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Ficha Técnica Nº 4
Auto-Faturação

Principio de Fundamento:

Permitir realizar um documento criado na classe Compras do tipo Fatura/Fatura Simplificada e cuja série
corresponda à série definida nas configurações gerais como série de auto-facturação.

Exemplo: Aquisição esporádica a um cliente não coletado, como por exemplo, aquisição de Pinheiros, o dono do
terreno faz uma venda a cada 10 anos.

Base Legal:
Conforme legislação em vigor.

Funcionamento:

1 - É necessário identificar/criar uma Série de Documentos para Auto-Faturação. Para isso deverá ir a ‘Sistema-
>Tabelas->Series’.
No quadro das ‘Séries’ deverá carregar em ‘Alterar’, selecionar a Série e nomeá-la como ‘Auto-Faturação’. De
seguida deverá carregar em ‘Guardar’.
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2 - De seguida é necessário indicar á aplicação qual é a Série utilizada para a ‘Auto-Faturação’. Para isso deverá ir
a ‘Sistema->Definições Gerais’. Carregar em ‘Alterar’, ir à opção ‘Geral’ e em ‘Série para Auto-Faturação’
selecionar a ‘Série’ configurada no ponto anterior.

3 - Para introduzir um documento para ‘Auto-Faturação’ deverá alterar a ‘Série’ para a selecionada no ponto
anterior. Deverá efectuar este procedimento antes de abrir o ecrã de compras. Caso esteja com esse ecrã aberto
e mudar a série, esta não ficará atribuída ao documento. Deverá fechar esse ecrã primeiro, para que o programa
assuma esse série.



4 - Agora deverá ir a ‘Compras’ e introduzir um novo documento de compra de Fornecedor, no quadro irá
aparecer a ‘Série da Auto-Faturação’ e depois de ‘Concluir’ o documento irá surgir com a indicação de ‘Auto-
Faturação’.

Para que no documento impresso apareça a designação ‘Documento Auto-Facturação’, deverá escolher o 
formulário ‘factura modelo 2014 A (Auto-Facturacao.fr3)’
Quando for imprimir ou ver o documento, escolha a opção ‘Escolher outro formulário’, e escolha aquele 
formulário.
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5 - Na impressão o documento terá o aspeto conforme a imagem abaixo:


