
Índice 

 Última atualização: 01/06/2011 – Versão Utilizada: 4.00 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................2 

SOBRE ESTE MANUAL ...................................................................................................................................2 
CONVENÇÕES ADOTADAS .............................................................................................................................2 

MATERIAIS ...................................................................................................................................................3 

OBJETIVO ....................................................................................................................................................3 
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO FUNRURAL. ................................................................................................4 
RECEBIMENTO .......................................................................................................................................... 10 

Parâmetros Tributários ........................................................................................................................ 10 
Total Funrural ...................................................................................................................................... 12 

 

 



Apresentação / Sobre este manual 

 Manual do Usuário/ Materiais – Implementação do Funrural no Recebimento                        2 

Apresentação 

Sobre este manual 
O intuito deste material é somente servir como um guia de utilização do sistema. Nele, você encontrará 
uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de 
exemplos.  

Convenções Adotadas 
Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas 
simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” signi�ca que você deve manter a tecla ALT 
pressionada enquanto pressiona TAB. 

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:  
 

Ícone Indica que o texto é: 

�  Uma observação importante 

�  Uma dica ou sugestão útil 

�  Um exemplo 

 Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do 
cadastro citado. 

 Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados. 
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Materiais 

Objetivo 
O objetivo dessa implementação é permitir a retenção do Funrural no momento de recebimento de 
materiais. 
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Parâmetros para cálculo do Funrural. 
 

Para que o cálculo do imposto FUNRUAL seja realizado é necessário realizar as seguintes 
configurações: 

1. Acessar o cadastro do agente, a partir do módulo Global, conforme mostra a imagem a 
seguir. 

 

 
Figura 1 - Acesso ao cadastro de Agentes 

 

2. Na tela que será exibida, selecionar o agente a ser configurado e clicar sobre o botão 
“Editar”, conforme mostra a imagem a seguir.  

 

 
Figura 2 - Tela de cadastro de agente, selecionando o agente para configuração 
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3. Na tela que abrirá, acessar a pasta “Agente” e alterar o campo “Tipo de Pessoa” para 
“Pessoa Rural”, conforme mostra a imagem a seguir.  

 

 
Figura 3 - Cadastro de Agente, pasta Agente 
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4. Em seguida, acessar a pasta Fiscal, conforme mostra a imgaem a seguir. 

 

 
Figura 4 - Cadastro do Agente, pasta Fiscal 

 

�  Notar que na imagem anterior foi chamada a atenção para o campo “Enquadra Funrural”. Essa 
opção deve estar marcada para a vigência atual. A filial, também deverá estar com esse campo 
marcado. 

�  Caso a opção não esteja selecionada, deverá ser criado uma nova vigência e o campo “Enquadra 
Funrural” deverá ser marcado.  

�  Essa opção é fundamental para que o cálculo do Funrural seja feito ao gerar o recebimento para 
esse agente. 

�  Deverá existir um Agente con�gurado como “Obrigação Fiscal” e possua condição de pagamento 
configurada para o imposto FUNRURAL, pois será utilizado nos parâmetros do Financeiro, pasta 
“Agentes Especiais” de acordo com as imagens a seguir.  
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Figura 5 - Cadastro de Agentes, pasta Agente 
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Figura 6 - Cadastro de Agente, pasta Obrigação Social 
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Figura 7 - Parâmetros Financeiros, pasta Agentes Especiais 
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Recebimento  
Ao realizar um Recebimento utilizando o agente con�gurado como “Pessoa Rural” 1, o sistema 

realizará o cálculo do valor do imposto FUNRURAL. A seguir será descrito como visualizar o valor 
calculado pelo sistema no Recebimento. 

 

Parâmetros Tributários 
 

Para visualizar os valores calculados pelo sistema para o imposto FUNRURAL deverá ser 
seguido os passos a seguir. 

 

�  O cálculo do imposto é realizado para cada item. Dessa forma a consulta dos valores calculados 
deverá ser feita para cada item. 

�  Quando gerado um recebimento onde seja realizado o cálculo do imposto FUNRURAL, será gerado 
um movimento vinculado no módulo Financeiro. 

 

1. Na tela de recebimento acessar a pasta “Itens” ou pasta “Edição Itens”  e clicar sobre o botão 
“Parâmetros” e selecionar a opção “Tr ibutários” , conforme mostra as imagens abaixo. 

 

 
Figura 8 - Tela de Recebimento, pasta Itens 

 

2. Será apresentada a tela “Tributação do Item” com a base, percentual e o valor do INSS Rural , 
conforme mostra a imagem a seguir. 

                                                      
1 Configuração do agente descritas até a página 6 deste manual. 
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Figura 9 – Tela de parâmetros tributários, onde é possível consultar os valores de Funrural do item 
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Total Funrural 
 

O valor total do Funrural do recebimento é apresentado na pasta “Totais do Documento” , conforme 
mostra a imagem a seguir. 

 

 
Figura 10 - Total do Funrural no documento de recebimento 

 


