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Módulo Gerenciador de Empresas 
 

 Cadastro da Empresa 
 

Para cadastrar a empresa, inicialmente é necessário fazer o cadastro básico com as 
informações quanto à forma de constituição jurídica da empresa entre outras informações, para 
então, efetuar o cadastro nos demais módulos. 

 

 
 O primeiro passo é ir em Cadastro/Empresa, para atribuir um código de cadastro da empresa 
e a razão social, bem como um logotipo, se assim houver. 
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Após, acessar na aba Estabelecimentos clicar em Novo ou F3 para atribuir as informações 
como endereço, código de atividade, CNPJ, etc. 
 O cadastro da filial 1, no sistema, deve ser direcionado para a matriz, e a sequência 2 para de 
fato a filial 1 e assim por diante. 

 
Se quiser facilitar o cadastro, após informar o numero, poderá informar diretamente o 

campo CNPJ e clicar no ícone logo acima com símbolo da receita federal. Desta forma o sistema irá 
direto a pagina da receita federal e buscar a as informações no cadastro do CNPJ. Após repasse a tela 
para complementar as informações faltantes. 

 Para o primeiro cadastro, a Matriz , no campo Filial indicar código 1, pela sugestão do CNPJ 
xx.xxx.xxx/0001-xx 
 

As demais Filiais a serem cadastradas, utilizar de preferência no campo número da Filial o 
complemento do CNPJ. 
 

Será obrigatório o Preenchimento dos campos em Negrito, os demais campos é opcional. 
 

No campo Município por exemplo, pode digitar diretamente no campo o nome do município 
e teclar enter. Caso queira pesquisar, clicar nos três pontinhos (...) e buscar por nome, sendo que na 
tela seguinte, selecione o método Parcial (desta forma o sistema ira buscar por parte da palavra ou 
frase). 
 

Se teclar enter até o Final, o sistema salvará automaticamente, ou tecle F4 para salvar, ou 
clique com mouse no botão Salvar. 
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 Cadastro dos Sócios 
 
Para cadastrar os sócios, é necessário acessar a aba sócios. Onde terá as informações 

pessoais, quantidade de quotas de participação na empresa, etc. 
Cadastrar os sócios: Inicialmente é obrigatório o sócio responsável pela empresa. Os demais 

poderão ser cadastrados mais tarde. 
 

 

 
 

 

 

 Configurações Empresa/Estabelecimento 
 
 

O último passo dentro do gerenciador de empresas é a aba de Configurações Gerais, nesta aba, 
será indicado o contador responsável e o sócio responsável pela empresa, alem das configurações 
para relatórios, configuração para impressão de livros, etc. 
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Folha de Pagamento 
 

Configurações Empresa 
 

Selecionar a Empresa Cadastrada no Gerenciador de Empresas. Neste instante o sistema ira 
Solicitar para Configurar a empresa. Tecle OK. A tela que o sistema ira abrir esta em Configurações / 
Empresa. Os Parâmetros que deverão ser observados são: 
  
Calculo da Folha: Horas 
Arredondamento Folha Normal: Se o usuário quiser arredondar os centavos para R$ 1,00 real ou R$ 
5,00 ou R$ 10,00. 
Forma de Pagamento: Se a empresa vai efetuar o pagamento da folha mensal da empresa dentro do 
mês ou no mês subsequente, (implicara no calculo do imposto de renda) o sistema já ira sugerir a 
data de pagamento do período de calculo conforme este parâmetro. 

Organograma: Informar a mascara: Ex: 99.999.999.999.999. Inicialmente vai somente a 
máscara, para depois cadastrar o organograma. 
 
Obs. Os demais parâmetros já vêm pré-configurados, resta ao usuário ver se a opção se aplica ou não 
para a empresa. 
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Configurações Porte da Empresa 
 
 
 Neste campo deve ser informado o porte da empresa. Deve acessar em : 
Configurações/Porte Empresa e Regime apuração Super Simples: Informar a data de opção, e 
demais informações. 
 
 

 
 

Configurações GPS 
 
 
 Nesse campo são cadastradas as informações relativas ao código de recolhimento do INSS e 
percentuais de outras entidades, etc.  
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Deve acessar Configurações/GPS 
 Tabela GPS: Informe 1. Neste instante o sistema ira solicitar para cadastrar um novo registro, 

informe Sim. 

 
  Tabela GPS 1 
  Descrição: Geral, ou a descrição que melhor se adequar 
 Clicar em Sair 

 
 
  

 Data Inicial: Informe uma data para validade dos dados registrados. 
 Código GPS: Código de Recolhimento. Ex:2100, 2003 , 2208... 
 Pgto. GPS Exclusivo Terceiros: Código Exclusivo de Terceiros. Ex:2119 
 FPAS: Código FPAS da empresa 
 Terceiros: Código Terceiros da empresa 
 Percentual da Empresa: Se a empresa for optante pelo Simples, deixar 0 (zero), caso 

contrario, informe 20%. 
 Percentual Entidade Financeira: Caso a empresa possua. 
 Percentual Produtos Rurais: Caso empresa possua. 
 Informar percentual SAT: Informe percentual SAT/RAT. 
 Percentual Terceiros/Convênios: Informe percentual terceiros. 
* Informe Percentual Diretor/Autônomo/Domestica: Neste campo Geralmente quando e 

empresa for Normal ou Optante pelo Simples é 20%. Quando for domestica é 12%) 
  

Obs. Códigos de processo que altera percentual de RAT x FAP e Percentual de Terceiros, passa a 
se tornar obrigatório com a implantação do eSocial, caso a empresa tenha. 
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Configurações Filial 
 
 
 É relacionado informações como código de recolhimento FGTS, tabelas de feriado da filial entre 
outras informações. 
 
Tabela de Feriado Escala: 1 
Tabela GPS: 1 
Tabela GPS Outra Empresa: 1  
Centralização do FGTS: 
Imposto FGTS: 115 - 71 
Responsável/Preposto: Nome do Responsável para aparecer no Formulário/Recibo de Rescisão. 
Filial Contábil: Observar este campo quando a empresa tem mais de uma filial pois é aqui que busca 
para pegar o código da filial para a contabilização. 
Centralização Recolhimento Sindical: Sim ou Não 
Sindicalizada: Sim ou Não 
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Configurações Organograma 
 
 Permite cadastrar vários organogramas como: administrativo, comercial, serviços 
 
Classificação: Ex: 01 Administrativo, 01.01 – Financeiro, 01.02 – Caixa. 
Descrição: Descrição: Ex. Administrativo, produção, etc 
Tipo: Sintética: Titulo. Analítica: São as Subordinadas nas quais os funcionários serão 
locados. 
 

 

Obs. o primeiro organograma deve ser no tipo sintético e os demais no tipo analítico, os quais são os 
subordinados. 
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Sindicato 
 
 No Sindicato são configurados as informações, como data base, meses de médias, meses 
para contribuição sindical, etc. 
 

 

 

Obs. Lembrando de cadastrar a convenção coletiva e os descontos sindicais nas abas. 

 

 

Ao cadastrar um desconto sindical observar sempre a questão “ desconto admissão”, se tiver 
cadastrado é obrigatório o cadastro deste parâmetro, mesmo que não esteja em negrito, observar 
também o valor sócio e não sócio do desconto da contribuição. 
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Funcionários/Cadastro/Funcionários 
 
 
 É executado o cadastro do funcionário, onde deve constar as informações pessoais, bem 
como o tipo de contrato, prazo do contrato de experiência, etc. 
 Ao inserir um novo contrato o sistema sugere o próximo contrato, lembrando que se no 
banco de dados do escritório não houver funcionário já cadastrado no cadastro geral, deve se deixar 
o campo cadastro geral em branco, assim o sistema ira gerar automaticamente o novo código. 
 
 



 

 
47 3032 8600                                                                                                                                                                                                        48 3084 9300 
Rua Doutor João Colin 1911 Sala 12                                                                                                      Rua Manoel de Oliveira Ramos, 205 – Sala 502 
Joinville, SC                                                                                                                                                                                                      Florianópolis, SC 
                                                                                                         www.newnorte.com.br 

 

 
 
 Dos demais itens que podem fazer o usuário parar uma admissão é o cadastro da escala, para 
fazer a consulta das escalas cadastradas, clica-se nos 3 pontos ao lado do campo escala,onde ira 
demonstrar todas as escalas cadastradas no sistema. 
 

 
 
 

 

 

Caso não liste todas verificar se o filtro não esta ativo 
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Caso não tenha, primeiramente deve se ir em cadastros\horários\horários, e deve ser 

cadastrado o horário ao qual o funcionário ira fazer 

 

Após cadastrar o horário será necessário fazer a vinculação deste horário a escala que será 
criada em cadastro\horários\escalas 

Obs. Não alterar a carga horário semanal e diária, pois isso implicara diretamente no calculo 
de férias e do aviso prévio 
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Cadastro Cargo 

Para cadastrar o cargo e preciso ir em cadastros\cargos\cargos,  informando a 
descrição do cargo e o CBO do funcionário (CBO já vem cadastrado) 
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Funcionários/Cadastro/Dependentes 
 
 
 Após efetuar o cadastro do funcionário, o sistema vai automaticamente para o cadastro de 
dependentes, onde o dependente 1 e 2 respectivamente é o pai e a mãe, os demais dependentes são 
cadastrados para o controle do pagamento de salário família e IRRF através da idade limite para 
ganho desse benefício. 
 

Clicar em Novo ou F3, indicar o Funcionário, O parentesco, e deixar informado a Idade limite 
de Salário Família e Imposto de Renda. 

 
Obs. Para o cadastro de Filhos/Filhas o CPF é obrigatório a partir de 8 anos de idade. 
 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
47 3032 8600                                                                                                                                                                                                        48 3084 9300 
Rua Doutor João Colin 1911 Sala 12                                                                                                      Rua Manoel de Oliveira Ramos, 205 – Sala 502 
Joinville, SC                                                                                                                                                                                                      Florianópolis, SC 
                                                                                                         www.newnorte.com.br 

 

Contabilidade 
 

Ao abrir o módulo da contabilidade em uma nova empresa o sistema irá mostrar uma 
mensagem informando que a empresa não está configurada no módulo contabilidade informe Sim. 

 

Configuração da Empresa 
Configurações / Configuração da Empresa 
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Na tela da configuração da empresa deve ser informado o plano de contas padrão escolhido 
para o escritório, plano 11 trata das receitas e despesas em grupos separados, 4 e 5, o plano 12 trata 
das receitas e despesas no mesmo grupo,  grupo 3. 

No campo data inicial deve ser informado o data que a empresa iniciará a contabilidade no 
Questor, se for à empresa abriu no escritório está será a data que de inicio no Questor. Para 
empresas que vieram por transferência e o escritório desejar fazer demonstrações comparativas o 
ideal é informar um dia antes da data da entrada. Exemplo se a responsabilidade inicia em 
01/01/2016, no campo data inicial informar 31/12/2015. 

O campo Contador Responsável para as Assinaturas deve estar em branco quando a empresa 
possui somente um contador responsável, pois se informar o mesmo código do contador já 
informado nas Configurações Gerais da Empresa no módulo Gerenciador de Empresas irá duplicar a 
assinatura do contador nos relatórios contábeis. 

Atualizar plano de Contas Padrão 
 

Cadastros / Plano de Contas Padrão / Atualizar Empresas 

 

Esse menu irá sincronizar o cadastro do plano de contas padrão com o plano da empresa, irá 
criar as contas do plano. 
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Fiscal 
Ao abrir o módulo Fiscal em uma nova empresa o sistema irá mostrar uma mensagem 

informando que a empresa não está configurada no módulo Fiscal informe Sim. 

 

Configuração da Empresa 
Configurações / Configuração da Empresa 

 

Os parâmetros mais utilizados para a configuração das empresas é conforme imagem acima. 
Porém há variações dependendo da qualidade das informações que a empresa presta ao escritório.  
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Após salva a configuração e sair da tela irá abrir uma tela informando que a filial selecionada 
não possui configuração no módulo Fiscal e se deseja fazer a configuração agora, informe Sim. 

 

Configuração da filial 
Configurações / Configuração da Filial  

 



 

 
47 3032 8600                                                                                                                                                                                                        48 3084 9300 
Rua Doutor João Colin 1911 Sala 12                                                                                                      Rua Manoel de Oliveira Ramos, 205 – Sala 502 
Joinville, SC                                                                                                                                                                                                      Florianópolis, SC 
                                                                                                         www.newnorte.com.br 

 

No Campo Informar Sintegra deve ser informado “Informa nas Entradas e Saídas” quando a 
empresa realizar operações com mercadorias, se a empresa for uma exclusiva prestadora de serviço 
selecionar “Não Informa”. 

As tabelas de relacionamento serão informadas após a duplicação das mesmas. 

Campos para digitação são os campos que serão habilitados no momento do lançamento de 
entradas e saídas. Para empresas do Simples Nacional deve deixar marcado somente o campo 
Outras, os demais somente para empresas Normais. 

Duplicação das Tabelas Contábeis 
Cadastros / Tabelas Contábeis / Duplicar Tabela Contábeis 

 

No campo Empresa Origem deve informar o código da empresa que já possui as tabelas contábeis, 
normalmente utilizado a empresa padrão 9999, no campo Empresa Destino informar o código da 
empresa que está sendo cadastrada. 
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Duplicar Naturezas (CFOP) 
Cadastros / Naturezas / Duplicar Natureza 

 

Esse processo irá duplicar as naturezas de uma empresa que já possui as Naturezas, empresa 9999, 
para a empresa destino, empresa que estamos cadastrando. 

Importação NFe 

Estrutura de Produtos 
Cadastros / Produtos e Serviços / Plano de Estrutura de Produtos 

Cadastrar duas contas\grupos a primeira com o código 1 sintética e a segunda com código 2 analítica 
para que essa segunda consiga ligar no cadastro do produto. 
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Cadastro do Produto 0 (zero) 
Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos 

 

 

Duplicar Configuração de Importação NFe 
Configurações / Importações, selecionar NFe. Aba Duplicar Configuração 
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Informar Tabela na Configuração da Filial 
Configurações / Configuração da Filial  

 

 


