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Olá! 

Neste boletim temos 09 melhorias/ manutenções desenvolvidas para sua 

equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações 

frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, 

consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no 

rodapé do sistema se consta o número 09.006.006. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO BALCÃO 

1) Formação Preço de Venda: Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda 

(rotina 1291): Efetuado ajuste para efetuar a soma dos impostos no divisor 

após recalculo dos impostos PIS/COFINS sem ICMS, deixando assim o divisor 

de acordo com a fórmula. [337730]. 

MÓDULO COMPRAS 

2) Ajuste no relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo:  

Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo 

(rotina 1062): Realizado ajuste para que quando gerado o relatório as 

informações sejam apresentadas corretamente de acordo com os filtros 

aplicados. [308389]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

3) Geração relatório consistência contábil de estoque - Consistências > 

Consistência contábil do Estoque (rotina 1935): Efetuada correção no 

processamento da consistência contábil do estoque permitindo a geração do 

relatório corretamente. [308404]. 

MÓDULO FISCAL 

4)  Ajuste TAG - Ajustado carregamento da <TAG> ITELISTSERVICO para 

Município de Sidrolândia/MS. [308256]. 
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MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 

5) Registro S-1200 - Folha>e Social>Registro de Eventos (rotina 2305): Ajustada 

geração de XML de remuneração (S-1200) para que seja gerada 

movimentação de dissídio apenas dos aumentos salariais onde o funcionário 

não está "removido". [308257]; 

6) Condições Ambientais de Trabalho: Cadastrar > Pessoal > Matrículas 

(rotina 6108): Ao selecionar uma matrícula e clicar no botão "Condição 

ambiental de trabalho do funcionário" (rotina 2346) foi Inserido bloqueio para 

que não seja possível informar CNPJ inválido. [306976]; 

7) Cálculo Folha Funcionário Afastado:  Mensais > Folha Mensal > Cálculo da 

Folha (rotina 6207): Ajustada análise de afastamentos no cálculo de Salário 

Contratual. [308602]; 

8) Cálculo Rescisão: Rescisão > Consulta Rescisão > Calcula Rescisão (rotina 

6711): Ajustado processo de lançamento de rescisão e cálculo de INSS e IRRF 

em rescisão quando existe folha mensal na mesma data. [308732]; 

9)  GRPS:  Menu GRPS > Calcula/Imprime GRPS (rotina 2428): Ajustado o 

cálculo da GRPS para que busque corretamente o valor de Base de INSS 

Outras Competências. 

Relatórios > Resumo da Folha (rotina 6304):  Adicionado valor de Retenção de 

INSS no relatório quando selecionado o Modelo "2 - Relação de Impostos". 

[308612] 
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