Emissão de Notas Fiscais
Campinas
O sistema JBI possui integração com as Prefeituras de algumas cidades permitindo a emissão
de Notas Fiscais em lote. O procedimento a seguir é específico para a cidade de Campinas.

O menu NFSe possui todos os recursos que envolvem as Notas Fiscais, como Emissão,
Consulta, Cancelamento, Impressão e Histórico.

Para fazer a emissão e integração com a Prefeitura, siga os passos abaixo:

1) Acesse o menu NFSe e clique em “Gera NF dos Contrato”. Preencha as informações
solicitadas e clique em OK.

De: mês da emissão das notas.
Tx. Adm: percentual da Taxa de Administração de acordo com o faturamento.
+ Tx.Loc: se selecionado, emite Notas Fiscais do primeiro aluguel recebido.
Só Fisicos/Ambos: se as notas serão emitidas para Proprietários Físicos ou Ambos.

Ao clicar em OK, o sistema exibirá um relatório com todas a notas a emitir. Recomendamos
conferir as informações e fazer as correções, caso necessário.

Ao fechar o relatório, o sistema solicitará a confirmação para emissão das notas e exibirá o
valor total de notas a serem emitidas.
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2) O próximo passo é gerar a integração com a Prefeitura de Campinas. Acesse novamente o
menu NFSe e clique em “Gera Integração Prefeitura”. Selecione o período e clique em OK.

O sistema fará a integração e enviará as notas para a Prefeitura.

Ao final, vai exibir uma tela para selecionar o certificado digital e inserir a senha (PIN), se
necessário. Cada lote envia até 100 notas/RPS por determinação do servidor da Prefeitura.

Após a emissão, o sistema exibirá um relatório das notas geradas. Salve o relatório caso julgue
necessário. Pode ocorrer de o sistema solicitar a correção do nome da cidade de alguns
Proprietários (em função de erros/diferenciação de grafia). O sistema vai informar o número
do contrato, endereço, bairro, cidade e estado. Localize e selecione a cidade e continue com a
emissão.

3) Após integração, será necessário consultar o lote junto à Prefeitura para confirmar a
emissão das notas. Acesse o menu NFSe e clique em “Consulta LOTE Prefeitura”. Diferente da
emissão, que envia todos os lotes de uma vez, a consulta é feita lote a lote, ou seja, caso tenha
mais de 100 notas, será necessário consultar um lote de cada vez (Lote 1: 1 a 100; Lote 2: 101 a
201).

O sistema exibirá as informações do lote e das notas processadas (ou com erros).

Caso apresente algum erro, será necessário corrigi-lo (para maiores instruções, entre em
contato com a JBI) e reprocessar a integração. Para isso, acesse o menu NFSe e clique em
“Reprocessa Integração Prefeitura”. Repita também o procedimento de consulta ao lote.

Nota Fiscal Avulsa
O sistema JBI Locador permite também a emissão de uma Nota Fiscal avulsa. Para isso, acesse
o menu NFSe, clique em “NFs Diversas/Manutenção” e em “Novo”. Preencha as informações
solicitadas, com exceção do número do contrato e da parcela. Clique em OK para finalizar o
preenchimento e depois em Encerrar para fechar a janela. Agora siga os mesmos
procedimentos da emissão em lote (“Gera Integração Prefeitura” e “Consulta LOTE
Prefeitura”).

Impressão ou Cancelamento de Nota Fiscal
Através da opção “NFs Diversas/Manutenção” também é possível imprimir ou cancelar uma
nota emitida. Para imprimir, selecione a nota, clique em “Consultar”, selecione a opção
“Imprimir” e clique em “Sair”. Caso seja necessário cancelar uma nota, entre em contato com a
JBI.

