificar um arquivo 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Contribuinte 
Identifica o Contribuinte para o 

qual foi gerado o arquivo 

Não editável. 
Exibe o CNPJ e Nome Empresarial 

do contribuinte para o qual o 
arquivo foi gerado 

Mês/Ano 
Indica o mês e ano de referência 

em que o arquivo foi gerado 
Não editável. Exibe o Mês/Ano para 

o qual o arquivo foi gerado 

Tipo do Arquivo 
Identifica se o arquivo é retificador 

ou normal 

Valores possíveis: “Normal” ou 
“Retificador”. 

O Tipo de Arquivo Normal indica 
que o arquivo é um arquivo sem 
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retificação. Já o Tipo de Arquivo 
Retificador indica que o arquivo é 

uma retificação de um arquivo 
Normal. 

Notas 

São listadas todas as notas 
digitadas para o contribuinte 

selecionado e de acordo com o 
Mês/Ano de referência 

Deve ser marcada pelo menos uma 
nota para compor o arquivo. 

Modelo Indica qual o modelo da nota fiscal 
Não editável. É preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Série Indica a série da nota fiscal 
Não editável. É preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Subsérie Identifica a subsérie da nota fiscal 
Não editável. É preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Número Identifica o número da nota fiscal 
Não editável. É preenchido 

conforme a nota fiscal. 

Data de Emissão 
Identifica a data de emissão da 

nota fiscal 
Não editável. É preenchido 

conforme a nota fiscal. 

CPF/CNPJ 
Identifica o CPF/CNPJ do 
destinatário da nota fiscal 

Não editável. É preenchido 
conforme a nota fiscal. 

Valor Total da Nota 
Identifica o valor total da nota 

fiscal 
Não editável. É preenchido 

conforme a nota fiscal. 

 

Após a seleção das notas que irão compor o arquivo, o usuário aciona a opção Gerar e um novo arquivo é gerado, sendo 

que o arquivo anterior que existia na pasta Transmitidos será mantido e um novo arquivo com o Status igual a Gravado 

é criado na pasta Gravados. 

4.3.5 Excluir Arquivo 

Esta opção está disponível para o usuário excluir um arquivo gerado pelo Notapará. Somente arquivos não 

transmitidos podem ser excluídos do sistema. Para acessar esta tela e excluir um arquivo, faça a consulta de um 

arquivo, selecione o arquivo a ser excluído e depois clique na opção Excluir presente após a consulta de um arquivo de 

acordo com Figura 54. 
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Figura 54: Excluir Arquivo 
 

Após selecionar a opção para excluir um arquivo, o sistema apresenta uma tela de visualização de todos os campos do 

arquivo, segundo Figura 55. Nesta tela o usuário poderá confirmar ou cancelar a exclusão de um arquivo, de acordo 

com a mensagem de confirmação exibida na tela. 
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Figura 55: Visualizar Arquivo a ser excluído e confirmação de exclusão 

 

O usuário confirma a exclusão, respondendo sim a pergunta exibida na Figura 55 e o sistema exclui o arquivo. 

4.3.6 Visualizar Arquivo 

Esta opção está disponível para o usuário visualizar um arquivo gerado pelo Notapará. Para acessar esta funcionalidade, 

faça a consulta de um arquivo, selecione o arquivo a ser visualizado e depois clique na opção Visualizar presente após a 

consulta. O sistema apresenta os dados do arquivo conforme Figura 56. 



 
 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado da Fazenda 

 
 

 

Manual do Usuário - Sistema Notapará                                                                                                                       61 
   

 

Figura 56: Visualizar Arquivo NFC 

 

Caso o usuário tente visualizar um arquivo que teve todas as notas desativadas, uma mensagem é exibida no sistema 

conforme Figura 57 e não é possível visualizar o arquivo. 
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Figura 57. Tela de erro de visualização de arquivos 

4.3.7 Exportar listagem de Arquivos NFC 

Para acessar esta tela e exportar uma lista de arquivos no sistema, clique sobre a ação de tela Exportar presente na tela 

de Consulta de Arquivos (Listagem) e escolha o formato no qual deseja que a lista seja gerada: xls ou .pdf.  

Para exportar a listagem de arquivos é necessário ter o aplicativo Adobe Reader ou o Microsoft Office Excel instalado. 

Nesta tela o usuário poderá exportar os dados de todos os arquivos no sistema em uma lista, conforme Figura 58. 
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Figura 58: Exportar Listagem de Arquivos 

 

Ao solicitar a impressão do documento em extensão .pdf, uma janela do Adobe Reader é aberta, disponibilizando o 

arquivo (extensão .pdf) para ser impresso ou salvo no disco local. 

O resultado da exportação dos arquivos pode ser visualizada na seguinte tela para uma lista com extensão .pdf, 

conforme Figura 59. 
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Figura 59. Listagem de Arquivos em .PDF 

 

Ao solicitar a impressão do documento em extensão .xls, uma janela do Microsoft Office Excel é aberta, disponibilizando 

o arquivo (extensão .xls) para ser impresso ou salvo no disco local. 

O resultado da exportação dos arquivos pode ser visualizada na seguinte tela para uma lista com extensão .xls, 

conforme Figura 60. 
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Figura 60. Listagem de Arquivos em .XLS 

 

4.4 Validação e Transmissão de Arquivos Digitados, PED e ECF 
 

Este módulo é responsável por Validar e Transmitir os seguintes arquivos com extensão .txt: 

i. gerados no Sistema Notapará; 

ii. arquivos com extensão .txt gerados por um Sistema de Processamento Eletrônico de Dados (PED) 

existente no estabelecimento do contribuinte; 

iii. arquivos com extensão .txt gerados pelos Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF),. 

Considerando o período de referência para o qual se deseja validar e enviar o arquivo, o arquivo deve primeiramente ser 

validado, para posteriormente ser transmitido. O estabelecimento deve efetuar o registro eletrônico(envio) do arquivo 

até o prazo definido na legislação tributária. 

 

À medida que esta funcionalidade for utilizada por outras, será feita apenas a referencia para esta seção do documento.  

Para acessar esta funcionalidade deve-se selecionar a opção Transmissão no menu de funcionalidades do sistema 

Notapará, conforme Figura 7. 

4.4.1 Validar Arquivos 
 

Para acessar esta funcionalidade clique sobre a opção Enviar Arquivo do menu de Funcionalidades Transmissão do 

sistema da Figura 7.  O sistema exibe a mensagem da Figura 61. 
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Figura 61. Mensagem de alerta sobre envio de arquivos 

Nesta tela, aba Validar, o usuário poderá escolher a origem do arquivo e o arquivo que deseja enviar, considerando as 

ações de tela descritas na seção 3.1 e conforme Figura 62. 
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Figura 62. Tela de Seleção de Arquivo Digitado ou PED para Validação 

Caso o valor selecionado no campo Origem seja ECF, também são apresentados os campos Mês/Ano de Referência e 

Tipo do Arquivo, para serem selecionados pelo usuário, conforme Figura 63. 
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Figura 63. Tela de Seleção de Arquivo ECF para Validação 

Para incluir os dados de envio de uma Nota Fiscal o usuário deverá informar os campos obrigatórios seguindo as 

instruções descritas da Tabela 13. 

 

Tabela 13. Detalhamento dos campos para Seleção de Arquivo para Validação 

Nome do campo Descrição Instrução 

 

 
 

Origem do Arquivo 

 

 
 

Indica a origem do arquivo a ser 
enviado 

Digitado: Origem do arquivo gerado 

pelo Sistema Notapará 
PED: Origem do arquivo gerado pelo 
Sistema de Processamento Eletrônico 

de Dados 
ECF: Origem do Arquivo gerado pelo 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 

 
Mês/Ano de Referência 

Indica o mês e ano de referência das 
notas fiscais existentes no arquivo 

É exibido quando a Origem do Arquivo 
for ECF. Deve ser informado o mês e 

ano do período de referência do 
arquivo, sem pontos ou barras. 

 
 
 
 

Tipo do Arquivo 

 
 
 
 

Indica o tipo do arquivo a ser 
enviado 

É exibido quando a Origem do Arquivo 
for ECF.  

Normal: Arquivo enviado dentro do 
prazo para envio de arquivos normais 
Retificador: Arquivo retificador a um 

arquivo normal, que deve ser enviado 
dentro do prazo para envio de 

arquivos retificadores. 

Diretório do Arquivo Indica o caminho do arquivo a ser 
enviado 

Deve ser selecionado o diretório do 
arquivo na máquina do usuário. 
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Ao ser selecionado um arquivo para ser validado, o sistema exibe a tela de resumo dos dados do arquivo que será 

validado, conforme Figura 64. 

 

Figura 64. Tela de Resumo dos dados do Arquivo selecionado para Validação 

Os campos de resumo do arquivo exibidos são os da Tabela 14: 

Tabela 14. Detalhamento dos campos de resumo do arquivo exibidos 

Nome do campo Descrição Instrução 

Período Indica o início e o fim de 
referência das notas fiscais 

existentes no arquivo 

 
- 

Tipo do Arquivo Indica o tipo do arquivo a 
ser enviado 

- 

 
CNPJ 

Indica o CNPJ do 
contribuinte que está 

enviado o arquivo 

- 

Inscrição Indica a Inscrição Estadual 
do contribuinte que está 

enviando o arquivo 

- 

Versão leiaute Versão do leiaute em que 

foi gerado o arquivo 

- 

 

A validação do arquivo processa primeiramente regras primárias de leiaute do arquivo que devem estar válidas para que 

o arquivo continue a ser validado. Caso uma das regras primárias do arquivo não esteja válida, o arquivo não será 

validado e a mensagem com o erro encontrado é exibida ao usuário para correção do arquivo, conforme exemplo da 

Figura 65. 
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Figura 65. Erro de Validação primária no arquivo 

Caso o arquivo possua todas as regras primárias válidas, o processamento das demais regras secundárias de validação 

do leiaute do arquivo continua, e após a validação do arquivo, o usuário poderá visualizar as críticas encontradas 

durante a validação com erros encontrados e visualizar o resumo da validação do arquivo, independente se houve erros 

ou não na validação. 

4.4.2 Visualizar Resumo do Arquivo 

Para acessar esta funcionalidade selecione a aba Resumo da tela de Transmissão do Arquivo do sistema Notapará. Esta 

aba fica disponível após a validação de conteúdo do arquivo, quando o arquivo foi aceito com sucesso ou possui erros. 

Nesta tela, o sistema exibe resumidamente as informações decorrentes da validação do arquivo selecionado, conforme 

Figura 66, para arquivos validados com sucesso. 
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Figura 66. Tela de Resumo do Arquivo Aceito na Validação 

 

Os campos de resumo da validação do arquivo exibidos são os da Tabela 15: 

Tabela 15. Detalhamento dos Campos exibidos no Resumo da Validação 

 

 

Para arquivos ECF, Após um arquivo ter sido validado corretamente, é possível salvar uma cópia do arquivo ECF gerado 

a partir do arquivo ECF original. Para isso, clique na aba Validar, ação de tela Salvar Cópia Arquivo ECF, conforme 

exibido na Figura 67. 

Nome do campo Descrição Instrução 

Registros Indica os tipos de registros existentes 
no arquivo 

 
- 

Aceitos Indica a quantidade de registros 
aceitos para cada tipo de registro do 

arquivo 

- 

Rejeitados Indica a quantidade de registros 
rejeitados para cada tipo de registro 

do arquivo 

- 

Total de Registros Indica a quantidade total de registros 
aceitos e rejeitados para cada tipo de 

registro do arquivo 

- 
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Figura 67. Tela com opção para Salvar Cópia do Arquivo ECF gerado 

Após selecionar a opção para Salvar Cópia do Arquivo ECF, o sistema exibe a tela com a estrutura de diretórios da 

máquina do usuário, para que seja escolhido o local onde a cópia do arquivo será salva na máquina local do usuário, 

conforme Figura 68. 
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Figura 68. Tela de Estrutura de Diretórios da Máquina do Usuário 

Selecione o local onde deseja salvar a cópia do arquivo e clique em Salvar. Uma cópia do arquivo, com extensão .txt 

será salva na máquina. 

4.4.3 Visualizar Críticas do Arquivo 

Para acessar esta funcionalidade selecione a aba Críticas da tela de Transmissão do Arquivo do sistema Notapará. Esta 

aba fica disponível quando houve algum erro de conteúdo na validação do arquivo e o mesmo foi rejeitado, conforme 

exibido na aba de Resumo da Figura 69. 
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Figura 69. Tela de Resumo do Arquivo Não Aceito na Validação 

Na tela abaixo, após ser selecionada a Aba Críticas, o sistema exibe detalhadamente as informações decorrentes dos 

erros de validação do arquivo selecionado, conforme Figura 70. 
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Figura 70. Tela de Críticas do Arquivo com Erros de Validação 

Os campos de crítica dos erros de validação do arquivo exibidos são os da Tabela 16: 

Tabela 16. Detalhamento dos Campos da Crítica da Validação do Arquivo 

 

 

4.4.4 Transmitir Arquivos 

A opção transmitir arquivos está disponível para o usuário enviar arquivos para a SEFA. Para acessar esta tela, clique 

sobre a opção Enviar Arquivo presente na opção Transmissão do menu de funcionalidades do sistema Notapará, 

conforme Figura 7. Nesta tela será possível realizar o envio de arquivos para a SEFA. 

 

Será exibida uma tela onde será possível validar um arquivo a ser transmitido. Após a validação de um arquivo, e 

considerando que o mesmo não possui nenhum erro de validação, de acordo com a seção 4.4.1, o sistema habilita ao 

usuário a opção de Transmitir conforme Figura 71, além de mostrar os dados do arquivo a ser transmitido. 

Nome do campo Descrição Instrução 

Linha Indica a linha do arquivo onde 
ocorreu o erro 

 
- 

Campo Indica o campo do arquivo onde 
ocorreu  o erro  

- 

Registro Indica o tipo de registro da linha 
onde ocorreu o erro 

- 

Mensagem de Erro Indica a mensagem do erro de 
validação ocorrido 

- 
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Caso o usuário utilize um Proxy, configurado de acordo com a seção 4.5.3, o sistema transmite o arquivo de acordo com 

as configurações de Proxy informadas. 

 

 

Figura 71: Transmitir Arquivos 
 

Tabela 17: Detalhamento da tela Transmissão de Arquivos 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Arquivo 
Identifica o diretório em que o 

arquivo está armazenado 
Não editável 

Período  
Identifica o período de referência o 

qual o arquivo refere-se 
Não editável 

Tipo de Arquivo 
Identifica o tipo de arquivo o qual 

o arquivo refere-se 
Não editável 

CNPJ Identifica o CNPJ do contribuinte Não editável 

Inscrição 
Identifica a inscrição do 

contribuinte 
Não editável 

Versão do leiaute 
Identifica a versão do leiaute em 

que o arquivo foi gerado 
Não editável 

Código do Fornecedor 
Identifica o fornecedor que está 

enviando o arquivo 
Deve aceitar valores alfanuméricos 

(letras, caracteres e números) 

 

Após acionar o botão transmitir, o usuário deve informar o código do fornecedor (Figura 72), que foi gerado no portal 

de serviços do Programa e então, o arquivo que foi validado será transmitido para a SEFA. 
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Figura 72: Código do Fornecedor 

 

Durante o recebimento do arquivo pela SEFA, algumas validações são verificadas. Sendo assim, o sistema realiza as 

seguintes validações: 

 

1. Valida Cliente: verifica a validade do cliente que está solicitando a conexão com o servidor. 

2. Validar Versão do arquivo enviado: Verifica se a versão do arquivo que está sendo enviado é uma versão válida 

para recebimento de arquivos 

3. Validar Contribuinte: Verifica se o contribuinte que está enviando o arquivo é contribuinte de ICMS e se é do 

Estado do Pará 

4. Valida Código do Contribuinte: Verifica se o código informado pelo contribuinte no momento da transmissão do 

arquivo é um código válido, ou seja, se foi gerado pelo Portal do Programa  Nota Fiscal Cidadã 

5. Validar Tipo de Arquivo: Verifica se o tipo de arquivo e o prazo que será enviado está com a indicação correta 

(Normal ou Retificador). 

 

Caso uma das validações citadas acima não seja cumprida, o sistema exibe uma mensagem de erro e não permite a 

transmissão do arquivo para a SEFA. Caso na transmissão do arquivo, o servidor não confirme o recebimento do arquivo 

conforme Figura 73, o usuário deve reenviar o arquivo até que consiga obter o comprovante de transmissão. 
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Figura 73: Erro ao receber arquivo 

 

Por outro lado, caso todas as validações verificadas sejam realizadas com sucesso e conforme o estabelecido, o sistema 

transmite o arquivo a SEFA, apresenta a tela com o número do comprovante de transmissão, que comprova que o 

arquivo foi transmitido com sucesso (Figura 74) e disponibiliza a opção para Gerar Recibo. 
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Figura 74: Resultado Transmissão de Arquivo 

 

Para visualizar o recibo gerado, clique na opção Gerar Recibo. O recibo em formato .PDF é gerado conforme e o usuário 

pode salvá-lo na sua máquina local (Figura 75). 
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Figura 75: Comprovante de Transmissão de arquivos 

O arquivo .rec referente ao recibo enviado é salvo no diretório de instalação do Notapará, na pasta recibos, e 

organizados por nome de sistema e origem do arquivo, conforme Figura 76. Neste diretório, será criada uma pasta para 

arquivos Digitados (offline), uma para os arquivos PED e uma pasta para arquivos ECF. 

 

Figura 76: Pasta de armazenamento dos arquivos .rec 

 

Para os arquivos transmitidos, é criada uma pasta chamada transmitidos que contém os arquivos transmitidos e outra 

pasta de acordo como nome do sistema (Digitados - offline, PED ou ECF), e dentro dessa pasta são criadas outras 

pastas por período de referência dos arquivos transmitidos, conforme Figura 77. 
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Figura 77: Arquivos Transmitidos 

Os nomes de arquivos transmitidos pelo Notapará são compostos pelos campos a seguir: 

Nome do Sistema: 3 dígitos 

Origem do Arquivo: 3 dígitos 

Inscrição Estadual: 9 dígitos 

Tipo de Arquivo: 1 dígito (Onde 1: Normal e 2: Retificador) 

Período de Referência: 6 dígitos 

Número do Equipamento ECF: 20 dígitos (somente para ECF) 

Sequencial Identificador do Arquivo por período de referência: 2 dígitos 

 

Vale ressaltar que os arquivos enviados por contribuintes podem ser consultados no portal, na área de acesso do 

fornecedor e após o processamento do arquivo enviado com as regras do Programa NFC, será gerado um recibo 

definitivo de processamento do arquivo. 

4.4.5 Imprimir Recibos 

Para acessar esta tela, clique sobre a opção Imprimir Recibos presente na opção Transmissão do menu de 

funcionalidades do sistema Notapará, conforme Figura 7. Nesta tela será possível realizar a impressão de dos 

comprovantes de transmissão de arquivos. Ao selecionar a opção Impressão de Recibos, é exibida a tela da Figura 78. 
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Figura 78: Imprimir Comprovante de Transmissão de Arquivos 

Após preencher os campos de acordo com a Tabela 18 e selecionar a opção consultar, o sistema exibe todos os recibos 

existentes no diretório indicado, de acordo com Figura 79.  
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Figura 79: Consultar Comprovantes de Transmissão 

 

Tabela 18: Detalhamento dos Campos de Imprimir Recibos 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Caminho do Arquivo 
Identifica o diretório onde os 
arquivos .rec do recibo foram 

armazenados 

Preencher com um diretório 
onde existam arquivos .rec que 

identificam os recibos. 

 

Cada recibo possui a nomenclatura definida a seguir: 

Nome do Sistema: 3 dígitos 

Origem do Arquivo: 3 dígitos 

Inscrição Estadual: 9 dígitos 

Tipo de Arquivo: 1 dígito (Onde 1: Normal e 2: Retificador) 

Período de Referência: 6 dígitos 

Sequencial Identificador do Arquivo por período de referência: 2 dígitos  

Extensão do arquivo: .rec 

 

Caso o recibo seja de um ECF, deve ser mostrado também o Número de Fabricação do ECF. 

Exemplo de Nome de Recibo: 

NFC_DIG_152986677_1_082012_01.rec 

NFC _PED_152986677_1_082012_01.rec 
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NFC _ECF_152986677_1_082012_02_12345678976432345678.rec 

O usuário seleciona o recibo que deseja imprimir e aciona a opção Gerar Recibo ou a opção Exportar. 

Caso o usuário selecione a opção Gerar Recibo, o sistema exibe o recibo selecionado de acordo com Figura 80. 

 

Figura 80: Impressão de Comprovante de Transmissão 

Caso o usuário selecione a opção Exporta, o sistema exibe as opções de listagem dos recibos em formato .PDF ou .XLS, 

para ser selecionado pelo usuário, conforme Figura 81. 
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Figura 81: Exportar Listagem de Recibos 

Ao solicitar a impressão do documento em extensão .pdf, uma janela do Adobe Reader é aberta, disponibilizando o 

arquivo (extensão .pdf) para ser impresso ou salvo no disco local. O resultado da exportação dos recibos pode ser 

visualizado na seguinte tela para uma lista com extensão .pdf, conforme Figura 82. 
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Figura 82. Listagem de Recibos em .PDF 

 

Ao solicitar a impressão do documento em extensão .xls, uma janela do Microsoft Office Excel é aberta, disponibilizando 

o arquivo (extensão .xls) para ser impresso ou salvo no disco local. 

O resultado da exportação dos recibos pode ser visualizado na seguinte tela para uma lista com extensão .xls, conforme 

Figura 83. 
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Figura 83. Listagem de Recibos em .XLS  

 

4.5 Utilitários 

No menu utilitários está a funcionalidade para gerenciamento de backup das informações digitadas em um 

microcomputador, conforme Figura 6. Esta funcionalidade está disponível para os casos em que o usuário deseja utilizar 

outra máquina para o cadastro e envio de notas e a partir de um backup ele pode prosseguir o cadastro de notas novas 

sem perder as notas e dados de contribuintes e arquivos que existiam em sua máquina. Novos backups podem ser 

gerados a partir da Geração de Backup e backups podem ser restaurados a partir da opção Recuperação de Backup. 

4.5.1 Geração de Backup 

O sistema gera cópia de segurança de todos os dados digitados (Contribuintes, Notas Fiscais e Arquivos NFC) contidos 

no banco de dados do Notapará na máquina do usuário. Para gerar um backup o usuário deve selecionar a opção 

Geração de Backup no Menu de funcionalidades do sistema Notapará, conforme mostrado na Figura 6.  

 

Após selecionada esta opção, o sistema exibe a Figura 84. 
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Figura 84: Backup de Arquivos 
 

O usuário deve então selecionar o diretório o qual deseja gravar o backup e clicar na opção OK. O sistema apresenta 

uma mensagem de confirmação e após confirmada a geração, o backup é criado. Durante a geração do backup de 

arquivos, os arquivos já gravados não serão sobrepostos, visto que podem servir de ponto de restauração do usuário em 

outro momento. Um backup gerado possui a seguinte nomenclatura:  

 

DIRETORIO_INSTALACAO\Backup\NFC_Versão_AAAAMMDD_HHMMSS.bkp. 

 

Deve-se ressaltar que o caminho onde o backup foi salvo deve ser anotado pelo usuário para que, posteriormente, o 

mesmo possa fazer a recuperação de backup na mesma versão do aplicativo NotaPará. Vale ressaltar também que o 

diretório informado pelo usuário deve existir e que caso o usuário não selecione um diretório para gravar o backup e 

apenas clique na opção OK, o arquivo será gerado no diretório padrão de instalação do aplicativo. 

4.5.2 Recuperação de Backup 

A opção de recuperação de backup é disponível para o usuário restaurar uma cópia de segurança a partir de um backup 

realizado na mesma versão do sistema NotaPará.  

De acordo com a Figura 85, o usuário deve selecionar o arquivo a ser restaurado clicando na opção Procurar. 
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Figura 85: Recuperação de Backup 

 

Uma tela com a estrutura de diretórios da máquina do usuário é exibida, conforme Figura 86 para que o usuário 

selecione o arquivo de backup a ser recuperado. 
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Figura 86: Seleção de arquivo a ser recuperado 

Vale ressaltar que após a recuperação de backup, todas as informações da base atual serão perdidas, portanto, o 

usuário deve ter certeza que o backup utilizado comprometerá as informações já cadastradas. 

Tabela 19: Detalhamento de campos recuperação de backup 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Arquivo 
Identifica o arquivo de 

backup a ser recuperado 

Deve ser selecionado um arquivo válido 
com a nomenclatura 

NFC_Versão_AAAAMMDD_HHMMSS.bkp. 

 

Caso o arquivo selecionado para recuperação de backup, não contenha uma estrutura de dados válida para realizar o 

backup, o sistema apresenta a Figura 87.  
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Figura 87: Estrutura de Dados Incorreta 

Além disso, caso a versão em que o backup foi gerado seja diferente da versão do Notapará instalada na máquina em 

que se deseja recuperar o backup, a Figura 88 é exibida. 
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Figura 88: Erro versão backup 

Observação: Caso o usuário deseje utilizar os arquivos com extensão “*.txt” gerados pela Notapará em uma máquina, 

ele deverá copiar o arquivo com extensão “*.txt” gerado no diretório especificado na seção 4.3.2 para um dispositivo de 

armazenamento. 

4.5.3 Configuração de Proxy 

O sistema permite ao usuário configurar o Proxy a ser utilizado na transmissão do Arquivo NFC para a SEFA. Para 

configurar o proxy o usuário deve selecionar a opção Configuração de Proxy no Menu de funcionalidades Utilitários do 

sistema Notapará, conforme mostrado na Figura 6.  

 

Depois de selecionada esta opção, o sistema exibe a Figura 89. 
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Figura 89. Tela de Configuração de Proxy para Transmissão 

 

Para realizar a configuração do Proxy, se for o caso, o usuário deve preencher os campos descritos na Tabela 20 e clicar 

na opção OK. 

 

Tabela 20. Detalhamento dos Campos para Configuração do Proxy 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Sem Proxy 
Indica que não é utilizado 

nenhum Proxy para 
transmissão dos dados a SEFA 

- 

Usar Este Proxy 
Indica que é utilizado um Proxy 
para transmissão dos dados a 

SEFA 
- 

Host 
Deve ser preenchido com o 

host utilizado na transmissão 

Campo editável apenas quando 
a opção “Usar Este Proxy” 

estiver preenchida. 

Porta 
Deve ser preenchido com a 

porta utilizada na transmissão  

Campo editável apenas quando 
a opção “Usar Este Proxy” 

estiver preenchida. 

Proxy exige autenticação 
Deve ser preenchido caso o 

Proxy utilizado exija 

autenticação 

- 

Nome do Usuário 
Deve ser preenchido com o 

nome do usuário utilizado na 
autenticação 

Campo editável apenas quando 
a opção “Proxy exije 
autenticação” estiver 

preenchida. 

Senha 
Deve ser preenchido com a 

senha do usuário utilizado na 
Campo editável apenas quando 

a opção “Proxy exije 
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autenticação autenticação” estiver 
preenchida. 

 

4.5.4 Importação de Dados entre Versões do NotaPará 

O sistema permite ao usuário importe os backups realizados em versões anteriores do aplicativo NotaPara para a nova 

versão instalada em sua máquina. Para importar os dados o usuário deve selecionar a opção Importar Dados Versão 

Anterior no Menu de funcionalidades Utilitários do sistema Notapará, conforme mostrado na Figura 6.  

 

Depois de selecionada esta opção, o sistema exibe a Figura 90. De acordo com a figura, o usuário deve selecionar o 

arquivo a ser restaurado clicando na opção Procurar. 

 

Figura 90. Tela de Importação de Dados entre Versões 

 

Uma tela com a estrutura de diretórios da máquina do usuário é exibida, conforme Figura 91 para que o usuário 

selecione o arquivo de backup a ser importado. 
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Figura 91: Seleção de arquivo a ser importado 

Vale ressaltar que após a importação de um backup, todas as informações da base atual serão perdidas, portanto, 

o usuário deve ter certeza que o backup utilizado comprometerá as informações já cadastradas. 

Tabela 21. Tabela de Detalhamento de Importação de Versão 

Nome do Campo Descrição Instrução 

Arquivo 
Identifica o arquivo de 

backup a ser recuperado 

Deve ser selecionado um arquivo válido 
com a nomenclatura 

NFC_Versão_AAAAMMDD_HHMMSS.bkp. 

 

Caso o arquivo selecionado para importação de backup de outra versão do NotaPará, não contenha uma estrutura de 

dados válida para realizar o backup, o sistema apresenta a Figura 92. 
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Figura 92. Tela de Erro de Estrutura de Dados 

Observação: Caso o usuário deseje utilizar os arquivos com extensão “*.txt” gerados pela Notapará em uma máquina, 

ele deverá copiar o arquivo com extensão “*.txt” gerado no diretório especificado na seção 4.3.2 para um dispositivo de 

armazenamento. 

 


