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Canais de Comunicação
Site Programa Nota Fiscal Cidadã (PNFC):
www.sefa.pa.gov.br/nfc
Site Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e):
www.sefa.pa.gov.br/nfce
Fale conosco Programa Nota Fiscal Cidadã (PNFC):
http://nfc.sefa.pa.gov.br/index.php/fale-conosco

Fale conosco Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e):
http://nfce.sefa.pa.gov.br/index.php/fale-conosco

Call Center
0800.725.5533

Suporte Técnico em Informática
E-mail: sacs@sefa.pa.gov.br

Email:
Coordenação do Programa Nota Fiscal Cidadã: nfc@sefa.pa.gov.br
Atendimento: nfc@sefa.pa.gov.br

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCDZCx_hdFp5OM896o4CsVSg

Facebook:
https://www.facebook.com/notafiscalcidada
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1. Conheça o Programa Nota Fiscal Cidadã
O processo de formação de cidadãos aptos ao exercício da cidadania fiscal, que compreende
a consciência do dever de cumprir suas obrigações tributárias e exercer o direito de acompanhar a
destinação dos recursos públicos, deve ser considerado como uma das principais estratégias de uma
administração pública moderna, pois a participação do cidadão no funcionamento e
aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal é fator fundamental para que o Estado
possa desempenhar sua missão com eficácia e efetividade.
Nesse contexto, a participação do consumidor, como cidadão que observa o seu dever de
exigir de seu fornecedor de mercadorias, bens ou serviços o cumprimento de sua obrigação de
emitir documento fiscal em cada operação realizada, deve ser continuadamente estimulada para que
se promova maior justiça fiscal.
O programa Nota Fiscal Cidadã - NFC visa ampliar a capacidade de entendimento da
sociedade, relativamente à importância social dos tributos e à necessidade do controle dos gastos
públicos, contribuindo para o exercício da cidadania de forma mais ampla, bem como para a
melhoria da qualidade nas atividades de arrecadação e da execução financeira, fatores essenciais
para a sustentabilidade social.
O Programa NFC, instituído pelo Governo do Pará pela Lei nº 7.632, de 22 de maio de 2012
e regulamentado pelo Decreto nº 490, de 1º de agosto de 2012, assim como o Programa Estadual de
Educação Fiscal - PEFI/PA e o IPVA Cidadão, já implantados pelo Governo do Estado por
intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda, constituem a base sobre a qual se fortalecerá a
cidadania fiscal em território paraense.
O estimulo à cidadania fiscal, no âmbito do Programa Nota Fiscal Cidadã dar-se-á mediante
a realização das seguintes ações:
ü

Conscientização da sociedade sobre a gestão fiscal;

ü

Valorização de iniciativas cidadãs de apoio e exercício da cidadania fiscal;

ü Premiação, na forma de crédito do Tesouro do Estado, ao consumidor que exigir do
fornecedor de mercadorias e bens a emissão de documento fiscal hábil, com a identificação do
consumidor, observado o disposto em lei e em seu regulamento.
O Programa Nota Fiscal Cidadã funciona de forma integrada ao Programa Estadual de
Educação Fiscal, que está implantado desde o ano 2.000 e que tem atuação em instituições de
ensino públicas e privadas, bem como em outros segmentos da sociedade.
Os prêmios do Programa NFC, na forma de créditos do Tesouro do Estado, são depositados
pelo banco centralizador em contas correntes de titularidade própria, ou em contas poupança de
identificação própria do consumidor contemplado, mantidas em instituição do Sistema Financeiro
Nacional.
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2. Legislação base do Programa NFC:
ü Lei nº 7.632, de 22 de maio de 2012 – Publicada no DOE (PA) de 23.05.12 – Institui o
Programa Nota Fiscal cidadã.
ü Decreto nº 490, de 1º de agosto de 2012 – Publicada no DOE (PA) de 02.08.12 –
Regulamenta a Lei nº 7.632, de 22 de maio de 2012.
ü

Decreto 482/12, altera o RICMS, efeitos a partir de 25.07.12.

ü Instrução Normativa nº 15, de 13 de agosto de 2012 - Dispõe sobre a inclusão de
estabelecimentos fornecedores no Programa Nota Fiscal Cidadã.
ü Instrução Normativa nº 16, de 06 de setembro de 2012 - Dispõe sobre o registro
eletrônico de documentos fiscais de que trata os Arts. 128-A a 128-D do Capitulo III-A do Título II
do Livro Primeiro do RICMS.
ü Instrução Normativa nº 17, de 25 de setembro de 2012 - Acrescenta o parágrafo único ao
art. 1º da Instrução Normativa nº 15/12, que dispõe sobre a inclusão de estabelecimentos
fornecedores no Programa Nota Fiscal Cidadã.
ü Instrução Normativa nº 18, de 01 de novembro de 2012 - Altera dispositivo da Instrução
Normativa nº 16/12, que dispõe sobre o registro eletrônico de documentos fiscais de que trata os
arts. 128-A a 128-D do Capitulo III-A do Título II do Livro Primeiro do RICMS.
ü Instrução Normativa nº 19, de 03 de dezembro de 2012 - Dispõe sobre os procedimentos
para a realização dos sorteios do Programa Nota Fiscal Cidadã.
ü Instrução Normativa nº 0001, de 9 de janeiro de 2013 - Altera dispositivos da Instrução
Normativa nº 0016/2012 e dispõe sobre o prazo para registro eletrônico de documentos fiscais
relativamente ao mês de outubro de 2012.
ü
Instrução Normativa nº 0003, de 15 de abril de 2013 - Dispõe sobre os procedimentos
necessários à concessão do Certificado “Promotor de Cidadania Fiscal”.
ü Instrução Normativa nº 0004, de 15 de abril de 3014 - Prorroga o prazo de que trata o
inciso I do art. 6º da Instrução Normativa nº 0016, de 6 de setembro de 2012.
ü Instrução Normativa nº 0009, de 31 de julho de 2013 - Dispõe sobre os procedimentos
necessários à concessão do Certificado “Promotor de Cidadania Fiscal”.
ü Instrução Normativa nº 0011, de 17 de setembro de 2013 - Prorroga o prazo de que trata
o inciso I do art. 6º da Instrução Normativa nº 0016, de 6 de setembro de 2012.
ü Instrução Normativa nº 0015, de 02 de dezembro de 2013 - Altera o prazo para
cadastramento do consumidor no Programa Nota Fiscal Cidadã
ü Instrução Normativa nº 0015, de 19 de setembro de 2014 - Prorroga o prazo de que trata
o inciso I do art. 6º da Instrução Normativa nº 0016, de 6 de setembro de 2012.
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3. Certificado “Promotor de Cidadania Fiscal”
O Art. 2º da Lei nº 7.632/2012, determina que a valorização de iniciativas de apoio e
exercício da cidadania fiscal deve ser um dos objetivos do Programa Nota Fiscal Cidadã. Por essa
razão o Governo Estadual instituiu por meio do Decreto nº 490/2012 um certificado que será
conferido às instituições públicas ou privadas que desenvolvam projetos e ações nessa área.
O Certificado “Promotor de Cidadania Fiscal” será conferido anualmente como
reconhecimento e valorização de iniciativas de promoção da cidadania fiscal.
O interessado deve fazer inscrição no site até 31 de julho do ano da Concessão e anexar o
formulário de detalhamento do projeto/ação de promoção da cidadania fiscal.

4. Premiação do Programa NFC
Os prêmios do Programa NFC são distribuídos em sorteios trimestrais e corresponderão a
créditos do Tesouro do Estado, que serão depositados em contas correntes de titularidade própria,
ou em contas poupança de identificação própria do consumidor contemplado, mantidas em
instituição do Sistema Financeiro Nacional.

4.1. Cronograma dos Sorteios
O primeiro sorteio do Programa foi realizado em 27/12/2012, a partir do
segundo sorteio o cronograma é o seguinte:

Mês das compras

Data limite para
divulgação da
quantidade de
bilhetes gerados por
consumidor

Data limite para
divulgação da
quantidade de
bilhetes a serem
contemplados por
faixa de premiação

Data limite para
realização do sorteio

Janeiro, fevereiro e
março

15 de junho do
exercício corrente

15 de junho do
exercício corrente

30 de junho do
exercício corrente

Abril, maio e junho

15 de setembro do
exercício corrente

15 de setembro do
exercício corrente

30 de setembro do
exercício corrente

Julho, agosto e
setembro

15 de dezembro do
exercício corrente

15 de dezembro do
exercício corrente

30 de dezembro do
exercício corrente

Outubro, novembro e
dezembro

15 de março do
exercício seguinte

15 de março do
exercício seguinte

30 de março do
exercício seguinte
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4.2. Fluxo da Premiação
Durante a venda, o estabelecimento comercial fornecedor emite e entrega ao consumidor as
notas fiscais ou o cupom fiscal com ou sem o CPF/CNPJ do destinatário da mercadoria ou bem,
conforme solicitado pelo consumidor.
Dentro do prazo definido na legislação, o estabelecimento comercial fornecedor deve
transmitir à SEFA o conjunto de dados das notas e dos cupons fiscais emitidos. A transmissão pode
ser realizada nas seguintes formas:
ü Mediante digitação no sistema Nota Pará dos dados das notas fiscais emitidas em papel
no período de referência;

ü

Por meio do envio de um arquivo contendo os dados das notas que tenham sido emitidas
por sistema de processamento eletrônico;

ü

Por meio de envio de arquivo(s) de cupons fiscais emitidos por equipamento ECF
(máquina a máquina), conforme leiaute especificado na Instrução Normativa da SEFA nº 016/2012.

Figura 1: Fluxo da Premiação

4.3. Valor da Premiação
O montante global da premiação corresponderá a até 5% do valor total do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, recolhido mensalmente pelos
estabelecimentos enquadrados no Programa Nota Fiscal Cidadã. Para cálculo do valor global da
premiação, será considerado o ICMS recolhido no mês de referência em que ocorreu o
fornecimento das mercadorias e bens.
A quantidade total de bilhetes gerados para concorrer ao sorteio será variável, e de acordo
com o valor global das vendas realizadas com identificação do consumidor.
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Cada sorteio contemplará sete faixas de premiação com prêmios livres de impostos nos
seguintes valores:
ü

primeira faixa: R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

ü

segunda faixa: R$ 12.000,00 (doze mil reais);

ü

terceira faixa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

ü

quarta faixa: R$ 500,00 (quinhentos reais);

ü

quinta faixa: R$ 200,00 (duzentos reais);

ü

Sexta faixa: R$ 100,00 (cem reais);

ü

Sétima faixa: R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Para cada uma das três primeiras faixas, será contemplado somente um bilhete eletrônico em
cada sorteio.
A quarta, quinta, sexta e sétima faixas terão diversos bilhetes contemplados. A quantidade
de bilhetes contemplados relativamente a essas faixas será definida com base no valor total da
premiação a ser distribuída e mediante a realização das seguintes operações:
I - será subtraído do montante total da premiação o valor resultante da soma dos prêmios
previstos para a primeira, segunda e terceira faixa. Sobre o valor do saldo resultante dessa subtração
serão aplicados os seguintes percentuais:
a) 5% (cinco por cento) para quarta faixa;
b) 10% (dez por cento) para quinta faixa;
c) 25% (vinte e cinco por cento) para sexta faixa;
d) 60% (sessenta por cento) para sétima faixa.
II - o valor resultante da aplicação dos percentuais citados acima será dividido pelo valor do
prêmio correspondente a cada faixa, representando o número inteiro resultante dessa divisão a
quantidade de bilhetes a serem contemplados em cada uma das faixas;

No mês de dezembro é sorteado um prêmio extra no valor de R$ 30.000,00
como Prêmio de Natal.
A SEFA, para atender a legislação tributária federal, realiza o recolhimento do Imposto de
Renda e também disponibiliza, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele
no qual ocorrer o repasse, no endereço www.sefa.pa.gov.br/nfc, o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte relativo ao prêmio concedido ao consumidor.

4.4. Documentos Fiscais Válidos Para Sorteio
Os bilhetes eletrônicos dos sorteios serão gerados com base nos valores dos seguintes
documentos fiscais:
ü

Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF;
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ü

Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, que geralmente é emitida em papel;

ü

Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, emitida em papel ou por processamento de dados;

ü

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, cujos dados já constam na base da SEFA.

ü

Nota Fiscal Avulsa, cujos dados já constam na base da SEFA.

ü Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, modelo 65, cujos dados já constam na
base da SEFA.

5. Regras para enquadramento de estabelecimentos no PNFC:
5.1. Regras para inclusão
De acordo com a Instrução Normativa nº 015/2012, a inclusão de estabelecimento
fornecedor no Programa Nota Fiscal Cidadã será realizada com base no:
ü Segmento econômico e a correspondente Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, registrada como principal e secundária no Cadastro de Contribuintes do
ICMS (Anexos I, III, II e IV da IN 015/2012).
ü Cronograma de inclusão de segmento econômico e Município de localização do
estabelecimento fornecedor (Anexo II da IN 015/2012).
O contribuinte pode realizar consulta pública no site do Programa, campo “Fornecedores
Incluídos”, para verificar em qual segmento econômico o seu estabelecimento se enquadra. A
definição do segmento é de acordo com a atividade econômica do estabelecimento registrada no
Cadastro do ICMS.

Atenção! Após a inclusão do estabelecimento fornecedor no Programa Nota
Fiscal Cidadã, a sua exclusão somente será admitida nas seguintes hipóteses:
I – quando a inscrição estadual do estabelecimento no Cadastro do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS apresentar uma das seguintes situações:
a) baixada;
b) falida;
c) suspensa por motivo de pedido de baixa cadastral;
d) suspensa em decorrência da paralisação temporária, a critério do contribuinte;
e) suspensa sujeita a inaptidão, quando o estabelecimento não for localizado no endereço
constante na ficha cadastral;
f) inapta.
Nota Fiscal Cidadã – Manual do Fornecedor
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II – quando a atividade principal e a secundária, se existente, referente à Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, estiver fora do campo de incidência do ICMS.

5.2. Atividades Econômicas Enquadradas no Programa:
INCLUSÃO

01/09/2012

01/01/2013

01/04/2013

01/07/2013

01/09/2013

01/01/2014

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO

- Alimentação (padaria/confeitaria; laticínios e frios; comércio de doces, balas,
bombons e semelhantes; comércio varejista de bebidas; restaurantes; bares;
lanchonetes/cantinas; serviço ambulante de alimentação; fornecimento de
alimentos preparados e bufê);
- Vestuário e Acessórios (lojas de tecidos; confecções; calçados; joalheria;
relojoaria; suvenires, bijuterias, artesanatos e outros e acessórios do vestuário);
- Lojas de departamentos ou magazines com CNPJ próprio;
- Comércio varejista de móveis.
- Alimentação (padaria/confeitaria; laticínios e frios; comércio de doces, balas,
bombons e semelhantes; comércio varejista de bebidas; restaurantes; bares;
lanchonetes/cantinas; serviço ambulante de alimentação; fornecimento de
alimentos preparados e bufê);
- Vestuário e Acessórios (lojas de tecidos; confecções; calçados; joalheria;
relojoaria; suvenires, bijuterias, artesanatos e outros e acessórios do vestuário);
- Lojas de departamentos ou magazines com CNPJ próprio;
- Comércio varejista de móveis.
- Mercados (Supermercados; hipermercados; minimercados; mercearias;
armazéns; açougues; peixaria; hortifrutigranjeiros; lojas de conveniência).
- Lojas de variedades (armarinhos; artigos usados; duty free);
- Artigos de uso doméstico (artigos de colchoaria (colchões e travesseiros);
artigos de iluminação; cama, mesa e banho; tapeçaria, cortinas e persianas;
antigüidades; plantas e flores naturais; objetos de arte e decoração; outros
artigos de uso doméstico);
- Informática e Comunicação (equipamentos e suprimentos de informática;
equipamentos de telefonia e comunicação);
- Artigos recreativos e esportivos (instrumentos musicais e acessórios; discos,
CDs, DVDs; brinquedos e artigos recreativos; artigos esportivos; bicicletas e
triciclos; peças e acessórios para bicicletas; caça, pesca e camping; artigos de
viagem; fogos de artifício e artigos pirotécnicos; artigos fotográficos e para
filmagem; armas e munições).
- Material para construção (tintas e materiais para pintura; material elétrico;
Vidraçaria; Ferragens e ferramentas; madeira e artefatos; materiais hidráulicos
e outros materiais de construção em geral);
- Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo; peças e acessórios para eletroeletrônicos de uso doméstico);
- Óticas.
- Combustíveis (postos de combustíveis, venda de lubrificantes para veículos e
de gás- GLP);
- Tabacaria;
- Produtos saneantes;
- Papelaria e equipamentos para escritório;
- Livraria e revistaria;
- Pet shops (venda de animais e de artigos para animais de estimação);
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MUNICÍPIO

Belém;
Ananindeua;
Marituba;
Benevides;
Marabá;
Santarém.

Todos os
municípios

Todos os
municípios

Todos os
municípios

Todos os
municípios

Todos os
municípios
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- Saúde, higiene e beleza (farmácia; produtos homeopáticos; medicamentos
01/01/2014 veterinários; artigos médicos e ortopédicos; cosméticos, perfumaria e higiene);
- outras atividades varejistas não especificadas neste cronograma.
- Veículos automotores (inclusive motocicletas; barcos e outros veículos
recreativos; peças e acessórios para veículos).
- Fabricação do Vestuário (Confecção e facção de peças do vestuário;
fabricação de acessórios dos vestuários; fabricação de artigos do vestuário;
malharias e outros);
01/04/2014
- Atacadista (Cereais e leguminosas; farinhas, amidos e féculas; frutas,
verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes; carnes; aves; pescados e
frutos do mar; produtos alimentícios em geral; artigos do vestuário e
acessórios; artigos de armarinho; artigos de uso doméstico; produtos de
higiene, limpeza e conservação domiciliar; material de construção).

INCLUSÃO

OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

MUNICÍPIO

01/03/2014

- Restaurantes instalados em hotéis

Todos os
municípios

01/03/2015

- Demais estabelecimentos do comércio varejista: estabelecimentos com registro de
atividade econômica varejista que tenha sido registrada como secundária no Cadastro
de Contribuintes do ICMS, de acordo com a Instrução Normativa nº 023/2014 de
18/12/2014.

Todos os
municípios

5.3. Obrigações do estabelecimento enquadrado no PNFC
ü Proceder à inclusão do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica - CNPJ do consumidor no documento fiscal de venda, quando solicitado;
ü Transmitir os dados relativos aos documentos fiscais para o correspondente Registro
Eletrônico na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme disposto no Art. 128-A e 128-B do
Regulamento do ICMS e na Instrução normativa nº 016/2012. Os dados das notas fiscais eletrônicas
e das notas avulsas existentes na base de dados da SEFA serão processados diretamente dessa base
e não deverão ser transmitidos pelo fornecedor;
ü Manifestar-se no sistema do Programa quanto as reclamações que venham a ser registradas
pelo consumidor.

5.4. Registro Eletrônico
Conforme a Instrução Normativa nº 0016, de 06 de setembro de 2012, o registro eletrônico
de documentos fiscais corresponde ao conjunto de informações armazenadas eletronicamente na
Secretaria de Estado da Fazenda referentes aos documentos fiscais emitidos e informados pelos
mensalmente por estabelecimentos contribuintes do ICMS.
A empresa fornecedora enquadrada no Programa NFC está obrigada a realizar o Registro
Eletrônico sempre que realizar operações de venda de mercadoria com emissão dos seguintes
documentos fiscais:
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ü

Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;

ü

Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2;

ü

Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A;

ü

Nota Fiscal Avulsa, preenchida de forma manual pelo funcionário da SEFA;

A Nota Fiscal de Venda a Consumidor deve ser registrada no sistema de forma idêntica a
que foi emitida em papel. Caso o registro da nota fiscal contenha alguma divergência em relação ao
que consta no papel, é possível retificá-lo, dentro do prazo previsto na legislação, sendo que o
arquivo de retificação, sempre que apresentado, substituirá totalmente o arquivo original
correspondente.
Não é necessário informar no aplicativo Nota Pará os seguintes documentos:
ü

Nota fiscal avulsa emitida pelo portal da SEFA na Internet;

ü

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);

ü Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Atenção! Para realizar o registro eletrônico do cupom fiscal e da Nota Fiscal
de Venda a Consumidor é necessário o cadastramento prévio do estabelecimento
fornecedor no Portal de Serviços utilizado pelo Programa, para posterior geração de
um código de segurança que deverá ser utilizado na transmissão dos arquivos. O
código para envio de arquivos é diferente do Código de Segurança NFC-e (CSC), que
também deve ser gerado pelos estabelecimentos emissores de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica (NFC-e). Leia mais sobre a geração dos códigos nas páginas
seguintes deste Manual.

5.4.1. Formato dos Arquivos
O formato de arquivos para o registro eletrônico está especificado no Anexo da Instrução
Normativa nº 016/2012 disponível no site do Programa, item “Legislação”.
No caso de notas fiscais digitadas o formato do arquivo deve ser Text Encoding = UTF. O
arquivo deve estar de acordo com o item 2 do Anexo Único da Instrução Normativa nº 016/2012.
O arquivo de ECF deverá ser extraído do equipamento de acordo com especificações
técnicas constantes no item 5.1.2.2 (MFD - Leit. Dados da Memória Fita-Detalhe) do Ato
Cotepe/ICMS n° 17, de 29 de março de 2004. Portanto, todo ECF homologado pelo CONFAZ está
preparado para a extração do arquivo MFD através do uso de dlls desenvolvidas pelos próprios
fabricantes.
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A estrutura dos arquivos consta no item 7 do referido Ato Cotepe, sendo que os campos 07
(COO), 08 (data de inicio da emissão) e 14 (valor total líquido) do Registro E14 são obrigatórios e
devem ser preenchidos com valores diferentes de zero. O campo 06 (COO) do Registro E15 é
obrigatório e deve ser preenchido também com valor diferente de zero.
Ressalta-se que o Ato COTEPE 17/04, alterado pelo Ato COTEPE 08/07, contempla o
controle de versões do leiaute, sendo atribuído o número 01.00.00 a versão atualmente em vigor,
sendo, portanto, o valor 01.00.00 o único possível para o campo 18 do registro E01.

Atenção! A montagem de arquivo para o registro eletrônico baseado no banco
de dados do sistema de vendas pode levar a erros, visto que muitas informações
contidas no leiaute são geradas internamente pelo próprio software básico do ECF,
tais como COO, CCF, GT.
Após a extração de dados de cada equipamento, o estabelecimento comercial deverá realizar
a validação e transmissão dos arquivos pelo aplicativo disponibilizado pela SEFA no site do
Programa (Nota Pará).
A digitação, validação e envio de dados das notas e cupons fiscais modelos 1, 1-A, 2 e
Avulsa emitidas manualmente ou por processamento de dados devem ser realizadas mediante uso
do aplicativo Nota Pará.
O manual do sistema Nota Pará está
http://nfc.sefa.pa.gov.br/index.php/aplicativos-manuais.

disponível

no

endereço

eletrônico

5.4.2. Recomendações para contribuinte usuário de ECF:
ü Inicialmente, a empresa deve verificar se o aplicativo comercial utilizado pelo caixa é
capaz de registrar a informação do CPF/CNPJ do consumidor e imprimir esse número no cupom
fiscal;
ü Em segundo lugar, ela deve verificar com a empresa credenciada para intervir em
seu equipamento (ECF) se o seu equipamento é capaz de gerar o arquivo a ser transmitido para a
Secretaria da Fazenda, devendo o mesmo possuir MFD (Memória Fita Detalhe);
ü O terceiro passo é verificar com o fornecedor de seu aplicativo comercial (frente de loja) se
o mesmo é capaz de extrair os arquivos contendo os cupons emitidos. Se o aplicativo da empresa
não for capaz de realizar a extração no formato especificado, a mesma poderá ser realizada através
do uso de dlls desenvolvidas pelos próprios fabricantes, via comandos enviados ao software básico
do ECF. Em todos os casos, a validação e envio do arquivo será através do sistema Nota Pará
disponibilizado pela SEFA no site do Programa.
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5.4.3. Prazos para a transmissão de arquivos
Para efeito de sorteio do Programa NFC, somente serão considerados os documentos fiscais
registrados eletronicamente na Secretaria de Estado da Fazenda, nos prazos previstos abaixo. Essa
regra está estabelecida no art. 37 do Decreto Estadual nº 490, de 1º de agosto de 2012 e no art. 6º da
Instrução Normativa/SEFA nº 016/2012.

Tipo de
Arquivo

Normal

Mês de Emissão do
Documento Fiscal

Prazos para Transmissão de Arquivos

Setembro/2012

Até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da
realização da venda, conforme IN 01/2013.

Outubro/2012

Até 31 de dezembro de 2012, conforme IN 01/2013.

Novembro/2012

Até o último dia do segundo mês subsequente ao da realização
da venda, conforme IN 01/2013.

A partir de
Dezembro/2012, com
exceção
de: março/2013, agost
o/2013 e agosto/2014
Março/2013

Agosto/2013

Até o dia 15 do primeiro mês subsequente ao da realização da
venda, conforme IN 01/2013.

Até 30 de abril de 2013, conforme IN 04/2013.

Até 30 de Setembro de 2013, conforme IN 11/2013

Agosto/2014
Até 30 de Setembro de 2014, conforme IN 015/2014.

Retificador

Setembro/2012

Até o 5º (quinto) dia do terceiro mês subsequente ao da
venda, conforme IN 18/2012.

Outubro/2012

Até 11 de janeiro de 2013, conforme IN 01/2013.

Novembro/2012

Até o dia 10 do terceiro mês subsequente ao da realização da
venda, conforme IN 01/2013.

A partir de
Dezembro/2012

Até o dia 20 do segundo mês subsequente ao da realização da
venda, conforme IN 01/2013.
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5.5. Prática Infrativa do Estabelecimento Fornecedor
5.5.1.

Infrações passíveis de penalidades

De acordo com o artigo 12 da Lei 7.632/12 e artigo 40 do Decreto nº 490/2012, o
consumidor poderá registrar ocorrência de prática infrativa sempre que o fornecedor enquadrado no
Programa Nota Fiscal Cidadã deixar de cumprir a legislação, nas seguintes situações:
I – Infrações ao direito do consumidor (artigo 12 da Lei 7.632/12):
a) Deixar de emitir documento fiscal exigido para participação do consumidor no Programa
Nota Fiscal Cidadã;
b) Deixar de entregar, ao consumidor, documento fiscal hábil para sua participação no
Programa Nota Fiscal Cidadã;
c) Entregar, ao consumidor, documento fiscal:
ü Sem a identificação exigida pela legislação do Programa Nota Fiscal Cidadã, quando
informado pelo adquirente da mercadoria ou bem;
ü Com informação incorreta para sua participação no Programa Nota Fiscal Cidadã.
d) Dificultar, ao consumidor, o exercício dos direitos previstos na legislação do Programa
Nota Fiscal Cidadã, inclusive por meio de omissão de informações ou pela criação de
obstáculos procedimentais;
e) Induzir, por qualquer meio, o consumidor a não exercer os direitos assegurados na
legislação do Programa Nota Fiscal Cidadã;
II – Infrações à legislação tributária (art. 128-A e seguintes do RICMS):
a) Registrar eletronicamente o documento fiscal com divergência de dados em relação ao
entregue ao consumidor;
b) Deixar de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e condições
estabelecidas na legislação pertinente.

5.5.2.

Registro de Ocorrências de Prática Infrativa (Reclamações)

Caso o estabelecimento não cumpra as obrigações previstas na legislação do Programa, o
consumidor poderá fazer uma reclamação formal, usando ou não o documento fiscal como
comprovante e o infrator estará sujeito à penalidade prevista na Lei Estadual nº 7.632/2012 e na
legislação tributária.
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As reclamações são recepcionadas pelo site do Programa, mediante o registro de
informações sobre o fornecedor e o fato objeto da infração.
O registro de ocorrência de prática infrativa será realizado nos seguintes prazos:
ü Nas hipóteses de infração à legislação tributária: o prazo iniciará a partir do
10º (décimo) dia da data prevista na Instrução Normativa 16/12 para o envio à SEFA dos dados das
notas e cupons fiscais emitidos e encerrará no último dia do mês imediatamente anterior ao da
realização do sorteio de referência.
ü Nas hipóteses de infração ao direito do consumidor: o prazo iniciará na data da
ocorrência da prática infrativa e encerrará no último dia do mês imediatamente anterior ao da
realização do sorteio de referência.

Atenção! Ressalvadas as exceções, o registro eletrônico dos dados das notas e
cupons fiscais deve ser realizado pela empresa fornecedora até o dia 15 do primeiro
mês subsequente ao da realização da venda.
Sempre que o consumidor, ao consultar o sistema do programa, verificar que os
dados de suas notas fiscais não estão registrados na SEFA, ele poderá informar, no
próprio sistema, a infração praticada pelo estabelecimento fornecedor.
Na geração de bilhetes eletrônicos para os sorteios do Programa serão considerados o
documento e informação inerentes à ocorrência de prática infrativa, que atendam os seguintes
requisitos:
I - cujo registro da ocorrência de infração tenha sido realizado nos prazos indicados acima.
II – cujo deferimento do processo tenha sido concedido pela Coordenação Operacional do
Programa até a data de geração dos bilhetes eletrônicos;
III – que não tenham sido considerados na geração de bilhetes referente a sorteios anteriores.

O valor das compras referente ao registro de ocorrência de prática infrativa
somente será apropriado para sorteio se a reclamação for realizada no prazo
regular. No caso de registro de ocorrência fora do prazo, o mesmo será
recepcionado pela Coordenação Operacional do Programa Nota Fiscal Cidadã,
apenas para efeito de apuração dos fatos e aplicação das penalidades cabíveis.
O consumidor, após o registro da ocorrência de prática infrativa, deverá verificar no portal
do Programa, informando seu CPF/CNPJ e senha, se o fato reclamado foi esclarecido pelo
fornecedor e adotar uma das seguintes providências:
I - concluir o registro, quando considerar que o fato foi esclarecido pelo fornecedor;
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II - manter o registro, mediante formalização do processo de reclamação, quando considerar
que o fato não foi devidamente esclarecido pelo fornecedor;
III - cancelar o registro, desde que não tenha ocorrido a manifestação do fornecedor.

A ocorrência poderá ser arquivada automaticamente, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de seu registro, quando não houver iniciativa do consumidor
para concluir, manter ou cancelar o registro de ocorrência.
No caso de manutenção do registro, o PROCON/PA tomará as medidas necessárias à
solução do fato.
Registrada a ocorrência de prática infrativa, o fornecedor da mercadoria ou bem será
comunicado, por meio de mensagem eletrônica, para, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de
ciência da comunicação, manifestar-se sobre o fato apresentado pelo consumidor (art. 43 do decreto
nº 490/2012). Considerar-se-á feita a comunicação ao fornecedor na data do recebimento da
mensagem ou se omitida, 8 (oito) dias após a data da expedição do comunicado.

5.6. Penalidades
No caso de prática infrativa à legislação tributária e à legislação do Programa Nota Fiscal
cidadã, o fornecedor infrator ficará sujeito à multas, que serão aplicadas pela SEFA e pelo
PROCON.

No âmbito da legislação de proteção e defesa do consumidor no montante a
multa aplicada pelo PROCON será equivalente a 500 Unidades de Padrão Fiscal do
Estado do Pará - UPFPA por documento fiscal, sem prejuízo de outras penalidades
previstas na legislação tributária (artigo 12 da Lei nº 7.632/2012). Em 2015, o valor
de uma UPFPA é R$ 2,7382.
O valor para os demais exercícios poderá ser consultado no site da SEFA no endereço
eletrônico http://www.sefa.pa.gov.br/index.php/receitas-despesas/info-fazendarias/3010-upfpa
A reincidência em infração, dentro de um mesmo ano civil, será punida com o acréscimo de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor da multa original. A reincidência é a prática da mesma
infração por parte do mesmo fornecedor, respondida anteriormente mediante pagamento ou quando
houver decisão administrativa transitada em julgado.
O valor da multa devida poderá ser recolhido com redução de:
I - em se tratando de empresa optante pelo Simples Nacional:
a) 60% (sessenta por cento), no prazo de dez dias contados da data do recebimento da
notificação;
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b) 30% (trinta por cento), no prazo de dez dias contados da data da notificação da decisão da
primeira instância.
II - nos demais casos:
a) 40% (quarenta por cento), no prazo de dez dias contados da data do recebimento da
notificação;
b) 20% (vinte por cento), no prazo de dez dias contados da data da notificação da decisão de
primeira instância.
Os valores recolhidos em decorrência de aplicação da multa prevista neste artigo terão a
seguinte destinação:
ü 75% (setenta e cinco por cento) para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos FEDDD, criado pela Lei Complementar n° 23, de 23 de março de 1994;
ü 25% (vinte e cinco por cento) para o órgão responsável pela coordenação operacional do
Programa Nota Fiscal Cidadã de que trata esta Lei, conforme ato do Poder Executivo.
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6. Site da Nota Fiscal Cidadã
No site é possível navegar através de várias opções, tais como: Apresentação do programa,
Legislação, Multimídia, Aplicativos e Manuais, Empresas incluídas, Cronogramas, Perguntas
Frequentes, Reclamações, Fale Conosco, entre outros
O site NFC é integrado ao portal de serviços, onde estão disponíveis os serviços de
cadastramento do fornecedor, consulta de arquivos enviados, reclamações, entre outros.

Acesso a
visualiza
ção do
cadastro,
consulta
de notas,
alteração
de senha
e outros
serviços.

Informações
de cadastro,
de
Documentos
Registrados
e prêmios
distribuídos

Links para sites
de instituições
parceiras

Aqui são inseridos avisos e
notícias sobre o Programa NFC

Figura 2: Site do Programar NFC
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7. Nota Pará
O Nota Pará 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 para gerar e transmitir os
arquivos referentes a esses documentos.
O Nota Pará está integrado ao sistema SEFANET que é utilizado como validador de
arquivos gerados por outros sistemas de processamento de dados e por equipamentos emissores de
cupom fiscal (ECF) para 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 do Registro Eletrônico
de que tratam os arts. 128-A e 128-B do Capitulo III-A do Título II do Livro Primeiro do
Regulamento do ICMS e a Instrução Normativa nº 016/2012, de 06 de setembro de 2012.

Figura 3: Tela inicial do Nota Pará
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8. Sefanet
O Sefanet é acessado pelo menu “Transmissão” do Nota Pará e deve ser utilizado para
transmitir os arquivos de notas fiscais digitadas no Nota Pará, de cupons fiscais emitidos por um
equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) e de documentos fiscais emitidos por Processamento
Eletrônico de Dados (PED). O aplicativo é adequado para transmissão de grande volume de dados.

Figura 4: Transmissão de Arquivo pelo SEFANET

9. Portal de Serviços:
O portal do Programa Nota Fiscal Cidadã pode ser acessado pela internet e possui os
seguintes serviços para o fornecedor:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Adesão Voluntária NFC-e
Alterar Cadastro
Alterar Senha
Consultar Arquivos
Gerar Código - Envio de Arquivos
Gerar Código Segurança NFC-e
Ocorrência/Reclamações (Consultar e responder aos registros de reclamações)
Visualizar e Alterar Cadastro;
Alteração do Representante Legal da Empresa
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9.1. Cadastro do Fornecedor para Acesso ao Portal de Serviços
O cadastro é realizado no Portal de Serviços NFC, no endereço www.sefa.pa.gov.br/nfc.
Para garantir que a pessoa que estará realizando o cadastro representa o estabelecimento comercial
será solicitada a informação de dados básicos de integrante do quadro societário para comparação
com os dados existentes na base da SEFA. Para se cadastrar e só clicar com o mouse sobre o item
“Cadastre-se”.

Figura 5: Cadastro do Fornecedor

Uma nova página será exibida e usuário deverá selecionar a opção “Cadastro do
fornecedor”
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Figura 6: Cadastro de fornecedor

Caso apareça algum aviso de alerta sobre problema no certificado de segurança do site ao
abrir a página para o cadastro, clique em “Continuar neste Site”, no caso de uso do Internet
Explorer (versão 8 ou superior). Caso o navegador seja o Google Chrome clique em “Continuar
mesmo assim”
Quando o navegador (browser) for o Mozilla Firefox clique em “Entendo os riscos” e
selecione “Adicionar Exceção”, confirme que o site é seguro, clicando em “Verificar certificado”,
em seguida, “Confirmar exceção de segurança”.

Figura 7: Certificado
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É possível a realização do cadastro do fornecedor através de Certificado Digital. O usuário
deverá escolher por qual meio deseja cadastrar o fornecedor (via Certificado Digital ou Senha de
acesso).
Caso a opção seja por senha de acesso a pessoa designada para realização do cadastro deverá
informar, de acordo com os registros constantes na base de dados da SEFA, os seguintes dados
referentes ao estabelecimento: CNPJ, inscrição estadual, capital social e CPF de um dos
componentes do quadro societário da empresa.

9.1.1.

Cadastro via Senha de Acesso

Para realizar o cadastro via Senha de acesso, o usuário deverá informar os dados do
fornecedor, e clicar na opção próximo, conforme figura abaixo.

Figura 8: Tela de validação inicial dos dados do contribuinte via Senha de Acesso

Após a validação de dados do usuário, o sistema exibirá nova tela na qual os dados
informados anteriormente serão exibidos de forma não editável. Os demais campos deverão ser
preenchidos corretamente com todos os dados solicitados.
Nos campos onde houver o Asterisco (*) o preenchimento é obrigatório.
No campo “Perfil da empresa fornecedora” o usuário poderá neste campo registrar
informações sobre a atividade econômica ou sobre característica específica do estabelecimento. As
informações registradas ficarão disponíveis para a consulta do consumidor no site do Programa.

Nota Fiscal Cidadã – Manual do Fornecedor

Página 25

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Figura 9: Dados Empresariais do fornecedor

A seguir deverão ser informados os dados do representante legal (membro do quadro
societário da empresa): CPF, Nome Completo, Data de Nascimento e o Nome Completo da Mãe
(sem acentos) ou o número do seu Titulo de Eleitor.
A data de nascimento deverá ser digitada no formato dd/mm/aaaa (Exemplo: 29/06/1970).

Figura 10: Dados do Representante Legal

Após os dados do representante legal, o usuário deverá informar os dados para contato por
parte da SEFA:
- Telefone 1: informe o telefone principal para contato.
- Telefone 2: telefone adicional que pode ser informado para contato.
- E-mail:
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Atenção! O e-mail deve ser informado corretamente para receber as mensagens da
Secretaria da Fazenda e principalmente para o usuário poder cadastrar uma nova
senha ou recuperar a dica para lembrar a senha, em caso de esquecimento ou em
qualquer outra situação.

Figura 11: Contatos do Fornecedor

O quadro “Dados de Acesso do Usuário” deve ser preenchido observando-se o seguinte:
ü A senha deve ter de 6 a 10 caracteres
ü Frase de Segurança: é um texto de livre escolha do usuário que irá aparecer nos e-mail
enviado pelo sistema da Nota Fiscal Cidadã para garantir sua origem. É uma forma de identificar se
o e-mail é realmente da Secretaria da Fazenda e não se trata de um spam.
ü Dica para lembrar senha: é de livre escolha do usuário a frase escolhida para lembrar sua
senha.

Figura 12: Dados de Acesso para o Fornecedor
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Atenção! A pessoa física/jurídica detentora da senha será responsabilizada
pelos atos realizados por meio da senha por ela cadastrada, com os efeitos jurídicos e
fiscais previstos na legislação.

9.1.2.

Cadastro via Certificado Digital

Para se cadastrar com certificado digital, o usuário deverá escolher a opção Certificado
Digital e selecionar o botão Próximo, conforme figura abaixo.

Figura 13. Cadastro do fornecedor via certificado digital

Serão carregados todos os certificados digitais instalados ou plugados na máquina utilizada
pelo usuário no momento em que estiver realizando o cadastro.

Figura 14. Tela Carregando certificados digitais
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Caso não sejam apresentados todos os certificados da máquina, o usuário pode selecionar a
opção para Recarregar Certificados.

Figura 15. Exibição dos certificados disponíveis na máquina do usuário

Após carregamento dos certificados, o fornecedor deverá indicar qual das empresas
vinculadas ao certificado deseja fazer o cadastro, conforme tela abaixo e em seguida, selecionar a
opção Próximo.
Será apresentada a tela de cadastro do fornecedor, listando todas as empresas vinculadas a
raiz do CNPJ do certificado selecionado. O fornecedor deve informar dados de contatos para cada
empresa apresentada, ou pode selecionar todas as empresas e informar contatos separados para cada
uma delas, e posteriormente clicar sobre a opção Adicionar.

Figura 16. Tela para inclusão dos dados de fornecedor via certificado digital

Após clicar na opção adicionar, serão listadas todos os estabelecimentos com dados de
contatos cadastrados para o certificado digital selecionado. Através dessa listagem é possível que o
usuário altere ou exclua os dados informados para cada um dos estabelecimentos.
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Figura 17. Inclusão dos dados do fornecedor via certificado digital

Após conferir os dados o usuário deve selecionar a opção Concluir para finalizar o cadastro
das empresas selecionadas. Em seguida, será apresentada ao usuário mensagem de confirmação do
cadastro e link para Acesso ao Sistema

Figura 18. Tela de Sucesso do cadastro

9.2. Acesso ao Portal de Serviços
Ao final do cadastro do fornecedor será exibida mensagem com o link para acesso ao
sistema.
O sistema também pode ser acessado pela página inicial do site do Programa na opção
“Acesso ao sistema”. O acesso ao Portal fica logo abaixo da figura do Mascote do Programa.
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Figura 19: Acesso ao sistema

9.2.1.

Acesso ao Sistema Via Senha de Acesso

Para acessar o sistema via Senha de Acesso o representante do estabelecimento fornecedor
terá que selecionar o perfil “Fornecedor”, informar o CNPJ, sua senha e o código de segurança
exibido ao lado do respectivo campo e em seguida clicar no botão Autenticar.

Figura 20: Autenticação para acesso ao sistema
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9.2.2.

Acesso ao Sistema Via Certificado Digital

Na tela de acesso ao sistema deve-se indicar que o login será com certificado digital e em
seguida, selecionar a opção Autenticar.

Figura 21. Autenticação de fornecedor via certificado digital

Para realizar o login o usuário deve escolher o perfil “Fornecedor”. Em seguida, os
certificados da máquina serão carregados.

Figura 22. Tela para recarregar certificados digitais

O usuário deve selecionar o certificado que deseja utilizar para realizar o login e escolher a
opção Próximo. Caso não sejam apresentados todos os certificados da máquina, o usuário pode
selecionar a opção para Recarregar Certificados.
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Figura 23. Exibição dos certificados instalados na máquina do usuário

Após o procedimento anteriormente indicado, o usuário deve selecionar qual das empresas
cadastradas com o certificado ele deseja realizar o login e selecionar a opção para Autenticar.

Figura 24. Escolha da empresa para qual se deseja fazer o login

Após selecionada a opção para Autenticar, o sistema exibirá um menu personalizado para o
Fornecedor no Portal de Serviços.
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Figura 25. Tela das funcionalidades do fornecedor após realização do login

9.3. Serviços com acesso restrito
Assim que o usuário se autentica no portal, é apresentada a tela inicial do sistema, que
possui o Menu Lateral Esquerdo com todas as funcionalidades que um fornecedor cadastrado pode
realizar, bem como o cabeçalho com informações que identificam o usuário autenticado. Do lado
superior direito, o sistema disponibiliza a opção para sair do portal.

Figura 31: Tela Inicial

9.3.1.

Visualizar e Alterar Cadastro

Todos os dados cadastrais poderão ser visualizados e atualizados. Esses serviços devem ser
selecionados no Menu lateral esquerdo da página principal do sistema, no perfil fornecedor.
Ao escolher o serviço Visualizar Cadastro todos os dados registrados serão exibidos de
forma não editável, ou seja, sem opção de alteração. Caso o usuário deseje alterar dados ele deve
selecionar o serviço Alterar Cadastro.
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Uma vez alterada as informações, clique em “Salvar”. As alterações serão salvas. Se o
usuário não desejar salvar as alterações realizadas, deve ser clicado sobre o botão “Cancelar”.

9.3.2.

Alteração de senha

Caso o usuário tenha a necessidade de alterar a senha já cadastrada, pode ser acessado a
opção Alterar Senha.

Figura 262: Alterar Senha

Atenção! Semelhante ao procedimento inicial de cadastro, o sistema solicitará
a senha atual, nova senha e frase para lembrá-la. A senha nova deve ser digitada duas
vezes para confirmar que foi digitada corretamente.

9.3.3.

Gerar código para envio de arquivo

Na opção referente ao serviço Gerar Código (tela a seguir) do Menu Lateral Esquerdo, o
usuário pode gerar um código pressionando o botão “Gerar” para exibir o código que será exigido
em todos os eventos de transmissão, pelo aplicativo Nota Pará, de arquivo contendo dados dos
cupons fiscais e notas fiscais emitidas manualmente.
Para cada código gerado, existe uma data de validade e o envio de arquivos só pode ser
realizado com um código com validade não expirada e que esteja na situação “ativo”.
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Figura 33. Gerar Código do Fornecedor

Atenção! O código gerado para envio de arquivo pelo Nota Pará não pode ser
utilizado como código de segurança para emissão de NFC-e.

9.3.4.

Consultar Arquivo enviado

A Consulta de arquivos pode ser realizada de forma geral ou de forma personalizada com
uso de filtros padrões. Para realizar uma pesquisa geral basta pressionar o botão “Buscar” e todos os
arquivos recepcionados pela SEFA do fornecedor serão exibidos.
Estão disponíveis os seguintes filtros: Tipo de arquivo; Data de envio; Período de envio;
Número do equipamento ECF, Número do protocolo de envio e Status da validação. Caso o usuário
deseje restringir a consulta por tipo de arquivo, deverá ser selecionar uma das opções disponíveis
(normal e retificador).
A data do envio poderá ser selecionada no calendário exibido ao lado do campo de
parametrização da pesquisa.
O sistema exibe os arquivos recepcionados categorizados pelos seguintes status de
validação: aguardando processamento, não processado, processado e recusado.
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A recusa do arquivo ocorre quando código hash do mesmo foi alterado. Não ocorrendo a
recusa, o arquivo será processado e armazenado na base de dados do Programa NFC.

Figura 34. Consulta de Arquivos

A consulta de arquivos exibe os seguintes dados dos arquivos: nome do arquivo, tipo do
arquivo, data do envio, data do processamento, período de referência, status da validação e situação
do arquivo.

Figura 35. Resultado Consulta de Arquivos
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9.3.5.

Consultar Ocorrência Registrada pelo Consumidor

O registro de ocorrência de infração à legislação do Programa será disponibilizado
brevemente para o consumidor, que poderá abrir um registro a partir da consulta de um documento
fiscal, caso ele exista na base da SEFA, ou mediante informação de dados básicos referentes à
aquisição realizada. Para cada registro realizado, poderão ser anexadas cópias digitais de
documentos comprobatórios da infração tais como: recibos, talões, comprovantes de cartão de
crédito, entre outros.
O representante do estabelecimento fornecedor poderá consultar as ocorrências sobre o seu
estabelecimento e justificar-se, respondendo ao consumidor. Os registros do consumidor e as
manifestações do fornecedor serão visualizados pela Coordenação do Programa e pelo PROCON,
que conforme Lei nº 7.632, de 22 de maio de 2012, é o órgão responsável pela aplicação de
penalidade relativamente às infrações às normas previstas na legislação do Programa NFC.

Atenção! O estabelecimento que deixar de realizar o registro eletrônico dos
documentos emitidos ou fazê-lo de forma irregular ficará sujeito, também, à
aplicação de penalidade prevista na legislação tributária.
Para consultar uma ocorrência, o fornecedor deverá escolher a opção Consultar
Ocorrência, presente no menu lateral do sistema.

Figura 36. Consulta de Ocorrências

Após selecionar esta opção, serão exibidos os filtros de consulta para que se encontre a
ocorrência que se deseja consultar:
- CNPJ do Estabelecimento Comercial;
- Data da Compra;
- Início do período de registro da ocorrência;
- Fim do período de registro da ocorrência;
- Status do Registro de Ocorrência;
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Figura 37. Consultar Ocorrência

Caso o fornecedor deseje procurar uma ocorrência específica poderá preencher os campos
acima listados e clicar sobre a opção Buscar.
No campo Status da Ocorrência, o fornecedor poderá consultar pelas ocorrências que estão
apenas registradas e sendo processadas pelo sistema, as que foram respondidas pelo fornecedor e as
que tiveram reclamação formalizada pelo consumidor.

Figura 38. Status das ocorrências

Caso o usuário deseje que todas as ocorrências sejam listadas, basta clicar sobre a opção
Buscar sem preencher nenhum filtro de consulta, sendo exibida a listagem de todas as ocorrências
cadastradas para o estabelecimento, conforme figura abaixo:
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Figura 39. Resultado Consulta de Ocorrências

No resultado da consulta, o fornecedor pode conferir o Número do Registro da Ocorrência, a
Data da Ocorrência, a Data Limite de Resposta do Fornecedor e o Status da Ocorrência.
O fornecedor pode exportar a listagem das ocorrências para um arquivo em pdf selecionando
a opção Exportar PDF ou exportar a listagem das ocorrências para um arquivo em Excel
selecionando a opção Exportar Excel. Na listagem são exibidos os dados do resultado da consulta,
de acordo com os filtros aplicados.

9.3.6.

Responder Ocorrência Registrada pelo Consumidor

Também é possível, a partir da consulta de ocorrências, que o fornecedor responda as
ocorrências registradas. Para isso, deve selecionar a opção Responder Ocorrência ( ) existente
no resultado da consulta e a tela a seguir é mostrada onde são apresentados os dados da ocorrência
registrada pelo consumidor. Para responder a ocorrência, o fornecedor deve acionar o botão
Responder Ocorrência.
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Figura 40. Responder Ocorrência

Ao acionar a opção Responder Ocorrência, os dados da resposta do fornecedor devem ser
incluídos, conforme tela a seguir. O fornecedor deve responder a ocorrência e, caso seja necessário,
anexar comprovantes que justifiquem a resposta para o consumidor.
A resposta do fornecedor poderá ser visualizada posteriormente pelo consumidor que
registrou a ocorrência e caso o consumidor não esteja satisfeito com a resposta do fornecedor, ele
poderá formalizar a ocorrência para atuação do PROCON.
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Figura 41. Resposta do Fornecedor

Para anexar um comprovante de justificativo nos formatos *.jpg, *.bmp, *.gif ou *.pdf, o
fornecedor deve marcar a opção “Sim” na pergunta “Deseja anexar comprovante de
justificativa?”, clicar sobre a opção Anexar Comprovantes e escolher em seu computador o
arquivo que deseja anexar, conforme exibido a seguir. O arquivo selecionado deve possuir tamanho
máximo de 2MB.

Figura 42. Inserir Anexo
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Após anexar o arquivo, será exibida a lista com todos os arquivos anexados pelo fornecedor.
Nesta lista, é possível remover um arquivo caso seja necessário, clicando sobre a opção Remover
(
), conforme mostrado na figura abaixo. Assim que o fornecedor responder a ocorrência, ele
deve clicar sobre a opção Avançar.

Figura 43. Cancelar Anexo

Após clicar sobre a opção Avançar, será exibida ao fornecedor a etapa com os dados da
Confirmação da Resposta da Ocorrência, para que seja verificado se todas as informações a
respeito da ocorrência a ser respondida estão corretas.
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Figura 44. Confirmação de Resposta

Após confirmar a resposta o status da ocorrência é alterado para Respondido pelo
Fornecedor.
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Atenção! Somente as ocorrências com o status igual a processado pelo sistema
podem ser respondidas pelo fornecedor.

9.3.7.

Visualizar Ocorrência

A partir da consulta, é possível que o fornecedor visualize os dados das ocorrências
registradas. Para isso, deve selecionar a opção Visualizar (

) existente no resultado da consulta.

Figura 45. Consultar Ocorrência

Após selecionar esta opção, serão exibidos ao fornecedor todos os dados do registro da
ocorrência selecionada, conforme figura abaixo. Também é possível visualizar o comprovante
anexado, clicando sobre a opção Visualizar (
comprovante.
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Figura 4627. Visualizar Ocorrência

O fornecedor também poderá imprimir os dados visualizados da ocorrência, clicando na
opção Imprimir. Serão impressas as informações do registro de ocorrência em um arquivo em
formato .pdf.
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Figura 47. Imprimir Ocorrência
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9.3.8.

Gerenciar Código de Segurança NFC-e

Na opção referente ao serviço Gerenciar Código de Segurança NFC-e (tela a seguir) do
Menu Lateral Esquerdo, o usuário pode gerar um código pressionando o botão “Gerar CSC” para
exibir o código que será exigido em todos os eventos de transmissão de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica.

Para cada código gerado, existe uma data de validade e o envio das notas só pode ser
realizado com um código com validade não expirada. O código é gerado por raiz de CNPJ do
fornecedor.

Figura 48. Consulta de Códigos CSC

Após os códigos serem gerados, é possível consultá-los informando período de início e fim,
caso necessário, e clicando na opção Consultar. Além disso, é possível exportar os códigos gerados
para arquivos com extensão.pdf ou xls.

9.3.9.

Consultar Adesão Voluntária

Na opção referente ao serviço Consultar Adesão Voluntária (tela a seguir) do Menu Lateral
Esquerdo, o usuário pode solicitar aderir voluntariamente ao programa NFC-e clicando no botão
“Adesão Voluntária NFC-e”. Será criado um evento de solicitação que é possível ser consultado
posteriormente.
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Figura 49. Tela para Solicitar Adesão Voluntária

9.4. Alteração de representante da empresa
O serviço de alteração do representante legal no cadastrado do Programa Nota Fiscal
Cidadã deve ser utilizado sempre que ocorrer a desativação do representante por meio do Cadastro
Sincronizado. Nesse caso, o novo representante deverá acessar, no site do programa, a opção
“Alteração de Representante”, conforme demonstrado na figura abaixo.

Figura 286. Tela da funcionalidade de alteração do Representante
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O sistema exibirá uma nova tela, na qual deverão ser informados os seguintes dados da
empresa: CNPJ, Inscrição Estadual no Cadastro do ICMS e capital social. Além desses dados,
deverá também ser digitado o código de segurança exibido na tela.

Figura 27 Alteração do representante

A validação dos dados da empresa possibilitará o acesso à funcionalidade de alteração dos
dados do representante (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe ou o número do título de
eleitor do representante) e registro da senha, por meio da qual o representante terá acesso as demais
funcionalidades do sistema Nota Fiscal Cidadã.
O registro desses dados é necessário para garantir a segurança do fornecedor, de forma que
somente pessoas devidamente autorizadas acessem as informações e serviços disponibilizados aos
estabelecimentos comerciais enquadrados no Programa.
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Figura 28. Inclusão dos dados de representante

9.5. Esquecimento de Senha
O usuário que esquecer a senha poderá utilizar a funcionalidade “Esqueci minha senha”,
disponível na tela do acesso ao sistema. Nesse caso será enviado automaticamente um e-mail para o
usuário com um link que lhe dará acesso a tela de recuperação de senha demonstrada a seguir.

Figura 29. Recuperação de senha
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Na tela de recuperação de senha, o usuário deve informar os campos Tipo de Pessoa, Perfil
do Usuário e se deseja receber por e-mail a dica para lembrar a senha cadastrada no sistema ou se
deseja cadastrar uma nova senha.

Figura30: Recuperação de Senha

De acordo com a opção de recuperação de senha selecionada pelo usuário, o sistema enviará
uma mensagem para o e-mail que o fornecedor informou no momento do cadastramento. O
fornecedor deverá seguir a instrução desse e-mail e lembrar sua senha ou recadastrar uma nova
senha.

9.6. Sair do sistema
Caso o usuário deseje sair do sistema, deve selecionar a opção “Sair” que fica localizada na
parte superior das telas do sistema.

Figura 50. Tela para sair do sistema

Recomenda-se que, para sair do sistema, sempre seja utilizada a opção “Sair”.
No caso de dúvida o usuário deve acionar o Call Center SEFA (0800-7255533).
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