NFSe – Prestação de contas ao TSE
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1 Contextualização:
A Justiça Eleitoral, com o apoio dos Tribunais Regionais Eleitorais, requisitará informações
das secretarias estaduais e municipais de fazenda, relativas às Notas Fiscais Eletrônicas
(NFes) de bens e serviços emitidas em contrapartida à contratação de gastos eleitorais
de candidatos e partidos políticos
Site contendo as informações necessárias para o entendimento de todo este processo.
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/nota-fiscaleletronica-permissionarios

1.1

Funcionalidade da prestação de contas do ÁGILIBlue NFS-e.

•

Baixar do site acima citado, o arquivo contendo a "Relação de CNPJ de candidatos e de
partidos políticos".

•
•

Acessar a aplicação “PRESTAÇÃO DE CONTAS TSE”.
Adicionar um Pleito

•

Efetuar a carga dos registros de candidatos e de partidos políticos a partir dos arquivos
baixados anteriormente.
Obs.: No momento da carga de candidatos e partidos políticos, o sistema já executa
uma vinculação interna para localização das NFS-es a serem exportadas. Portanto
faça a carga dos candidatos e partidos somente quando desejar exportar dados.

•

Corrigir eventuais inconsistências ao efetuar o processamento de carga dos registros e
efetuar a carga novamente se for o caso.

•

Executar a aplicação que gera um arquivo TXT com as informações solicitadas pelo TSE.

•

Botão Help na Tela do Sistema: “Sobre a prestação de contas”

1.2

Baixando o “Sistema de Validação de Dados (FiscalizaJE)"

•

Baixar do site acima citado, o arquivo "Sistema de Validação de Dados (FiscalizaJE)" e o
arquivo "Manual de operação do FiscalizaJE".
Preferencialmente executar o programa com ADMINISTRADOR durante a
instalação.

•

A instalação é simples, clique em avançar nas telas do instalador sem alterar nenhuma
configuração.

1.1
•

Utilização do “Sistema de Validação de Dados (FiscalizaJE)"
Após a instalação, abra através do atalho criado na área de trabalho abra o
sistema “Fiscaliza_2018”

