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1. Informações Gerais

1.1. Introdução

A proposta deste documento é descrever, analisar e definir as principais necessidades e funcionalidades do
Sistema de Declaração de Serviços de Instituições Financeiras, para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, otimizando a recepção e auditoria dos arquivos da Declaração Eletrônica de
Serviços de Instituições Financeiras.

1.2. Objetivo

O objetivo é desenvolver o sistema DES-IF, que será responsável pela recepção e auditoria dos arquivos da
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras. A solução poderá ser utilizada por várias
Secretarias Municipais, portanto deverá conter diversas parametrizações para que seja possível a adaptação
para cada realidade.

1.3. Usuários

O foco deste documento são os usuários que possuem CNPJ, onde são responsáveis por delegar
responsabilidades do CNPJ para um ou mais CPF, verificar e gerenciar dados.

1.4. Autenticação – CERTIFICADO DIGITAL

O sistema deverá utilizar o recurso de autenticação digital, os contribuintes farão o Logan utilizando o
E-CNPJ ou outros certificados digitais do ICP-Brasil, devendo conter o número de inscrição no CNPJ do
proprietário do certificado digital.

1.5. Autenticação – OBSERVAÇÕES AO REALIZAR LOGOFF NO GOOGLE CHROME

Para garantir que a sessão seja encerrada corretamente ao fazer logoff do sistema e ao fechar o navegador,
não devem existir processos/aplicações ativos vinculados ao Google (Google Drive, Gael, etc.) , pois os
mesmos mantém as informações da sessão armazenadas. Dessa forma, caso a sessão não seja finalizada
corretamente podem ocorrer problemas de autenticação ao utilizar o navegador.

.

2. DESIF – Sistema de Declaração de Serviços de Instituições
Financeiras
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1.1. Acessando o DESIF

Ao acessar o sistema DESIF, o usuário é direcionado para a página inicial, na qual deverá acionar o menu
desejado.

Página Inicial / Home.

1.2. CONTATOS

Tela onde é possível o usuário gerenciar os contatos vinculados às Instituições Financeiras. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os contatos cadastrados.
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Tela de consulta de contatos  - Consulta Realizada.

Botões de Ação:

● Filtro (Ver Item 2.3)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Personalizar colunas (Ver Item 2.4)
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”).
● Email (“Abre o Outlook para envio do email”).
● Incluir contato (ver item 2.5).
● Detalhar contato (ver item 2.6).

1.3. FILTRO

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtro”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta de contatos utilizando filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.4. PERSONALIZA COLUNAS

Para personalizar as colunas é necessário acionar o ícone “Personalizar Colunas”. O sistema irá apresentar
uma lista com todas as colunas passiveis de personalização.
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Tela de consulta de contatos personalizando as colunas.

O usuário seleciona a coluna que ele deseja remover/Incluir e seleciona umas das opções para
inclusão/exclusão das colunas. O sistema atualiza as colunas e apresenta todos os contatos somente com
as colunas informadas.

1.5. INCLUIR CONTATO

Tela onde é possível o usuário incluir um novo contato. Ao acessar a funcionalidade o sistema apresenta
formulário para inclusão de um contato.
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Tela de inclusão do contato.

Botões de Ação:

● Salvar (“Armazena na base de dados os registros do novo contato”).
● Cancelar (“Cancela o cadastro do novo contato e retorna para a tela anterior”).

1.6. DETALHAR CONTATO

Para visualizar os detalhes do contato é necessário acionar o ícone “Detalhar Contatos”. O sistema irá
apresentar tela com o contato detalhado.
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Tela de detalhes do contato.

Botões de Ação:

● Excluir (“O sistema exclui o contato selecionado para o detalhamento”)
● Editar (“ver item 2.7”).
● Voltar (“Retorna para a tela anterior”).

1.7. EDITAR

Para edição do contato é necessário acionar o botão “Editar”. O sistema irá apresentar formulário com os
dados do contato habilitados para edição.
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Tela de edição do contato.

Botões de Ação:

● Salvar (“Armazena a edição do contato”).
● Cancelar (“Retorna para a tela anterior”).

1.8. REPRESENTANTE DO CONTRIBUINTE

Tela onde é possível o usuário gerenciar os dados do representante do contribuinte. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os representantes cadastrados.
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Tela para consulta de representante.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.9)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Incluir (ver item 2.10).
● Histórico (“ver item 2.11”).
● Detalhar dados do representante (“Ver item 2.13”).

1.9. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtro”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela para consulta de representante utilizando filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.10. INCLUIR

Para realizar o cadastro do representante do contribuinte é necessário acionar o botão “Incluir”. O sistema
irá apresentar formulário para preenchimento dos dados dos representantes.
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Tela de cadastro do representante do contribuinte.

Botões de Ação:

● Salvar (“Inclui na base de dados o novo representante”).
● Cancelar (“Retorna para tela anterior cancelando o cadastro”).

1.11. HISTÓRICO

Para visualizar o histórico é necessário acionar o botão “Histórico”. O sistema irá apresentar uma lista com
todos os históricos.
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Tela para visualização dos históricos de representante do contribuinte.

Botões de Ação:

● Filtros (“Ver item 2.12”).
● Limpar Todos os Filtros Aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Voltar (“Retorna para tela anterior”).

1.12. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.

Tela de consulta do histórico do representante do contribuinte utilizando filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.13. DETALHAR DADOS DO REPRESENTANTE

Para visualizar os detalhes do representante é necessário acionar o “CPF do Representante”. O sistema irá
apresentar um formulário com o detalhamento do representante selecionado.
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Tela de detalhes dos dados do representante.

Botões de Ação:

● Histórico (“O sistema exibe lista com os históricos”)
● Editar (“ver item 2.14”).
● Voltar (“Retorna para a tela anterior”).

1.14. EDITAR

Para edição dos dados do representante do contribuinte é necessário acionar o botão “Editar”. O sistema irá
apresentar formulário com os dados do representante do contribuinte habilitados para edição.
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Tela de edição do representante do contribuinte.

Botões de Ação:

● Salvar (“Armazena a edição do representante do contribuinte”).
● Cancelar (“Retorna para a tela anterior”).

1.15. TABELA COSIF

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela COSIF. Ao acessar a funcionalidade o sistema recupera da
base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela do COSIF.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.16)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.16. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta da Tabela do COSIF com  filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.17. TABELA DE TIPOS DE DEPENDÊNCIA

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Tipos de Dependência. Ao acessar a funcionalidade o
sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.



Sistema de Declaração de Serviços de Instituições Financeiras – DESIF          Versão do Manual: 1.0 pág. 20

Tela de consulta da Tabela de Tipos de Dependências.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.18)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.18. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta da Tabela de Tipos de Dependências com  filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.19. TABELA DE EVENTOS CONTÁBEIS EM CONTAS DE RESULTADO

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Eventos Contábeis em Contas de Resultado. Ao
acessar a funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela de Eventos Contábeis em Contas de Resultado.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.20)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.20. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta da Tabela de Eventos Contábeis em Contas de Resultado com filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.21. TABELA DE MUNICÍPIOS DO IBGE

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Municípios do IBGE. Ao acessar a funcionalidade o
sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.

Tela de consulta da Tabela de Municípios do IBGE.
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Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.22)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.22. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.

Tela de consulta da Tabela de Municípios do IBGE com filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.23. TABELA DA LISTA DE SERVIÇOS

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Lista de Serviços. Ao acessar a funcionalidade o
sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela da Lista de Serviços.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.24)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.24. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta da Tabela da Lista de Serviços com filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.25. TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Identificação de Outros Produtos e Serviços. Ao
acessar a funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela de Identificação de Outros Produtos e Serviços.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.26)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.26. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta da Tabela de Identificação de Outros Produtos e Serviços com  filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.27. TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Códigos de Tributação do Município. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela de Códigos de Tributação do Município.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.28)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.28. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.

Tela de consulta da Tabela de Códigos de Tributação do Município com  filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.29. TABELA DE TÍTULOS

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Títulos. Ao acessar a funcionalidade o sistema
recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela de Títulos.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.30)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.30. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta da Tabela de Títulos com filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.31. TABELA DE TARIFAS BANCÁRIAS

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Tarifas Bancárias. Ao acessar a funcionalidade o
sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela de Tarifas Bancárias.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.32)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.32. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta da Tabela de Tarifas Bancárias com filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.33. TABELA DE CÓDIGOS DE TIBUTAÇÃO DA DES-IF

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Códigos de Tributação DES-IF. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela de Códigos de Tributação da DES-IF.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.34)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.34. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de consulta da Tabela de Códigos de Tributação da DES-IF com filtros.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.35. CONSULTAR TABELA DE MENSAGENS DE ERROS E ALERTAS

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Mensagens de Erros e Alertas. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.
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Tela de consulta da Tabela de Mensagens de Erros e Alertas.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.36)
● Filtrar (Ver Item 2.36)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)
● Detalhar (Ver Item 2.37)

1.36. FILTROS E FILTRAR

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta. Também é possível filtrar por grupo acionando o “Filtrar”.

Tela de consulta da Tabela de Mensagens de Erros e Alertas com filtros a mostra.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.37. DETALHAR

Tela onde é possível o usuário detalhar um registro vinculado à Tabela de Mensagens de Erros e Alertas. Ao
acessar a funcionalidade, o sistema recupera as informações e exibe os campos para a edição do registro.
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Tela de detalhar registro da Tabela de Mensagens de Erros e Alertas.

1.38. CONSULTAR TABELA DE SOLUÇÕES DOS ERROS E ALERTAS

Tela onde é possível o usuário consultar a Tabela de Soluções dos Erros e Alertas. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros da tabela cadastrados.

Tela de consultar registro da Tabela de Soluções dos Erros e Alertas.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.39)
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● Filtrar (Ver Item 2.39)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)
● Detalhar (Ver Item 2.40)

1.39. FILTROS E FILTRAR

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta. Também é possível filtrar por grupo acionando o “Filtrar”.

Tela de consultar registro da Tabela de Soluções dos Erros e Alertas com filtros a mostra.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.40. DETALHAR

Tela onde é possível o usuário detalhar um registro vinculado à Tabela de Soluções dos Erros e Alertas. Ao
acessar a funcionalidade, o sistema recupera as informações e exibe os campos para a edição do registro.
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Tela de detalhes do registro da Tabela de Soluções dos Erros e Alertas

1.41. CONSULTAR PARAMETRIZAR MÓDULOS DA DECLARAÇÃO

Tela onde é possível o usuário consultar as Parametrizações Módulos da Declaração. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros cadastrados.

Tela de consulta Parametrizações Módulos da Declaração.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.49)
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● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da
consulta”).

● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)
● Histórico (Ver Item 2.50)

1.42. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.

Tela de consulta Parametrizações Módulos da Declaração com filtro a mostra.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.43. HISTÓRICO

Tela onde é possível verificar o histórico de alterações do registro.
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Tela de histórico de Parametrizações Módulos da Declaração.

1.44. CONSULTAR PARAMETRIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MUNICÍPIO

Tela onde é possível o usuário consultar Parametrização Específica para o Município. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados registros cadastrados.

Tela de consulta de Parametrização Especifica para Município.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.52)
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● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da
consulta”).

● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)
● Histórico (Ver Item 2.53)

1.45. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.

Tela de consulta de Parametrização Especifica para Município com filtro a mostra.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.46. HISTÓRICO

Tela onde é possível verificar o histórico de alterações do registro.
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Tela histórico Parametrização Especifica para Município.

1.47. CONSULTAR PARAMETRIZAÇÃO LIMITES DE INCENTIVOS FISCAIS

Tela onde é possível o usuário consultar Parametrização Limites de Incentivos Fiscais. Ao acessar a
funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros cadastrados.

Tela de consulta Parametrização Limites de Incentivos Fiscais.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.55)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)
● Histórico (Ver Item 2.56)

1.48. FILTROS



Sistema de Declaração de Serviços de Instituições Financeiras – DESIF          Versão do Manual: 1.0 pág. 44

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.

Tela de consulta Parametrização Limites de Incentivos Fiscais.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.49. HISTÓRICO

Tela onde é possível o usuário verificar o histórico de alterações dos registros.

Tela de histórico Parametrização Limites de Incentivos Fiscais.

1.50. CONSULTAR PARAMETRIZAR EXIGÊNCIA DA JUSTIFICATIVA DO ESTORNO OU
RATEIOS DE RESULTADOS INTERNOS
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Tela onde é possível o usuário consultar Parametrizar Exigência da Justificativa do Estorno ou Rateios de
Resultados Internos. Ao acessar a funcionalidade o sistema recupera da base de dados todos os registros
cadastrados.

Tela de consulta Parametrizar Exigência da Justificativa do Estorno ou Rateios de Resultados Internos.

Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.58)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)
● Histórico (Ver Item 2.59)

1.51. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.

Tela de consulta Exigência da Justificativa do Estorno ou Rateios de Resultados Internos com filtro a mostra.
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O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.52. HISTÓRICO

Tela onde é possível o usuário verificar o histórico de alterações dos registros.

Tela de histórico Parametrizar Exigência da Justificativa do Estorno ou Rateios de Resultados Internos.

1.53. IMPORTAR E VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DA DECLARAÇÃO

Tela onde é possível o usuário importar e validar assinatura digital da declaração para Instituição Financeira.
Ao acessar a funcionalidade o sistema exibe os dados do contribuinte e os botões que permitem a
importação.
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Tela de Importação e validação da assinatura digital das declarações.

Botões de Ação:

● Selecionar (Botão que permite abrir a janela com os arquivos)
● Importar  (Botão que permite a importação dos arquivos selecionados)
● Cancelar (Botão que permite a exclusão dos arquivos selecionados)

1.54. PROCESSAR A DECLARAÇÃO

Tela onde é possível o usuário processar a declaração. Ao acessar a funcionalidade o sistema recupera as
declarações importadas.

Tela de Importação processamento das declarações.
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Botões de Ação:

● Filtros (Ver Item 2.65)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)
● Importar Declaração (Redireciona o sistema para a tela de importação da declaração. Ver item 2.63)

1.55. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.

Tela de filtros das declarações importadas.

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.56. VISUALIZAR INCONSISTÊNCIA DA DECLARAÇÃO

Tela onde é possível o usuário visualizar as inconsistências da declaração. Ao acessar a funcionalidade o
sistema gera as inconsistências das declarações processadas.
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Tela de visualização das inconsistências das declarações importadas.

Botões de Ação:

● Retornar (Permite voltar para a tela anterior)
● Filtros (Ver Item 2.67)
● Limpar todos os filtros aplicados (“Remove da tela os campos habilitados para realização da

consulta”).
● Exportar (“Exporta os registros consultados para um arquivo Excel”)

1.57. FILTROS

Para realizar uma consulta específica é necessário acionar o botão “Filtros”. O sistema irá apresentar os
campos para realização da consulta.
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Tela de filtros da visualização das inconsistências das declarações importadas..

O usuário informa valores aos campos que deseja filtrar. O sistema realiza a consulta automaticamente e
apresenta os registros que contemplam os filtros informados.

1.58. EMITIR PROTOCOLO DE ENTREGA

Tela onde é possível o usuário visualizar as inconsistências da declaração. Ao acessar a funcionalidade o
sistema emite um protocolo (Definitivo/Provisório) das declarações processadas.
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Tela para emitir protocolo de entrega.

Botões de Ação:

● Protocolo (Botão que permite a emissão do protocolo Definitivo ou Provisório).

1.59. VI SUALIZAR REGISTROS DAS DECLARAÇÕES DO CONTRIBUINTE POR MÓDULO

Tela onde é possível o usuário consultar Declarações do Contribuinte por Módulo. Ao acessar a
funcionalidade o sistema a tela para consulta das declarações

Tela para consulta de Declarações por Módulo.
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Botões de Ação:

● Filtrar (Botão onde é possível filtrar os resultados da pesquisa).

1.60. CONSULTAR DÉBITOS DECLARADOS POR EXERCÍCIO

Tela onde é possível o usuário consultar os débitos declarados por exercício. Ao acessar a funcionalidade, o
sistema exibe os filtros para realizar a consulta.

Tela de consulta de débitos declarados por exercício com pesquisa realizada.

Botões de Ação:

● Consultar (Efetua a consulta de acordo com os dados informados)
● Exportar (Extrai as informações apresentadas na tabela e gera um arquivo CSV)
● Gerar PDF (Extrai as informações apresentadas na tabela e gera um arquivo PDF)
● Detalhar (Botão na coluna incidência - Extensão para o caso de uso "Consultar Débitos Declarados

por Incidência")

1.61. CONSULTAR GUIA DE PAGAMENTO

Funcionalidade onde é possível gerar a pré-visualização da guia de pagamento.
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Tela de consulta de guias de pagamento

Botões de Ação:

● Cancelar (Permite cancelar a exibição da pré-visualização da guia de pagamento.)

1.62. EMITIR GUIA DE PAGAMENTO
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Botão “ EMITIR GUIA DE PAGAMENTO”

Ao clicar no botão “EMITIR GUIA DE PAGAMENTO”, será gerada uma guia com o valor integral do débito

declarado no período.

Não é possível a emissão de guia complementar ou parcial do débito do período. Para esse

procedimento, será necessária a solicitação via endereço eletrônico (desif@sefin.campogrande.ms.gov.br).

1.63. CONSULTA PARÂMETRO DE LIMITE DE COMPENSAÇÃO

Não existe legislação e parâmetro neste município para operar a compensação tributária.

mailto:desif@sefin.campogrande.ms.gov.br

