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

Fale conosco Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e):
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Call Center
0800.725.5533

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

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

Facebook:
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1 - Apresentação
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 estimulo à cidadania fiscal, no âmbito do Programa Nota Fiscal Cidadã dar-se-á mediante
a realização das seguintes ações:


Conscientização da sociedade sobre a gestão fiscal;



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

 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.
Para efeito de distribuição de prêmios em créditos do Tesouro Estadual, o consumidor deve
solicitar a inclusão de seu CPF/ CNPJ no documento fiscal (nota fiscal ou cupom fiscal) no ato da
compra, e o estabelecimento comercial deve efetuar o registro eletrônico do documento fiscal junto
à Secretaria da Fazenda - SEFA/PA. Dessa forma, o consumidor tem o direito, e o estabelecimento
varejista participante do programa, a obrigação de que os documentos fiscais emitidos sejam
registrados eletronicamente.

Fluxo da Premiação

Figura 1: Fluxo da Premiação
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Para garantir o direito de premiação ao consumidor, foi desenvolvido no sistema do
Programa Nota Fiscal Cidadã um serviço que busca tratar as reclamações de forma eletrônica desde
seu registro, até a o encaminhamento, ao Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/PA, da denúncia contra o estabelecimento que não cumprir as obrigações relacionadas ao
Programa NFC.
O Fluxo do sistema apresenta duas fases distintas: Registro de Ocorrência e Formalização da
Reclamação.
1ª Fase – Registro de Ocorrência – Esta fase se inicia com o registro da prática infrativa.
Nesta fase, pode-se chegar a uma solução para o fato reclamado, sem a interferência do PROCON/PA. Essa situação ocorrerá quando o consumidor concluir o seu processo de registro ao
considerar que o fato foi esclarecido ou solucionado pelo fornecedor, ou quando o consumidor
cancelar o seu registro.
2ª Fase – Formalização do Processo de Reclamação – Para que esta fase se inicie é
necessário que o consumidor já tenha registrado uma ocorrência de prática infrativa de um
fornecedor, uma vez que será a partir desta que será feita a reclamação.
O prazo para formalização de uma reclamação está especificado no item 3 deste Manual,
sendo obrigatória, nesta fase, a anexação de comprovantes da compra (nota fiscal, cupom fiscal,
comprovante de pagamento, entre outros documentos).
Depois de anexadas as provas, o fato será analisado pela SEFA e, constatada sua
procedência, o fornecedor poderá ser multado com base na legislação tributária e na legislação do
Programa NFC. Além disso, o consumidor terá direito a apropriação do valor da compra para
geração de bilhetes com os quais ele concorrerá no sorteio.

2 Tipos de Infrações do Estabelecimento Fornecedor
De acordo com o artigo 12 da Lei 7.632/12 e o 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 do programa e a legislação tributária,
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:
 Sem a identificação exigida pela legislação do Programa Nota Fiscal Cidadã, quando
informado pelo adquirente da mercadoria ou bem;
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 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.

3 Requisitos para Registro de Reclamações
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:
 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.
A partir de Dezembro/2012 o envio 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.
Desta forma, se o consumidor ao consultar o portal do programa verificar que os dados de uma de
suas notas fiscais não consta registrada no portal do programa, por exemplo, uma nota emitida no
mês de fevereiro de 2016 que seria apropriada para o sorteio do mês de junho/2016, ele deverá
entre os dias 25 de março e 28 de maio informar para a SEFA a infração cometida pelo
fornecedor.
 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.
Por exemplo, se o consumidor ao realizar uma compra no dia 25 do mês de fevereiro e não
receber do fornecedor uma nota ou cupom fiscal com o número de seu CPF, tendo solicitado a
emissão com esse número, ele deverá entre o dia da compra (25 de fevereiro) e o dia 28 de maio
(último dia do mês imediatamente anterior ao da realização do sorteio ) informar no site do
Programa a infração cometida pelo fornecedor.
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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.
Os valores das compras constantes nos registros de ocorrência prática infrativa somente
serão apropriados para sorteio se realizados nos prazos regulares. 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, na área de acesso restrito, 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;
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.
O registro será cancelado, automaticamente, quando o consumidor não se manifestar em até
30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de que trata o caput deste artigo.
A ocorrência será 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 providenciará em até 90 (noventa) dias,
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.

4 Penalidades
No âmbito do Direito do Consumidor, o fornecedor infrator ficará sujeito à multa, que será
aplicada pelo PROCON, na forma da legislação de proteção e defesa do consumidor no montante
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equivalente a 500 Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPFPA por documento. Sem
prejuízo de outras penalidades previstas na legislação tributária (artigo 12 da Lei nº
7.632/2012).

Em 2016, o valor de uma UPFPA é R$ 3,0250 portanto, a multa pelo não
cumprimento da legislação do Programa NFC por parte do estabelecimento fornecedor será de R$
1.512,50 por documento.

5. Acesso ao Sistema do Programa Nota Fiscal Cidadã
Para que o consumidor registre uma reclamação no sistema do Programa NFC é necessário
que ele primeiramente se cadastre no sistema.
O cadastro é realizado no site da Secretaria de Estado da Fazenda, no endereço
www.sefa.pa.gov.br/nfc. Nesse momento, o consumidor informará alguns dados básicos, realizará o
aceite do Regulamento do Sorteio e obterá uma senha para acesso dos serviços referentes ao
Programa. Entre os dados que devem ser informados, estão os dados de uma conta bancária
(corrente ou poupança) de titularidade do consumidor, que é necessária para que o recebimento de
seu prêmio, caso seja contemplado.
Para se cadastrar e só clicar com o mouse sobre o item“ Cadastre-se”.

Figura 2: Tela Cadastro do Consumidor

Atenção! Os dados da conta bancária podem ser informados após o cadastro, mas se todas
as informações solicitadas no cadastramento não estiverem preenchidas no momento do repasse do
prêmio o consumidor poderá perdê-lo.
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Nova página será exibida e nela selecione a opção “Cadastro do consumidor”

Figura 3: Tela Cadastro do Consumidor

Caso apareça algum aviso de alerta sobre problema no certificado de segurança do site ao
abrir a página para o cadastro, confirme para continuar no site, no caso de uso do Internet
Explorer (versão 8 ou superior), ou caso seu navegador (browser) seja 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”, pois a SEFA adquiriu
certificado conforme comprova a tela a seguir .
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Figura 4: Certificado

Atenção! Os procedimentos detalhados para a realização do cadastro estão
descritos no Manual do Consumidor, que se encontra disponível para consulta e
impressão no endereço eletrônico http://nfc.sefa.pa.gov.br/index.php/aplicativosmanuais

Ao final do cadastro do consumidor aparecerá uma mensagem como esta da tela abaixo, que
contém o link para acesso do sistema.

Figura 5 : Cadastro Concluído com Sucesso
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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.

Figura 6 : Tela Acesso ao Sistema
Figura 6 : Acesse o Sistema

5.1.1 Acesso ao Sistema Via Senha de Acesso
Para acessar o sistema o consumidor terá que informar o CPF e sua senha com
o código de segurança exibido ao lado do campo e em seguida clicar em autenticar.
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Figura 7 : Inclusão dos Dados para Acesso ao Sistema

Atenção! Nessa tela, o consumidor também poderá recuperar sua senha caso tenha
esquecido a mesma. Para isso é necessário informar um e-mail ativo no momento do cadastramento.

5.1.2 Acesso ao Sistema Via Certificado Digital
Na tela de acesso ao sistema deve-se selecionar a opção para logar com certificado digital e
selecionar a opção para Autenticar.

Figura 8 : Acesso ao Sistema via Certificado Digital
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O usuário deve escolher o perfil para qual deseja realizar o login. Feito isso, os certificados
da máquina serão carregados.

Figura 9 : Tela Carregando Certificados

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.

Figura 10 : Acesso ao sistema via Certificado Digital

Após isso, caso o usuário seja fornecedor, deve selecionar qual das empresas cadastradas com o
certificado ele deseja realizar o login e selecionar a opção para Autenticar.
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Figura 11 : Escolher a empresa para fazer login

6. Registro de Ocorrência
Após ter realizado o login no Portal, o consumidor poderá abrir um registro de ocorrência de
infração à legislação do Programa 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.
Para registrar uma ocorrência, o consumidor deve acessar a opção Registrar Ocorrência,
presente no menu lateral do Portal, conforme imagem abaixo:

Figura 12 : Escolher a opção Registrar Ocorrência
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Nesta etapa, o consumidor deverá informar o Tipo de Documento Fiscal a ser utilizado na
Ocorrência: NFC-e ou Cupom Fiscal ou Outro Tipo de Nota Fiscal para qual deseja registrar a
ocorrência.

Figura 13 : Escolher Tipo de Documento Fiscal objeto da Ocorrência

Em relação NFC-e (nota fiscal de consumidor eletrônica) poderá ser registrado uma das
ocorrências abaixo listadas:

 O estabelecimento fornecedor enviou NFC-e em formato eletrônico com os dados diferentes
da compra efetuada.
 O estabelecimento fornecedor deixou de imprimir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica - DANFE-NFC-e, bem como não substituiu a impressão, conforme
solicitado pelo adquirente, pelo envio em formato eletrônico ou pelo envio da chave de
acesso do documento fiscal.
 O estabelecimento fornecedor realizou a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - DANFE-NFC-e sem identificação detalhada das mercadorias
adquiridas, mesmo havendo solicitação do adquirente.
 O estabelecimento fornecedor entregou o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica - DANFE-NFC-e impresso sem a chave de acesso ou QR CODE
(código de barras bidimensional) de consulta.
 Nota Fiscal Eletrônica - NFC-e não encontrada na base de dados da SEFA.
 O estabelecimento fornecedor realizou cancelamento de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica - NFC-e, de mercadoria entregue ao destinatário.
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Em relação notas fiscais em talonário e cupom fiscal poderá ser registrado uma das
ocorrências abaixo listadas
 Deixou de emitir documento fiscal exigido para participação do consumidor no Programa
Nota Fiscal Cidadã.
 Deixou de entregar, ao consumidor, documento fiscal hábil para sua participação no
Programa Nota Fiscal Cidadã.
 Entregou documento fiscal sem a identificação informada pelo adquirente mesmo tendo sido
solicitado, na hora da compra, a inclusão do CPF/CNPJ do consumidor no documento fiscal.
 Entregou ao consumidor documento fiscal com informação incorreta para sua participação
no Programa Nota Fiscal Cidadã, mesmo tendo sido, a identificação do consumidor,
informada corretamente.
 Registrou eletronicamente o documento fiscal com divergência de dados em relação ao
entregue ao consumidor.
 Deixou de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e condições
estabelecidas na legislação pertinente.
 Dificultou 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.
 Induziu, por qualquer meio, o consumidor a não exercer os direitos assegurados na
legislação do Programa Nota Fiscal Cidadã.
Posteriormente, o consumidor deverá informar o CNPJ do Estabelecimento Comercial
para qual deseja registrar a ocorrência.
Atenção! Só será possível registrar ocorrência para estabelecimentos comerciais
enquadrados no Programa Nota Fiscal Cidadã na Data da Compra objeto de ocorrência.
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Figura 14 : Informar CNPJ do Estabelecimento

Depois de informar o CNPJ e clicar na opção Buscar, será exibido ao consumidor os Dados
do Estabelecimento Comercial consultado para que o consumidor confirme se aquele é mesmo o
estabelecimento para o qual registrará a ocorrência, conforme figura a seguir.

Figura 15 : Dados do Estabelecimento Comercial
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Caso o consumidor confirme os dados do estabelecimento comercial apresentados, deverá
clicar sobre a opção Próximo para prosseguir com o registro da ocorrência.
Atenção! Em caso do consumidor não saber o CNPJ do Estabelecimento Comercial, a
empresa poderá ser consultada informando alguns dados. Para tal o consumidor deverá clicar sobre
a opção Clique Aqui caso não saiba o CNPJ.

Figura 16 : Consultar o número do CNPJ do estabelecimento

Após selecionar esta opção, serão exibidos ao consumidor alguns filtros de informações
referentes ao estabelecimento comercial para preenchimento:
- Nome Empresarial: deve ser informado o nome empresarial do estabelecimento
comercial desejado.
- Nome Fantasia: deve ser informado o nome fantasia do estabelecimento comercial
desejado.
- Logradouro: deve ser informado o endereço do estabelecimento comercial desejado;
- Município: deve ser informado o município do estabelecimento comercial desejado;

Figura 17 : Informar dados do estabelecimento
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Atenção! Para realizar esta consulta é necessário informar o Nome Empresarial ou o Nome
Fantasia e o município de origem do estabelecimento comercial.

Após inserir as informações do estabelecimento comercial e clicar na opção Buscar, serão
listados todos os estabelecimentos encontrados a partir dos dados informados. O consumidor deve
então clicar sobre a opção Selecionar ( ) de um dos estabelecimentos listados para visualizar as
informações inerentes à empresa selecionada.

Figura 18 : Escolher o estabelecimento comercial

Após a seleção, uma tela com as informações do estabelecimento comercial é exibida ao
consumidor para visualização dos dados.

Figura 19 : Visualização dos dados da empresa
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O consumidor deverá confirmar as informações e clicar na opção Avançar para prosseguir
com o registro da ocorrência para o estabelecimento comercial selecionado.
Na próxima Etapa, são listados os Tipos de ocorrências possíveis de serem registradas pelo
Portal, de acordo com o tipo de documento fiscal escolhido para abertura da ocorrência. Caso o tipo
de documento seja Cupom fiscal ou outros tipos de notas fiscais, o consumidor deverá selecionar o
Tipo de Ocorrência que melhor se enquadra no problema que deseja relatar contra o
estabelecimento comercial.

Figura 20: Visualização dos tipos de ocorrência

Atenção! Apenas será possível registrar os tipos de ocorrência Registrou eletronicamente
o documento fiscal com divergência de dados e Deixou de efetuar o registro eletrônico, após o
término do prazo para envio de arquivos por parte do Estabelecimento Comercial. Consulte os
prazos no endereço eletrônico http://nfc.sefa.pa.gov.br/index.php/cronogramas
Caso o tipo de documento seja NFC-e, o consumidor deverá selecionar o Tipo de Ocorrência que
melhor se enquadra no problema que deseja relatar contra o estabelecimento comercial, conforme
tela abaixo.
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Figura 21: Escolha do tipo de ocorrência

Caso o consumidor escolha o tipo de ocorrência Registrou eletronicamente o documento
fiscal com divergência de dados, é mostrada uma listagem contendo todos os documentos fiscais
emitidos pelo estabelecimento comercial consultado, para o CPF do consumidor.
Atenção! Para escolher o tipo de ocorrência Registrou eletronicamente o documento
fiscal com divergência de dados o consumidor deve possuir documentos fiscais registrados no
Portal pelo Estabelecimento Comercial para o qual está registrando a ocorrência.

O consumidor deve escolher um dos documentos fiscais que serão exibidos na lista, clicando
na opção Selecionar (

) conforme figura abaixo.

Figura 22: Selecionar o documento fiscal
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Após selecionar um tipo de ocorrência e o documento fiscal desejado, caso necessário, serão
exibidos os demais campos para preenchimento do relato da ocorrência. O consumidor deverá
preencher as seguintes informações dos Dados da Compra:
- Data da Compra: deverá ser informada a data em que a compra objeto de ocorrência foi
realizada.
- Valor da Compra: deverá ser informado o valor da compra objeto de ocorrência.

Figura 23: Preencher os dados da compra

Caso o consumidor selecione os tipos de ocorrência Entregou documento fiscal sem a
identificação, Entregou ao consumidor documento fiscal com informação incorreta, Deixou de
Efetuar o Registro Eletrônico ou Registrou eletronicamente o documento fiscal com
divergência de dados também são necessários os seguintes Dados da Compra:
- Tipo de Documento Fiscal: deve ser informado o tipo do documento fiscal objeto da
ocorrência.
- Modelo do Documento Fiscal: deve ser informado o modelo do documento fiscal objeto
da ocorrência. Esta informação deve ser inserida apenas caso o tipo de documento fiscal seja
Nota Fiscal.
- Número do Documento Fiscal/COO: deve ser informado o número do documento fiscal
objeto da ocorrência.
- Série: deve ser informado o número do documento fiscal objeto da ocorrência. Esta
informação deve ser inserida apenas caso o tipo de documento fiscal seja Nota Fiscal.

Nota Fiscal Cidadã – Manual de Reclamações

Página 22

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Figura 24: Preencher os dados da compra

Atenção! Para o tipo de ocorrência Registrou eletronicamente o documento fiscal com
divergência de dados os Dados da Compra são automaticamente preenchidos pelo sistema.

Caso a ocorrência sendo aberta seja para NFC-e, os campos que o usuário deve preencher
são listados abaixo:

Figura 25: Dados da compra preenchidos automaticamente
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Em caso de dúvidas a respeito do tipo de documento fiscal para o qual deseja registrar uma
ocorrência, o consumidor deve clicar sobre a opção Veja Aqui como identificar os dados do
cupom ou da nota fiscal.

Figura 25: Identificação do documento fiscal

Ao clicar sobre esta opção, será aberta ao consumidor uma tela com as imagens ilustrando
os tipos de documentos fiscais possíveis: nota fiscal modelo 2 (Série D), cupom fiscal ou Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e e seus campos para identificação do consumidor no
momento do preenchimento dos dados da ocorrência.

Figura 26: Detalhamento de NFC-e
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Figura 27: Detalhamento de NFVC
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Figura 28: Detalhamento de Cupom Fiscal

Após o preenchimento dos dados da compra, o consumidor deve informar os Dados da
Ocorrência:
- Detalhamento do registro de ocorrência: texto livre onde deve ser descrito o motivo pelo
qual o consumidor está registrando ocorrência para um estabelecimento comercial.
- Deseja anexar comprovante de compra?: o consumidor deverá informar se deseja
anexar algum comprovante que respalde a ocorrência.
Para anexar um comprovante de compra dos formatos *.jpg, *.bmp, *.gif ou *.pdf, o
consumidor deve marcar a opção “Sim” na pergunta Deseja anexar comprovante de compra?,
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.
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Figura 29: Anexar comprovante

Após anexar o arquivo é exibida uma lista com todos os arquivos anexados pelo
consumidor. Nesta lista, é possível remover um arquivo caso seja necessário, clicando sobre a
opção Remover (

), conforme mostrado na figura abaixo.

Figura 30: Lista com os documentos anexados
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Caso o consumidor não deseje remover o arquivo, deve clicar sobre a opção Avançar.
Para os casos em que o consumidor marque a opção “Não”, deve clicar sobre a opção
Avançar sem precisar anexar nenhum comprovante.

Figura 31: Avançar dados da ocorrência

Atenção! Para os tipos de ocorrência Entregou documento fiscal sem a identificação,
Entregou ao consumidor documento fiscal com informação incorreta, Deixou de efetuar o
registro eletrônico e Registrou eletronicamente o documento fiscal com divergência de dados,
é obrigatório anexar algum comprovante que confirme a ocorrência relatada.

Após clicar sobre a opção Avançar, será exibida ao consumidor a etapa com os dados da
Confirmação do Registro da Ocorrência, para que seja verificado se todas as informações a
respeito da ocorrência a ser registrada estão corretas.
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Figura 32: Confirmar Registro de Ocorrência

Confirmando que as informações presentes estão corretas, o consumidor deverá clicar na
opção Registrar Ocorrência. Após esta ação, será exibido ao consumidor o Recibo do Registro de
Ocorrência.
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Figura 33: Recibo do Registro de Ocorrência

O consumidor poderá imprimir uma cópia do recibo apresentado. Para tal, deverá selecionar
a opção Imprimir. Serão impressas as informações do recibo registro de ocorrência em um arquivo
em formato .pdf.
Ao término do registro da ocorrência, a mesma assume o Status da Ocorrência igual a
“Em processamento pelo sistema ”. Caso não deseje registrar mais nenhuma ocorrência, o
consumidor deve selecionar a opção “Não” na pergunta Deseja Registrar Outra Ocorrência?.

Figura 34: Registro de outra Ocorrência
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Em caso do consumidor marcar a opção “Sim”, o sistema será redirecionado a tela inicial de
registro de ocorrência par consulta do estabelecimento comercial desejado.

7 Consultar e Visualizar Ocorrência registrada pelo consumidor
O consumidor poderá consultar as ocorrências registradas e acompanhar o andamento da
resposta do fornecedor. Os registros do consumidor e as manifestações do fornecedor serão
visualizadas pela Coordenação do Programa e pelo PROCON, que conforme a 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.
Para consultar uma ocorrência o consumidor deverá escolher a opção Consultar
Ocorrência, presente no menu lateral do sistema.

Figura 35: Consultar Ocorrência

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 36: Consultar Ocorrência sem usar filtros

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

Figura 37: Consultar status do Registro de Ocorrência
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Caso 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,
conforme figura abaixo:

Figura 38: Consultar todos Registros de Ocorrência

No resultado da consulta, o consumidor pode conferir o Número do Registro da Ocorrência,
a Data da Ocorrência, o CNPJ e Nome do Estabelecimento para o qual a ocorrência foi registrada, e
o Status da Ocorrência.
A partir da consulta, é possível que o consumidor visualize os dados das ocorrências
registradas. Para isso, deve selecionar a opção Visualizar (

) existente no resultado da consulta.

Figura 39: Visualizar os dados da Ocorrência

Após selecionar esta opção, serão exibidos ao consumidor 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 40: Visualizar todos os dados da Ocorrência
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Caso o estabelecimento comercial já tenha respondido a ocorrência registrada pelo
consumidor, ou seja, o Status da Ocorrência for “Respondido pelo Fornecedor” serão exibidos
também os dados da Resposta do Fornecedor, sendo possível visualizar o comprovante de
justificativa informado pelo fornecedor, conforme figura abaixo:

Figura 41: Reposta do Fornecedor

Caso o estabelecimento comercial não tenha respondido a ocorrência registrada, ou seja, o
Status da Ocorrência for “Em Processamento pelo Sistema”, serão exibidos os seguintes dados:

Figura 42: Sem Reposta do Fornecedor

Caso a Coordenação do Programa tenha se manifestado a respeito da ocorrência
registrada, são exibidos os seguintes dados para o consumidor:

Figura 43: Com Manifestação da Coordenação

Caso o PROCON tenha se manifestado a respeito da reclamação formalizada e encerrado
a reclamação, são exibidos os seguintes dados para o consumidor:

Nota Fiscal Cidadã – Manual de Reclamações

Página 35

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Figura 44: Com Manifestação do Procon

O consumidor 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.

Figura 45: Impressão das informações do Registro de Ocorrência

Também é possível, a partir da consulta de ocorrências, que o consumidor imprima o recibo
de uma ocorrência já registrada. Para isso, deve selecionar a opção Imprimir Recibo (
existente no resultado da consulta.

)

Figura 46: Impressão do Recibo
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8 Cancelar ocorrência registrada pelo consumidor
O consumidor poderá consultar as ocorrências registradas e cancelar uma ocorrência caso
julgue necessário. Para isso, deve ser realizada a consulta das ocorrências do consumidor e
selecionada a opção Cancelar (

) para a ocorrência desejada.

Figura 47: Visualizar para Cancelamento de Ocorrência

Ao clicar sobre a opção Cancelar, é exibido o resumo para visualização dos dados da
ocorrência para que o consumidor confirme que a ocorrência que deseja cancelar está correta. Após
isso, o consumidor deverá clicar sobre a opção para Cancelar Ocorrência.

Figura 48: Cancelar Ocorrência

O sistema exibe mensagem de confirmação para o cancelamento da ocorrência e caso o
consumidor confirme, a ocorrência tem o Status da Ocorrência alterado para “Cancelado pelo
Consumidor”.
Atenção! Só é possível cancelar uma ocorrência que ainda não esteja respondida pelo
estabelecimento comercial ou já cancelada ou com reclamação formalizada, ou seja, seu Status
deve ser “Em Processamento pelo Sistema”.

9 Formalizar Reclamação
Nos casos em que o consumidor não concorde com a resposta dada pelo fornecedor ou caso
o estabelecimento comercial não tenha registrado uma resposta até o prazo máximo para resposta do
fornecedor, o consumidor pode formalizar a ocorrência, tornando-a uma reclamação.
Para formalizar uma ocorrência já respondida pelo fornecedor, o consumidor deve clicar
sobre a opção Formalizar (

), a partir da consulta de ocorrências, conforme figura abaixo:
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Figura 49: Formalizar Reclamação

Atenção! Quando a ocorrência ainda não foi respondida pelo fornecedor, ou seja, seu Status
é igual a “Em processamento pelo sistema”, só é possível formalizar a reclamação após o término
do prazo para resposta do fornecedor.

Ao clicar sobre a opção Formalizar, é exibido o resumo para visualização dos dados da
ocorrência para que o consumidor confirme que a ocorrência para qual deseja formalizar
reclamação está correta. Após isso, o consumidor deverá clicar sobre a opção para Formalizar
Ocorrência.

Figura 50: Formalizar Ocorrência

O sistema exibe mensagem de confirmação para a formalização da reclamação e caso o
consumidor confirme, a ocorrência tem o Status da Ocorrência alterado para “Reclamação
Formalizada”.
Também é possível formalizar ocorrência a partir da tela de visualização da ocorrência,
clicando sobre o botão Formalizar Ocorrência.

10 Concluir Ocorrência
Nos casos em que o consumidor concorde com a resposta dada pelo fornecedor, caso o
estabelecimento comercial tenha registrado uma resposta até o prazo máximo para resposta do
fornecedor, o consumidor pode concluir a ocorrência, tornando-a Concluída.
Para concluir uma ocorrência já respondida pelo fornecedor, o consumidor deve clicar sobre
a opção Concluir (

), a partir da consulta de ocorrências, conforme figura abaixo:
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Figura 51: Concluir Ocorrência

Atenção! Apenas é possível concluir uma ocorrência quando o Status for igual a
“Respondido pelo Fornecedor”.

Ao clicar sobre a opção Concluir, é exibido o resumo para visualização dos dados da
ocorrência para que o consumidor confirme que a ocorrência para qual deseja concluir reclamação
está correta. Após isso, o consumidor deverá clicar sobre a opção para Concluir Ocorrência.

Figura 52: Concluir Ocorrência

O sistema exibe mensagem de confirmação para a conclusão da ocorrência e caso o
consumidor confirme, a ocorrência tem o Status da Ocorrência alterado para “Ocorrência
Concluída”.
Também é possível concluir ocorrência a partir da tela de visualização da ocorrência, clicando sobre
o botão Concluir Ocorrência.

11 Esquecimento de Senha
Os usuários que esqueceram a senha poderão utilizar a funcionalidade “Esqueci minha
senha”, disponível na tela do acesso ao sistema. Nesse caso, o sistema enviará automaticamente
uma mensagem para o e-mail que o consumidor informou no momento do cadastramento e o
consumidor deverá seguir a instrução dessa mensagem.
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Figura 53: Recuperação de senha

Atenção! Caso o e-mail registrado no cadastro esteja desativado ou informado
incorretamente o consumidor deverá entrar em contato com o call Center pelo
telefone 0800-725-5533 para correção do e-mail cadastrado.

12 Sair do sistema
Caso deseje sair do sistema, clique na opção “Sair” que fica localizada na parte superior das
páginas do sistema.

Figura 54: Sair do Sistema

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