
Bloqueio de emissão de NFe por limite de valor no mês.

Resumo da Nota
Foi desenvolvida nesta O.S um parâmetro no cadastro de empresa em que será possível definir um limite de valor de
NFe emitida no mês, com isso o sistema irá bloquear a emissão de NFe caso este valor seja atingido.

Descrição
Foram desenvolvidos os seguintes itens nesta O.S conforme detalhamento abaixo:
 
I - No INTEGRADO - Cadastros - Empresas na aba Impostos, no campo "Vlr. Limite NF no Mês", o usuário poderá
informar por empresa qual o valor limite para o mês, caso o valor esteja 0 o sistema irá desconsiderar está validação.
 
II - No INTEGRADO - Cadastros - Tabelas - Tabelas Genéricas - CFOP, o sistema trabalha em conjunto com a CFOP
para limitar o valor de NFe emitida no mês, para isso no cadastros da CFOP deverá ser configurado o campo "Controla
Valor limite Mês" para cada CFOP que gere valor, pois podem existir casos de NFe de devolução, brindes, bonûs entre
outros que não entram neste valor, para isso elas devem continuar com a opção desmarcada.
 
III - Nos módulos de Geração de NF e Pedido de Vendas, será feita a validação dos valores de NFe emitidas, o sistema
irá considerar para o cálculo somente as NFe enviadas com o status I, e NFe que estiverem em digitação, que neste
caso podem ocorrer de mais de um usuário estar gerando NFe, com isso deve ser validado as NFe em digitação, se o
valor da soma das NFe emitidas mais o valor de NFe em digitação ultrapassar o valor configurado, o sistema irá
bloquear e não irá mais permitir emitir NFe no mês. O usuário poderá aumentar o limite no cadastro caso seja
necessário.

Parâmetros Envolvidos
Não há outros parâmetros além dos já descritos nos detalhes da nota técnica para o funcionamento deste processo.
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