
Cadastros Gerais do Fiscal 
Este manual foi cuidadosamente elaborado pela ELPIS INFORMÁTICA, com a intenção de garantir ao 
usuário, todas as orientações necessárias para que possa usufruir ao máximo de todo o potencial do seu 
sistema gerencial integrado Athenas3000. 

Visando um melhor aproveitamento do programa, recomendamos inicialmente a leitura completa deste 
manual, sempre na mesma ordem que aparecem os assuntos e acompanhando com a execução 
simultânea no microcomputador. 

Poderá ocorrer de algumas empresas não necessitarem de todas as informações que o Athenas3000 
pode oferecer, porém caberá ao administrador da empresa definir como usufruir o máximo de 
informações que lhe for útil. 

O sistema utilizado no Athenas3000 é um ERP Integrado entre vários módulos de atividades na empresa, 
e o Módulo Contábil geralmente é o produto final das movimentações ocorridas em outros módulos e 
essa transferência de informações se dá a integração entre os módulos do Sistema, cadastros, 
parametrizações e contabilizações diversas. 

Antes de operar o módulo contábil, aconselhamos que você acesse o Manual de Apresentação do 
Athenas3000, e do Procura Registros para conhecer os comandos e principais funcionalidades e botões 
do sistema. Essas informações poderão lhe auxiliar no dia a dia. 

 

Cadastros Gerais  

Cadastro de Empresas  

Na aba ‘Filiais’ informar os campos Cód. Município, Perfil do arquivo e Indicativo de Tipo de atividade. 

Rotina: Módulo Fiscal> Cadastros> Empresas> Filiais 

 

 

 



Na aba Parâmetros -> Fiscal 1  informar o Regime de Tributação da Empresa. 

 
 

 

 

Na aba Parâmetros -> Fiscal 2  informar a Qualificação da Pessoa Jurídica. 

 

 

 



Na aba Parâmetros -> Responsáveis informar o contador e Sócio responsável e, se for o caso, o 
Procurador. 

 

 

 

Cadastro de Autônomos e Sócios 

Rotina: Módulo Fiscal> Cadastros> Pessoais> Autônomos 

No caso do contador, na aba Dados Cadastrais informar obrigatoriamente os campos destacados abaixo, 
no caso do sócio os campos referentes a Conselho Regional são dispensáveis. 

 



 

 

Na aba Contábil, informar a Qualificação do Signatário, para todos os responsáveis envolvidos. 

 

 

Cadastro de Participantes 

Rotina: Módulo Fiscal> Cadastros> Pessoais> Clientes 

No cadastro de todos os participantes (Cliente, Fornecedores, etc.), os campos referentes a Cidade e País 
são de preenchimento obrigatório. 



 

 

Cadastro de Itens (Produtos) 

Rotina: Módulo Administrativo> Cadastros> Estoque> Produtos 

No cadastro dos Itens (Produtos, Serviços, etc.) é essencial a informação da Natureza, unidade de medida 
e NCM e a Situação Tributária do Produto. 

 

 

 



 

 

 


