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 018.02.02.026 Expediente de doação em separação - Inativado, utilizar 018.02.02.024
 018.02.02.027 Expediente de doação extra-judicial - Inativado, utilizar 018.02.02.024
 018.02.02.028 Expediente de doação judicial - Inativado, utilizar 018.02.02.024
 018.02.02.029 Expediente de informações fiscais a órgãos externos - Inativado, utilizar TTD-Meio 006.01.10.004 - Expediente de atendimento
 018.02.02.030 Expediente de notificação ao contribuinte - Inativado, utilizar 018.02.02.033
 018.02.02.031 Expediente de substituição de GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA
 018.02.02.032 Expediente de verificação prévia - Inativado, utilizar 018.02.02.022
 018.02.02.033 Expediente de verificação fiscal
 018.02.02.034 Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal - ANIF
 018.02.02.035 Expediente de saneamento de IPVA e MILT
 018.02.02.036 Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada
 018.02.02.037 Expediente de solicitação de impugnação ao lançamento de IPVA por notificação
 018.02.02.038 Nota Fiscal de Exportação
 018.02.02.039 Nota fiscal de remessa para Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio
 018.02.02.040 Expediente de alteração e cancelamento de documento fiscal emitido pelo contribuinte
 018.02.02.041 Expediente de atendimento referente ao Programa Nota Fiscal Paulista
 018.02.02.042 Nota fiscal produtor rural - AIDF - Inativado utilizar 018.02.02.005
 018.02.02.043 Pedido de 2ª via de GARE - Inativado, utilizar 018.02.02.110
 018.02.02.044 Pedido de 2ª via de Guia de Informação e Apuração de ICMS - GIAS - Inativado, utilizar 018.02.02.110
 018.02.02.045 Pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - Inativado, utilizar 018.02.02.005
 018.02.02.046 Pedido de baixa da Inscrição Estadual - Inativado, utilizar 018.02.02.022
 018.02.02.047 Pedido de baixa de Multa por Infração à Legislação de Trânsito - MILT - Inativado, utilizar 018.02.02.035
 018.02.02.048 Expediente de solicitação de certidão cadastral
 018.02.02.049 Expediente de solicitação de certidão de pagamento e de regularidade de tributos e multas
 018.02.02.050 Pedido de certidão de regularidade do ITCMD - Inativado, utilizar 018.02.02.049
 018.02.02.051 Pedido de desbloqueio de IPVA Inativado, utilizar 018.02.02.035
 018.02.02.052 Expediente de solicitação de desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista
 018.02.02.053 Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita
 018.02.02.054 Pedido de Verificação Fiscal - PVF - Inativado, utilizar 018.02.02.033
 018.02.02.055 Processo de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM - Inativado, utilizar 018.04.02.001
 018.02.02.056 Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual
 018.02.02.057 Processo de credenciamento de contribuinte fabricante da indústria de processamento eletrônico de dados - Inativado, utilizar 018.02.02.089
 018.02.02.058 Expediente de credenciamento de fabricante de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
 018.02.02.059 Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF
 018.02.02.060 Processo de declaração de inidoneidade de documento fiscal
 018.02.02.061 Processo de apuração de fraude fiscal
 018.02.02.062 Processo de lançamento de IPVA por notificação
 018.02.02.063 Processo de realização de leilão de mercadorias apreendidas
 018.02.02.064 Processo de constatação de nulidade da Inscrição Estadual
 018.02.02.065 Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural
 018.02.02.066 Processo de pedido de aproveitamento de crédito - Inativado, utilizar 018.02.02.065
 018.02.02.067 Processo de pedido de baixa da dispensa de pagamento do IPVA - Inativado, utilizar 018.02.02.074
 018.02.02.068 Processo de pedido de baixa da imunidade do IPVA - Inativado, utilizar 018.02.02.080
 018.02.02.069 Processo de pedido de baixa da isenção do IPVA - Inativado, utilizar 018.02.02.075
 018.02.02.070 Processo de credenciamento de gráficas
 018.02.02.071 Expediente de emissão de certidão negativa de débitos
 018.02.02.072 Processo de pedido de compensação ou restituição de ICMS - Inativado, utilizar 018.02.02.092
 018.02.02.073 Processo de pedido de desbloqueio de multa - Inativado, utilizar 018.02.02.035
 018.02.02.074 Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA
 018.02.02.075 Processo de isenção de tributo
 018.02.02.076 Processo de pedido de liquidação de débito fiscal com crédito acumulado - Inativado, utilizar 018.02.02.065
 018.02.02.077 Processo de pedido de liquidação de débito fiscal com imposto a ser ressarcido - Inativado, utilizar 018.02.02.092
 018.02.02.078 Processo de pedido de parcelamento de imposto - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.02.02.079 Processo de pedido de reconhecimento de inexistência de similaridade nacional - Inativado, utilizar 018.02.02.075
 018.02.02.080 Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo
 018.02.02.081 Processo de reconhecimento de interdependência
 018.02.02.082 Processo de pedido de ressarcimento substituição tributária - Inativado, utilizar 018.02.02.092
 018.02.02.083 Processo de pedido de restituição de caução - Inativado, utilizar 018.02.02.092
 018.02.02.084 Processo de pedido de restituição de custas e emolumentos - Inativado, utilizar 018.02.02.092
 018.02.02.085 Processo de pedido de restituição de fiança criminal - Inativado, utilizar 018.02.02.092
 018.02.02.086 Processo de pedido de transferência de crédito - Inativado, utilizar 018.02.02.065
 018.02.02.087 Processo de pedido de transferência de crédito acumulado entre empresas interdependentes - Inativado, utilizar 018.02.02.065
 018.02.02.088 Processo de pedido de utilização de crédito acumulado recebido em transferência - Inativado, utilizar 018.02.02.065
 018.02.02.089 Processo de concessão ou revogação de regime especial
 018.02.02.090 Processo de remissão ou anistia de imposto
 018.02.02.091 Processo de restituição de multa FUNPESP - Inativado, utilizar 018.02.02.092
 018.02.02.092 Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas
 018.02.02.093 Processo de termo de transmissão e fiança -Inativado
 018.02.02.094 Processo para inibição de inscrição de débito na dívida ativa - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.02.02.095 Prontuário de contribuinte
 018.02.02.096 Expediente de reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
 018.02.02.097 Recurso ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM - Inativado, utilizar 018.02.02.013
 018.02.02.098 Expediente de recurso ao lançamento de IPVA por notificação
 018.02.02.099 Relação das entradas e saídas de mercadorias em estabelecimento de produtor - Inativado, utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.100 Relação de certidões de óbito enviado pelo cartório
 018.02.02.101 Relatório de apuração de inidoneidade - Inativado, INTEGRA 018.02.02.060
 018.02.02.102 Relatório de fiscalização em empresas de outros Estados - Inativado, INTEGRA 018.02.02.033
 018.02.02.103 Relatório de serviços modelo 13 - Inativado
 018.02.02.104 Expediente de representação de crime de sonegação ou contra a ordem tributária
 018.02.02.105 Resumo Mensal de Atividades - RMA - Inativado
 018.02.02.106 Romaneio de entrada de gado para abate - Inativado, utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.107 Expediente de Inventário - Inativado, utilizar 018.02.02.024
 018.02.02.108 Expediente de Arrolamento - Inativado, utilizar 018.02.02.024
 018.02.02.109 Processo de anistia de imposto - Inativado, utilizar 018.02.02.090
 018.02.02.110 Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários
 018.02.02.111 Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS
 018.02.02.112 Processo de aplicação de sanção fiscal
 018.02.02.113 Processo de apuração de fraude no Programa Nota Fiscal Paulista
 018.02.02.114 Expediente de lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM
 018.02.02.115 Expediente de restituição de receita de baixo valor
 018.02.02.116 Processo de revisão de inabilitação a programa de incentivo fiscal
 018.02.02.117 Processo de exclusão ou indeferimento de opção do Regime do Simples Nacional
 018.02.02.118 Expediente de atendimento referente à Escrituração Fiscal Digital - EFD
 018.02.02.119 Processo de concessão de benefício fiscal
 018.02.02.120 Expediente de avaliação preliminar de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM
 018.02.02.121 Base de Dados da Escrituração fiscal Digital - EFD
 018.02.02.122 Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado
Atividade: 18.02.03 Correição fiscal
Documento: 018.02.03.001 Expediente de correição fiscal extraordinária
 018.02.03.002 Expediente de correição fiscal ordinária
Atividade: 18.02.04 Atendimento técnico em questões tributárias
 018.02.04.001 Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária
Subfunção: 18.03 Gerenciamento da arrecadação tributária e da cobrança administrativa
Atividade: 18.03.01 Controle da arrecadação de tributos
Documento: 018.03.01.001 Atestado de pagamento de tarifas bancárias
 018.03.01.002 Comprovante de depósito bancário
 018.03.01.003 Controle de depósitos na conta tesouro - PMSP - Inativado, utilizar 018.03.01.002
 018.03.01.004 Controle de depósitos na conta tesouro - Simples Nacional - Inativado, utilizar 018.03.01.002
 018.03.01.005 Boletim diário de arrecadação e repasse
 018.03.01.006 Expediente de impugnação ao índice de participação dos municípios
 018.03.01.007 Guias de Recolhimento Supletivas - GRS
 018.03.01.008 Ofício de interpelação bancária referente à divergência no recolhimento do contribuinte
 018.03.01.009 Ofício de notificação aos bancos referente às multas contratuais
 018.03.01.010 Ofício de prestação de contas em atraso
 018.03.01.011 Relatório de entradas e remessas de arquivo SAFT-DHD 700, 800 e 900
 018.03.01.012 Relatório de divergência de arrecadação
 018.03.01.013 Relatório de quantidade de documentos enviados para processamento para fins de tarifa bancária
 018.03.01.014 Relatório de repasse do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB
 018.03.01.015 Relatório do índice de participação dos municípios na arrecadação - Inativado, utilizar 018.03.01.17
 018.03.01.016 Expediente de elaboração da tabela anual de valor venal dos veículos
 018.03.01.017 Sistema do cálculo de valor adicionado de município
 018.03.01.018 Declaração da Receita Tributária Própria Municipal - DREMU
 018.03.01.019 Relatório de emissão de Notas de Lançamento (NL) de arrecadação
 018.03.01.020 Relatório de cadastramento ou descadastramento de agência bancária da rede arrecadadora
Atividade: 018.03.02. Controle da cobrança administrativa de débitos fiscais e da inscrição na dívida ativa
Documento: 018.03.02.001 Expediente de 2ª via de certidão da dívida ativa - Inativado, utilizar 018.02.02.110
 018.03.02.002 Livro de certidões da dívida ativa - Inativado
 018.03.02.003 Processo de adjudicação de bens - Inativado

De 18-10-2019
Determinando:
a realização de Apuração Preliminar, para a devida apu-

ração dos fatos ocorridos no dia 17-10-2019, nos termos do 
artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 
e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Comple-
mentar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento ou Sinistro 
609/2019). (49)

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apu-
ração dos fatos ocorridos no dia 17-10-2019, nos termos do 
artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 
e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Comple-
mentar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento ou Sinistro 
610/2019). (50)

 PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

 Comunicado
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) Penit. De Para-

guacu Paulista, vem comunicar Luciene Borges Vaz Comércio 
e Serviços Me - CNPJ: 33.486.054/0001-68, já qualificada no 
edital 380203000012019OC00109, acerca da decisão proferida 
nos autos do processo 211/19: Multa, no valor de R$27,36, 
com fundamento na Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e Reso-
lução SAP - 06, de 10-01-20007; Opino, em decorrência de 
elementos cabais indicativos da inexecução total do contrato, 
mas que porventura, veio a cumpri-lo, mesmo que de forma 
intempestiva, logo, invocando o Princípio da Razoabilidade e 
Proporcionalidade sugiro, s.m.j, que seja aplicada a sanção de 
multa no valor de R$27,36, tendo como base de cálculo o valor 
contratado de R$288,00, sendo 0,25% até o 30º dia e 0,50% a 
partir do 31º. Pelo atraso da execução contratual em desfavor 
da empresa Luciene Borges Vaz Comércio e Serviços ME - CNPJ 
33.486.054/0001-68, referente ao processo 133/19, com base 
no artigo 86, da Lei 8.666/1993 c/c. Resolução SAP - 06, art. 
5º, inciso II, § único, de 10-01-2007 e Resolução CC -52, de 
19-07-2009. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, 
apresentar recurso no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do 
recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, ela-
borado eletronicamente, através do acesso ao site www.esanco-
es.sp.gov.br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para 
incluir a sua manifestação; Destaca-se que está assegurada, 
durante o prazo de manifestação, vista dos autos do processo 
no seguinte endereço: Rodovia SP-284 KM 487 + 596M - Zona 
Rural, Paraguacu Paulista - SP, 19700000.

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 Despacho do Diretor, de 22-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 16-10-2019, nos 
termos do artigo 1º da resolução SAP-139, de 27-10-2017 e 
artigos 264 e 265 da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento 
436/2019 - PAP 044/2019). (218/2019)

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS  DA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 22-10-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 

da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações, a situação de 
inexigibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III 
do Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, com 
fulcro no “caput”, do artigo 25 da supracitada Lei Federal, em 
favor dos agricultores familiares credenciados através da Ata de 
Julgamento da Chamada Pública 002/2019-CDPNI, constante às 
fls. 302/304, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 14.591, de 
14-10-2011, Decreto 57.755, de 24-01-2012 e Decreto 60.055, 
de 14-01-2014, bem como o Decreto 62.282/16 com acréscimo 
de dispositivo pelo Decreto 62.739, de 31-07-2017 e reajuste 
dos tetos específicos através do Decreto 63.278, de 19-03-2018, 
referentes a criação e regulamentação do Programa Paulista da 
Agricultura de Interesse Social – PPAIS e subprograma PPAIS-
-Leite, para aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigran-
jeiros, leite e derivados, destinados ao preparo de refeições a 
reeducandos e funcionários da Unidade em epígrafe, para o perí-
odo de outubro a dezembro de 2019. (SAP 2938299/2019/2019) 
(Proc. 557/2019-CDPNI)

 Despacho do Coordenador, de 22-10-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 

da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de 
dispensa de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da 
Penitenciária de Pracinha, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da 
supracitada Lei Federal, em favor da Fundação “Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel” - Funap, visando ao pagamento de despesas 
com a aquisição de uniformes (calças e jalecos) para uso dos 
reeducandos da Unidade Prisional em epígrafe. (SPDOC SAP 
2940242/2019 - Proc. 276/2019-PPRAC)

 PENITENCIÁRIA LUIS APARECIDO FERNANDES DE 
LAVÍNIA

 Despachos do Diretor, de 15-10-2019
Determinando:
a realização de Apuração Preliminar, para a devida apu-

ração dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, nos termos do 
artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 
e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Comple-
mentar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento ou Sinistro 
600/2019). (46)

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apu-
ração dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, nos termos do 
artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 
e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Comple-
mentar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento ou Sinistro 
601/2019). (47)

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apu-
ração dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, nos termos do 
artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 
e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Comple-
mentar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento ou Sinistro 
602/2019). (48)

 Fazenda e Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 27-9-2019
Publicação da Proposta de Tabela de Temporalidade de Documentos da Secretaria da Fazenda e Planejamento, para Fins de 

Cumprimento do Parágrafo Único, do Artigo 7º, do Decreto 29.838/1989 (2ª Publicação), aprovada pelo Secretário da Fazenda e 
Planejamento em 27-09-2019.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM - (Atuallização)
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES
018. GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (FUNÇÃO)
Esta função compreende a realização de atividades de política e administração tributária, envolvendo planejamento, a fiscaliza-

ção, o gerenciamento da arrecadação e cobrança administrativa até o contencioso administrativo tributário.
018.01 Planejamento tributário (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende a atividade de elaboração do planejamento estratégico, possibilitando a previsão, acompanhamen-

to e análise da arrecadação.
018.02 Fiscalização tributária (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende as atividades de planejamento da fiscalização, execução da fiscalização tributária, correição fiscal 

e procedimentos disciplinares bem como atendimento técnico em questões tributárias.
018.03 Gerenciamento da arrecadação tributária e da cobrança administrativa (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende as atividades de controle da arrecadação de tributos, da cobrança administrativa de débitos fiscais 

e da inscrição na dívida ativa.
018.04 Contencioso administrativo tributário (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende as atividades de gestão e execução do contencioso administrativo tributário.
047. CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL AOS PARTICIPANTES CIVIS DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 (FUNÇÃO)
Esta função compreende as determinações da Lei 1.890, de 18-12-1978, que autoriza o Poder Executivo a conceder pensão 

mensal a participantes da Revolução Constitucionalista de 1932.
047.00 Não há (SUBFUNÇÃO)

FUNÇÃO: 018 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Subfunção: 018.01 Planejamento tributário
Atividade: 018.01.01 Elaboração do planejamento estratégico
Documento: 018.01.01.001 Plano estratégico da administração tributária
 018.01.01.002 Relatório de previsão de arrecadação
 018.01.01.003 Relatório de acompanhamento e análise da arrecadação
Atividade: 018.01.02 Elaboração de estudos tributários
Documento: 018.01.02.001 Relatório de estudos da administração tributária - Inativado
Atividade: 018.01.03 Comunicação e divulgação sobre a administração tributária
Documento: 018.01.03.001 Informativo sobre administração tributária - Inativado, utilizar TTD-Meio 002.05.01.001
Subfunção: 018.02 Fiscalização tributária
Atividade: 018.02.01 Planejamento da fiscalização
Documento: 018.02.01.001 Plano de trabalho de administração tributária
 018.02.01.002 Expediente de plano de trabalho de arrecadação - Inativado, utilizar 018.02.01.001
 018.02.01.003 Processo de plano de trabalho das atividades fiscais - Inativado, utilizar 018.02.01.001
Atividade: 018.02.02 Execução da fiscalização tributária
Documento: 018.02.02.001 Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos
 018.02.02.002 Auto de Apreensão de Documentos - AAD - Inativado, utilizar 018.02.02.001
 018.02.02.003 Auto de Apreensão de Livros e Documentos - AALD-ICMS - Inativado, utilizar 018.02.02.001
 018.02.02.004 Autorização para emissão de documentos fiscais - Inativado, utilizar 018.02.02.005
 018.02.02.005 Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais
 018.02.02.006 Base de dados de documentos fiscais eletrônicos emitidos pelo contribuinte
 018.02.02.007 Base de dados do Sistema de Nota Fiscal Paulista
 018.02.02.008 Base de dados do Sistema do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
 018.02.02.009 Boletim de abate de gado - Inativado, utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.010 Carnê de parcelamento - 2ª via - Inativado, utilizar 018.02.02.110
 018.02.02.011 Certificado de crédito de ICMS - gado - Inativado, utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.012 Declaração Cadastral - DECA - Inativado, utilizar 018.02.02.022
 018.02.02.013 Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM
 018.02.02.014 Demonstrativo de abate de gado para terceiros - Inativado, utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.015 Demonstrativo de Crédito Acumulado - DCA - Inativado, utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.016 Demonstrativo de crédito de ICMS - café cru - Inativado utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.017 Demonstrativo de crédito de ICMS - gado - Inativado utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.018 Demonstrativo de Movimento de Gado - DMG - Inativado, utilizar 018.02.02.122
 018.02.02.019 Expediente de acerto de parcela
 018.02.02.020 Expediente de aviso de débito
 018.02.02.021 Expediente de cadastramento de locadoras de veículos
 018.02.02.022 Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte
 018.02.02.023 Expediente de comunicações fiscais - Inativado
 018.02.02.024 Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento
 018.02.02.025 Expediente de doação em inventário - Inativado, utilizar 018.02.02.024
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Autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Reclamação referente ao pedido de – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Aviso de débito, Expediente de 018.02.02.020

B

Baixa da dispensa de pagamento do IPVA, Processo de pedido de – USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Baixa da imunidade do IPVA, Processo de pedido de – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Baixa da Inscrição Estadual, Pedido de – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Baixa da isenção do IPVA, Processo de pedido de – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Baixa de Inscrição Estadual de Ofício – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Baixa de Inscrição Estadual de substituto tributário – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Baixa de Multa por Infração à Legislação de Trânsito - MILT, Pedido de – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Banco do Brasil, Nossa Caixa, Relatório de repasse do USE Relatório de repasse do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB 018.03.01.014
Bancos referente às multas contratuais, Ofício de notificação aos 018.03.01.009
Base de Dados da Escrituração fiscal Digital - EFD 018.02.02.121
Base de Dados do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica 018.02.02.006
Base de Dados do Sistema de Nota Fiscal Paulista 018.02.02.007
Base de Dados do Sistema do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 018.02.02.008
Benefício Fiscal, Processo de concessão de 018.02.02.119
Bens – AAB-ICMS, Auto de Apreensão de USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Boletim de abate de gado USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Boletim diário de arrecadação e repasse 018.03.01.005

C

Cadastramento de locadoras de veículos, Expediente de 018.02.02.021
Cadastramento e credenciamento de gráficas, Processo de pedido de – USE Processo de credenciamento de gráficas 018.02.02.070
Cadastramento ou descadastramento de agência bancária da rede arrecadadora, Relatório de 018.03.01.020
Cadastro histórico de AIDF USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte, Expediente de 018.02.02.022
Cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte, Expediente de 018.02.02.022
Cadesp – alterações cadastrais – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Cadesp – baixa de IE– USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Cadesp – declaração de não-localização do estabelecimento – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Cadesp – nulidade de IE – USE Processo de constatação de nulidade da Inscrição Estadual 018.02.02.064
Cadesp – pedido de liberação de endereço – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Cadesp – pedido de restabelecimento de eficácia da IE – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Café cru, Demonstrativo de crédito de ICMS - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Cálculo de valor adicionado de município, Sistema do 018.03.01.017
Cancelamento da inscrição do débito USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Cancelamento de documento fiscal emitido pelo contribuinte, Expediente de alteração e 018.02.02.040
Carnê de parcelamento - 2ª via USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Cassação da eficácia da Inscrição Estadual - USE Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual 018.02.02.056
Cassação por inatividade constatada - USE Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual 018.02.02.056
Cassação por inatividade presumida – USE Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual 018.02.02.056
Caução, Processo de pedido de restituição de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
CCQ – Comissão de Controle de Qualidade do AIIM – USE Expediente de avaliação preliminar de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.120
Centralização da apuração do ICMS USE Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
Certidão cadastral, Pedido de – USE Expediente de solicitação de certidão cadastral 018.02.02.048
Certidão da dívida ativa, Expediente de 2ª via de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Certidão de débitos não inscritos – USE Expediente de emissão de certidão negativa de débitos 018.02.02.071
Certidão de pagamento de IPVA, pedido de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Certidão de pagamento de ITCMS, pedido de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Certidão de pagamento de tributos e multas, Pedido de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Certidão de pagamento e de regularidade de tributos e multas, Expediente de solicitação de 018.02.02.049
Certidão de pagamentos de ICMS, pedido de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Certidão de regularidade do ITCMD, Pedido de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Certidão negativa de débitos, pedido de – USE Expediente de emissão de certidão negativa de débitos 018.02.02.071
Certidões de óbito enviado pelo cartório, Relação de 018.02.02.100
Certificação de declaração – Art. 4º da portaria CAT 83/91de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Certificado de crédito de ICMS - gado USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Pedido de autorização para uso ou – USE Expediente de reclamação referente ao pedido de  018.02.02.096
autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÉBITOS FISCAIS E DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA, CONTROLE DA 018.03.02
COBRANÇA ADMINISTRATIVA, GERENCIAMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA 018.03
Compensação ou restituição de ICMS, pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Comprovação de recolhimento de ICMS, Guia para liberação de mercadoria estrangeira sem – USE Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada 018.02.02.036
Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Comprovante de depósito bancário (SPB) USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Comunicação de inutlização de impressos e documentos fiscais – Obrigados NFe – USE Expediente de alteração e cancelamento de documento fiscal emitido pelo contribuinte 018.02.02.040
Comunicação de ocorrência com impressos e documentos fiscais USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Comunicação de regularização cadastral do contribuinte – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - USE Publicação oficial e co-edição (TTD-Meio) 002.05.01
Comunicação ou restituição de ICMS, Pedido de USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Comunicação sobre sonegação fiscal - ANIF, Expediente para apuração de denúncia, notícia ou USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Concessão de benefício fiscal, Processo de 018.02.02.119
CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL AOS PARTICIPANTES CIVIS DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 047
Concessão de pensão especial, Processo de pedido de 047.00.01.001
Concessão de regime especial (a pedido ou de ofício) – USE Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089
Concessão de regularização cadastral do contribuinte – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Consultas e Respostas - ICMS USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Consultas e Respostas - IPVA USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Consultas e Respostas - ITBI USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Consultas e Respostas - ITCMD USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Consultas e Respostas - Taxas USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Conta fiscal de empresa do Simples Nacional, correção de (exceto para alegação de pagamento ou de parcelamento de débito) - USE Processo de exclusão  018.02.02.117
ou indeferimento de opção do Regime do Simples Nacional
Conta fiscal de ICMS, correção de (exceto para alegação de pagamento ou de parcelamento de débito) – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Conta tesouro - PMSP, Controle de depósitos na USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Conta tesouro - Simples Nacional, Controle de depósitos na – USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Contas em atraso, Ofício de prestação de 018.03.01.010
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 018.04
Contrarrazões da Representação Fiscal sobre AIIM INTEGRA Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Contrarrazões de contribuinte sobre AIIM – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Contribuinte fabricante da indústria de processamento eletrônico de dados, Processo de credenciamento de – USE Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089
Contribuinte, Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do 018.02.02.022
Contribuinte, Expediente de comunicação de regularização cadastral do – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Contribuinte, Expediente de notificação ao – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Contribuinte, Ofício de interpelação bancária referente à divergência no recolhimento do 018.03.01.008
Contribuinte, Prontuário de 018.02.02.095
CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 018.03.01
CONTROLE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÉBITOS FISCAIS E DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA 018.03.02
Controle de depósitos na conta tesouro – PMSP USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Controle de depósitos na conta tesouro - Simples Nacional USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Controle de Qualidade do AIIM – USE Expediente de avaliação preliminar de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.120
Convalidação de filial – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
CORREIÇÃO FISCAL 018.02.03
Correição fiscal extraordinária, Expediente de 018.02.03.001
Correição fiscal ordinária, Expediente de 018.02.03.002
Credenciamento de contribuinte fabricante da indústria de processamento eletrônico de dados, Processo de – USE Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089
Credenciamento de fabricante de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Expediente de 018.02.02.058
Credenciamento de gráficas, Processo de pedido de cadastramento ede – USE Processo de credenciamento de gráficas 018.02.02.070
Credenciamento para fabricação de lacres – USE Expediente de credenciamento de fabricante de Equipamento Emissor de cupom Fiscal - ECF 018.02.02.058
Credenciamento para intervenção em ECF – pedido/alteração/reclamação – USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Expediente de 018.02.02.059
Crédito Acumulado - DCA, Demonstrativo de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Crédito acumulado entre empresas interdependentes, Processo de pedido de transferência de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Crédito acumulado recebido em transferência, Processo de pedido de utilização de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Crédito acumulado, Processo de pedido de apropriação do – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Crédito acumulado, Processo de pedido de liquidação de débito fiscal com – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Crédito de ICMS - café cru, Demonstrativo de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Crédito de ICMS - gado, Certificado de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Crédito de ICMS - gado, Demonstrativo de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Crédito, Processo de pedido de aproveitamento de USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Crédito, Processo de pedido de transferência de USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Crime contra a ordem tributária USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Crime de sonegação ou contra a ordem tributária, Representação de USE Expediente de representação de crime de sonegação ou contra a ordem tributária 018.02.02.104

 018.03.02.004 Processo de ajuizamento - Inativado
 018.03.02.005 Processo de alegação de pagamento de débito inscrito - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.03.02.006 Processo de alegação de pagamento de débito não inscrito - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.03.02.007 Processo de alegação de parcelamento de débito inscrito - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.03.02.008 Processo de alegação de parcelamento de débito não inscrito - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.03.02.009 Processo de cancelamento da inscrição do débito - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.03.02.010 Processo de débitos pendentes ajuizados - Inativado
 018.03.02.011 Processo de desistência da execução fiscal - Inativado
 018.03.02.012 Processo de inscrição mecanográfica - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.03.02.013 Processo de pedido de parcelamento de débito ajuizado - Inativado
 018.03.02.014 Processo de proposta de inscrição do débito na dívida ativa, exceto AIIM - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.03.02.015 Processo de reinscrição do débito na dívida ativa, exceto AIIM - Inativado, utilizar 018.03.02.016
 018.03.02.016 Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal
Subfunção: 018.04 Contencioso administrativo tributário
Atividade: 018.04.01 Gestão do contencioso
Documento: 018.04.01.001 Pauta de Julgamento
 018.04.01.002 Processo de seleção de juízes do Tribunal de Impostos e Taxas - TIT
Atividade: 018.04.02 018.04.02 Execução do contencioso
Documento: 018.04.02.001 Processo Administrativo Tributário - PAT
Função: 047 CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL AOS PARTICIPANTES CIVIS DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932
Subfunção: 047.00 Não há
Atividade: 047.00.01 Instrução e análise de pedidos de pensão especial
Documento: 047.00.01.001 Processo de pedido de concessão de pensão especial

ANEXO II
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ÍNDICE* CÓDIGO DE 
 CLASSIFICAÇÃO

2ª via de certidão da dívida ativa, Expediente de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
2ª via de GARE, Pedido de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
2ª via de Guia de Informação e Apuração de ICMS - GIAS, Pedido de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110

A

AAB-ICMS, Auto de Apreensão de Bens USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
AAD, Auto de Apreensão de Documentos - USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Abate de gado para terceiros, Demonstrativo de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Abate de gado, Boletim de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Abertura de inscrição de substituto tributário USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Abertura, alteração, convalidação e encerramento de filial, Processo de USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Acerto de parcela, Expediente de 018.02.02.019
Acompanhamento e análise da arrecadação, Relatório de 018.01.01.003
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOBRE A - USE Publicação oficial e co-edição (TTD-Meio) 002.05.01
Administração tributária, Expediente de plano de trabalho de USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DA 018
Administração tributária, Informativo sobre – USE Livro, periódico, folheto (TTD-Meio) 002.05.01.001
Administração tributária, Plano de trabalho de 018.02.01.001
Administração tributária, Plano estratégico da 018.01.01.001
Administração tributária, Relatório de estudos da – USE Relatório de acompanhamento e análise da arrecadação 018.01.01.003
ADMINISTRATIVA, GERENCIAMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA COBRANÇA 018.03
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, CONTENCIOSO 018.04
Agência bancária, cadastramento ou descadastramento – USE Relatório de cadastramento ou descadastramento de agência bancária da rede arrecadadora 018.03.01.020
AIDF – Solicitação de AIDF – NF modelo a ou 1ª aos contribuintes obrigados a emitir NFe – USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
AIDF, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
AIDF, Nota fiscal produtor rural – USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
AIIM, Contrarrazões da Representação Fiscal sobre INTEGRA Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
AIIM, contrarrazões de contribuinte sobre – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
AIIM, Defesa de – ICMS – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
AIIM, Defesa de – IPVA – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
AIIM, Defesa de – ITCMD – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
AIIM, Expediente da Comissão de Controle de Qualidade – CCQ de USE Expediente de avaliação preliminar de Auto de Infração e Imposição de Multa -AIIM 018.02.02.120
AIIM, Expediente de avaliação preliminar de Auto de Infração e Imposição de Multa - 018.02.02.120
AIIM, Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - 018.02.02.013
AIIM, Expediente de lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - 018.02.02.114
AIIM, Processo de Auto de Infração e Imposição de Multa – USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
AIIM, Processo de proposta de inscrição do débito na dívida ativa, exceto – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
AIIM, Processo de reinscrição do débito na dívida ativa, exceto – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
AIIM, Recurso ao (para ICMS) – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
AIIM, Recurso ao (para IPVA) – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
AIIM, Recurso ao (para ITCMD) – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Alegação de pagamento de débito inscrito, Processo de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Alegação de pagamento de débito não inscrito, Processo de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Alegação de parcelamento de débito inscrito, Processo de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Alegação de parcelamento de débito não inscrito, Processo de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Alteração cadastral do contribuinte, Expediente de cadastro ou de 018.02.02.022
Alteração de filial – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Alteração de inscrição de substituto tributário – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Alteração e cancelamento de documento fiscal emitido pelo contribuinte, Expediente de 018.02.02.040
Alteração no histórico de AIDF – USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Alteração/ pedido/ reclamação, Processo de credenciamento para intervenção em ECF - USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Análise da arrecadação, Relatório de acompanhamento e 018.01.01.003
Análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento, Expediente de 018.02.02.024
ANIF, Expediente para apuração de denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Aplicação da legislação tributária, Expediente de consulta sobre interpretação e USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Aplicação de sanção fiscal, Processo de 018.02.02.112
Apreensão de Bens - AAB-ICMS, Auto de USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Apreensão de bens, mercadorias ou documentos, Processo de 018.02.02.001
Apreensão de Documentos - AAD, Auto de USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Apreensão de Livros e Documentos - AALD-ICMS, Auto de USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Apresentação de documentos referentes a notificação USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Apropriação do crédito acumulado, pedido de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Aproveitamento de crédito, pedido de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Apuração de denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação de ITCMD – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Apuração de denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal de ICMS – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Apuração de denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal de IPVA – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Apuração de fraude no Programa Nota Fiscal Paulista, Processo de 018.02.02.113
Apuração de ICMS - GIAS, Pedido de 2ª via de Guia de Informação e USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Apuração de inidoneidade, Relatório de – USE Processo de declaração de inidoneidade de documento fiscal 018.02.02.060
Apuração de resultado de ICMS, Expediente de Declaração do contribuinte para 018.02.02.111
Arquivo SAFT-DHD 700, 800 e 900, Relatório de entradas e remessas de 018.03.01.011
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE DA 018.03.01
Arrecadação e repasse, Boletim diário de 018.03.01.005
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA, GERENCIAMENTO DA 018.03
Arrecadação, Expediente de plano de trabalho de USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Arrecadação, Relatório de acompanhamento e análise da 018.01.01.003
Arrecadação, Relatório de divergência de 018.03.01.012
Arrecadação, Relatório de previsão de 018.01.01.002
Arrecadação, Relatório do índice de participação dos municípios na USE Sistema do cálculo de valor adicionado de município 018.03.01.017
Arrolamento, Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou 018.02.02.024
Arrolamento, Expediente de doação em – USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Atendimento à intimação no Contencioso Tributário USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Atendimento de notificação – exigência de e-CredRural - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Atendimento referente ao Programa Nota Fiscal Paulista, Expediente de 018.02.02.041
ATENDIMENTO TÉCNICO EM QUESTÕES TRIBUTÁRIAS 018.02.04
Atestado de pagamento de tarifas bancárias 018.03.01.001
Atividades fiscais, Processo de plano de trabalho das USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Ausência de similaridade, Processo de pedido de reconhecimento de – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Auto de Apreensão de Bens - AAB-ICMS USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Auto de Apreensão de Documentos – AAD USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Auto de Apreensão de Livros e Documentos - AALD-ICMS USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM, Avaliação preliminar de – USE Expediente de avaliação preliminar de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.120
Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, Defesa de – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao 018.02.02.013
Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM, Lavratura de USE Expediente de lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.114
Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, Processo de USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, Recurso ao – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Autorização para emissão de documentos fiscais USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – AIDF USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Pedido de – USE Expediente de reclamação referente ao pedido de  018.02.02.096
autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF



quarta-feira, 23 de outubro de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (202) – 33

Expediente de correição fiscal ordinária 018.02.03.002
Expediente de credenciamento de fabricante de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.058
Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Expediente de declaração de GIA/GIA-ST/DS/DSN/STDA/DARE USE Expedinte de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Expediente de doação em arrolamento USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Expediente de doação em inventário USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Expediente de doação em separação USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Expediente de doação extra-judicial USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Expediente de doação judicial USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Expediente de elaboração da tabela anual de valor venal dos veículos 018.03.01.016
Expediente de impugnação ao índice de participação dos municípios 018.03.01.006
Expediente de informações fiscais a órgãos externos USE Expediente de atendimento (TTD-Meio) 006.01.10.004
Expediente de inventário USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Expediente de lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.114
Expediente de notificação ao contribuinte USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Expediente de plano de trabalho de administração tributária USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Expediente de plano de trabalho de arrecadação USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Expediente de reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.096
Expediente de recurso ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.098
Expediente de representação de crime de sonegação ou contra a ordem tributária 018.02.02.104
Expediente de restituição de receita de baixo valor 018.02.02.115
Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Expediente de solicitação de certidão de pagamento e de regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Expediente de solicitação de desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista 018.02.02.052
Expediente de solicitação de impugnação ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.037
Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Expediente de substituição de GIA USE Expediente de substituição de GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA 018.02.02.031
Expediente de substituição de GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA 018.02.02.031
Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Expediente de verificação prévia USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Expediente para apuração de denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal – ANIF – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Extra-judicial, Expediente de doação USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024

F

Fabricação de lacres, Processo de credenciamento para USE Expediente de credenciamento de fabricante de Equipamento Emissor de cupom Fiscal - ECF 018.02.02.058
Falência/concordata USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Fiança criminal, Processo de pedido de restituição de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Fiscalização em empresas de outros Estados, Relatório de – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 018.02
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, EXECUÇÃO DA 018.02.02
FISCALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO DA 018.02.01
Fraude fiscal, Processo de USE Processo de apuração de fraude fiscal 018.02.02.061
Fraude na Nota Fiscal Paulista USE Processo de apuração de fraude no Programa Nota Fiscal Paulista 018.02.02.113
FUNPESP, Processo de restituição de multa – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092

G

Gado - DMG, Demonstrativo de Movimento de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Gado para abate, Romaneio de entrada de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Gado para terceiros, Demonstrativo de abate de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Gado, Boletim de abate de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Gado, Certificado de crédito de ICMS - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Gado, Demonstrativo de crédito de ICMS - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
GARE, Pedido de 2ª via de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
GARE, Pedido de retificação de USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
GERENCIAMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 018.03
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 018
GIA, Expediente de declaração de apuração de ICMS – USE Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
GIA, Expediente de substituição de USE Expediente de substituição de GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA 018.02.02.031
Gráficas, Processo de pedido de cadastramento e credenciamento de USE Processo de credenciamento de gráficas 018.02.02.070
GRS, Guias de Recolhimento Supletivas 018.03.01.007
Guia de Informação e Apuração de ICMS - GIAS, Pedido de 2ª via de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada 018.02.02.036
Guia para liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação de recolhimento de ICMS (antigo DEICMEME) – USE Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada 018.02.02.036
Guias de Recolhimento Supletivas – GRS 018.03.01.007

I

ICMS – AIDF – Solicitação de AIDF – NF modelo a ou 1A aos contribuintes obrigados a emitirem Nfe – USE Expediente de autorização para  018.02.02.005
emissão ou impressão de documentos fiscais
ICMS – alocação de recolhimentos – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
ICMS – alteração de status AIDF– USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
ICMS – apropriação de crédito (exceto crédito acumulado) – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
ICMS – apropriação de crédito acumulado – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
ICMS – autorização de confecção de AIDF – Modelo 1 – venda fora do estabelecimento – USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
ICMS – baixa de débitos inscritos – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
ICMS – baixa de débitos não inscritos – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
ICMS - café cru, Demonstrativo de crédito de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
ICMS – centralização de apuração – USE Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
ICMS - Consultas e Respostas - USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
ICMS – correção da conta fiscal – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
ICMS – declaração do contribuinte para apuração – USE Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
ICMS – denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
ICMS – desbloqueio crédito NFP – USE Expediente de atendimento referente ao Programa Nota Fiscal Paulista 018.02.02.041
ICMS – descentralização da apuração – USE Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
ICMS – extravio/inutilização de documentos fiscais – USE Expediente de alteração e cancelamento de documento fiscal emitido pelo contribuinte 018.02.02.040
ICMS - gado, Certificado de crédito de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
ICMS - gado, Demonstrativo de crédito de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
ICMS - GIA, Pedido de 2ª via de Guia de Informação e Apuração de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
ICMS - Guia para liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação de recolhimento de – USE Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada 018.02.02.036
ICMS – imunidade para papel – RECOPI – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
ICMS – pagamento de imposto, certidão de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
ICMS – pedido de cessação de uso ECF – USE Expediente de reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de  018.02.02.096
Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
ICMS – pedido de compensação ou restituição – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
ICMS – pedido de cópias – USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
ICMS – pedido de isenção – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
ICMS – pedido de parcelamento do imposto – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
ICMS – pedido de senha do PFE – USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
ICMS – pedido de uso ECF – USE Expediente de reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.096
ICMS – pedido de vinculação de contabilista no CADESP– USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
ICMS - Processo de pedido de compensação ou restituição de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
ICMS – Produtor Rural – Demonstrativo de movimento de gado - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
ICMS – recurso ao AIIM – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
ICMS – retificação de GARE – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
ICMS – ST – Recepção dos documentos de inscrição de estabelecimento de outra UF – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
ICMS – ST – USE Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
ICMS -pedido de restituição – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Imposição de Multa - AIIM, Defesa de Auto de Infração e – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Imposição de Multa - AIIM, Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e 018.02.02.013
Imposição de Multa - AIIM, Processo de Auto de Infração e USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Imposição de Multa - AIIM, Recurso ao Auto de Infração e USE Expediente de recurso ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.098
Imposto a ser ressarcido, Processo de pedido de liquidação de débito fiscal com – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, Base de Dados do Sistema do 018.02.02.008
Imposto, Pedido de certidão de pagamento de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Imposto, Processo de pedido de parcelamento de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Imposto, Processo de pedido de reconhecimento de imunidade de USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Imposto, Processo de remissão de USE Processo de remissão ou anistia de imposto 018.02.02.090
Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Autorização para – USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Impugnação ao índice de participação dos municípios, Expediente de 018.03.01.006
Impugnação ao lançamento de IPVA por notificação USE Expediente de solicitação de impugnação ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.037
Imunidade de imposto, Processo de pedido de reconhecimento de – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Imunidade do IPVA, Processo de pedido de baixa da – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Inabilitação à programa de incentivo fiscal, Processo de revisão de 018.02.02.116
Inclusão de sócios de ofício – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Índice de participação dos municípios na arrecadação, Relatório do USE Sistema do cálculo de valor adicionado de município 018.03.01.017
Índice de participação dos municípios, Expediente de impugnação ao 018.03.01.006
Indústria de processamento eletrônico de dados, Processo de credenciamento de contribuinte fabricante da – USE Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089

Cupom Fiscal - ECF, Pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de – USE Expediente de reclamação referente ao pedido de  018.02.02.096
autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Cupom Fiscal - ECF, Reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Custas e emolumentos, Processo de pedido de restituição de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092

D

Dados do Sistema do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, Base de 018.02.02.008
DCA, Demonstrativo de Crédito Acumulado - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Débito fiscal com crédito acumulado, Processo de pedido de liquidação de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Débito fiscal com imposto a ser ressarcido, Processo de pedido de liquidação de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Débito fiscal, Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Débito inscrito, Processo de alegação de pagamento de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Débito inscrito, Processo de alegação de parcelamento de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Débito na dívida ativa, exceto AIIM, Processo de proposta de inscrição do USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Débito na dívida ativa, exceto AIIM, Processo de reinscrição do USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Débito na dívida ativa, Processo para inibição de inscrição de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Débito não inscrito, Processo de alegação de pagamento de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Débito não inscrito, Processo de alegação de parcelamento de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Débito, Expediente de aviso de 018.02.02.020
Débito, Processo de cancelamento da inscrição do USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
DÉBITOS FISCAIS E DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA, CONTROLE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE 018.03.02
DECA – Prévia – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
DECA, Declaração Cadastral – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Declaração Cadastral – DECA USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Declaração da Receita Tributária Própria Municipal - DREMU 018.03.01.018
Declaração de GIA/DS/DSN/STDA/DARE USE Expediente de Declaração do contribuinte para apuração de resultado de ICMS 018.02.02.111
Declaração de não localização de contribuinte – USE Processo de constatação de nulidade da Inscrição Estadual 018.02.02.064
Defesa de AIIM – ICMS – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Defesa de AIIM – IPVA – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Defesa de AIIM – ITCMD – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, Expediente de 018.02.02.013
Defesas em geral – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Demonstrativo de abate de gado para terceiros USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Demonstrativo de Crédito Acumulado – DCA USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Demonstrativo de crédito de ICMS - café cru USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Demonstrativo de crédito de ICMS – gado USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Demonstrativo de Movimento de Gado – DMG USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Demonstrativo diário de arrecadação USE Boletim diário de arrecadação e repasse 018.03.01.005
Denúncia espontânea USE Expediente de Verificação Fiscal 018.02.02.033
Denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal – ANIF – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal de ICMS, recebimento de – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal de IPVA, recebimento de – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Denúnciam notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal de ITCMD, recebimento de – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Depósito Bancário (SPB), Comprovante de USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Depósitos na conta tesouro - PMSP, Controle de – USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Depósitos na conta tesouro - Simples Nacional, Controle de USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Desbloqueio de IPVA, Pedido de – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Desbloqueio de multa, Processo de pedido de – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista, Expediente de solicitação de 018.02.02.052
Desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista, Pedido de USE Expediente de solicitação de desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista 018.02.02.052
Descadastramento de agência bancária da rede arrecadadora, Relatório de cadastramento ou 018.03.01.020
Diligência fiscal, Solicitação de USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
DIPAM – recepção de documentos – USE Expediente de impugnação ao índice de participação dos municípios 018.03.01.006
Dispensa de pagamento de IPVA, Processo de pedido de – USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Dispensa de pagamento do IPVA, Processo de pedido de baixa da – USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Divergência de arrecadação, Relatório de 018.03.01.012
Divergência no recolhimento do contribuinte, Ofício de interpelação bancária referente à 018.03.01.008
DÍVIDA ATIVA, CONTROLE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÉBITOS FISCAIS E DA INSCRIÇÃO NA 018.03.02
Dívida ativa, exceto AIIM, Processo de proposta de inscrição do débito na USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Dívida ativa, exceto AIIM, Processo de reinscrição do débito na USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Dívida ativa, Expediente de 2ª via de certidão da USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Dívida ativa, Processo para inibição de inscrição de débito na USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
DIVULGAÇÃO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COMUNICAÇÃO E - USE Publicação oficial e co-edição (TTD-Meio) 002.05.01
DMG, Demonstrativo de Movimento de Gado - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Doação em arrolamento, Expediente de USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Doação em inventário, Expediente de USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Doação em separação, Expediente de USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Doação extrajudicial, Expediente de USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Doação judicial, Expediente de USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Documentação inidônea USE Processo de declaração de inidoneidade de documento fiscal 018.02.02.060
Documento fiscal emitido pelo contribuinte, Expediente de alteração e cancelamento de 018.02.02.040
Documentos - AAD, Auto de Apreensão de USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Documentos - AALD-ICMS, Auto de Apreensão de Livros e USE Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Documentos enviados para processamento para fins de tarifa bancária, Relatório de quantidade de 018.03.01.013
Documentos Fiscais - AIDF, Autorização para Impressão de USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Documentos fiscais, Autorização para emissão de USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Documentos, Processo de apreensão de bens, mercadorias ou 018.02.02.001
DREMU, Declaração da Receita Tributária Própria Municipal - 018.03.01.018

E

ECF – solicitação de diligência fiscal – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
ECF, Pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – USE Expediente de reclamação referente ao  018.02.02.096
pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
ECF, Processo de credenciamento para intervenção em - USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
ECF, Reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
e-CredRural - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Eficácia da Inscrição Estadual, Processo de cassação da 018.02.02.056
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS 018.01.02
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 018.01.01
Emissão de documentos fiscais, Autorização para USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Emissão de Notas de Lançamento (NL) de arrecadação, Relatório de 018.03.01.019
Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento – USE Expediente de reclamação referente ao  018.02.02.096
pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Emolumentos, Processo de pedido de restituição de custas e – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Empresas interdependentes, Processo de pedido de transferência de crédito acumulado entre – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Encerramento de filial – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Entrada de gado para abate, Romaneio de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Entradas e saídas de mercadorias em estabelecimento de produtor, Relação das – USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Pedido de autorização para uso ou cessação de uso de – USE Expediente de reclamação referente ao pedido de  018.02.02.096
autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Escrituração Fiscal Digital – EFD – USE Expediente de atendimento referente à Escrituração Fiscal Digital - EFD 018.02.02.118
Escrituração Fiscal Digital – EFD, Base de Dados da 018.02.02.121
Estabelecimento de produtor, Relação das entradas e saídas de mercadorias em USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Estudos da administração tributária, Relatório de 018.01.02.01
ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, ELABORAÇÃO DE EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 018.01.02
 018.02.02
Exigência prevista no Art.9º Anexo III da Portaria CAT 92/98 – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Expediente de 2ª via de certidão da dívida ativa USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Expediente de acerto de parcela 018.02.02.019
Expediente de alteração e cancelamento de documento fiscal emitido pelo contribuinte 018.02.02.040
Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Expediente de arrolamento USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Expediente de atendimento referente à Escrituração Fiscal Digital - EFD 018.02.02.118
Expediente de atendimento referente ao Programa Nota Fiscal Paulista 018.02.02.041
Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Expediente de avaliação preliminar de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.120
Expediente de aviso de débito 018.02.02.020
Expediente de cadastramento de locadoras de veículos 018.02.02.021
Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Expediente de comunicação de regularização cadastral do contribuinte – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Expediente de correição fiscal extraordinária 018.02.03.001
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Notas de Lançamento (NL) de arrecadação, Relatório de emissão de 018.03.01.019
Notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal - ANIF, Expediente para apuração de denúncia – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Notificação - lançamento de IPVA por – USE Processo de lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.062
Notificação - Recurso ao lançamento de IPVA por – USE Expediente de recurso ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.098
Notificação ao contribuinte – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Notificação aos bancos referente às multas contratuais, Ofício de 018.03.01.009
Notificação, Impugnação ao lançamento de IPVA por – USE Expediente de solicitação de impugnação ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.037
Nulidade da Inscrição Estadual - USE Processo de constatação de nulidade da Inscrição Estadual 018.02.02.064

O

Ofício de Delegacia de Polícia solicitando informações de AIIM – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Ofício de interpelação bancária referente à divergência no recolhimento do contribuinte 018.03.01.008
Ofício de notificação aos bancos referente às multas contratuais 018.03.01.009
Ofício de prestação de contas em atraso 018.03.01.010
Ofício do Poder Judiciário solicitando informações de AIIM – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Ordem tributária, crime contra a – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Órgãos externos, Expediente de informações fiscais a USE Expediente de atendimento (TTD-Meio) 006.01.10.004

P

PAC, Programa de Ação Cultural – USE Processo de revisão de inabilitação à programa de incentivo fiscal 018.02.02.116
Pagamento de débito inscrito, Processo de alegação de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Pagamento de débito não inscrito, Processo de alegação de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Pagamento de IPVA, Processo de pedido de dispensa de USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Pagamento de tarifas bancárias, Atestado de 018.03.01.001
Pagamento de tributos e multas, Pedido de certidão de USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Pagamento do IPVA, Processo de pedido de baixa da dispensa de USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Parcelamento - 2ª via, Carnê de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Parcelamento de débito de ICMS, Pedido de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Parcelamento de débito de IPVA, Pedido de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Parcelamento de débito de ITCMD, Pedido de – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Parcelamento de débito inscrito, Processo de alegação de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Parcelamento de débito não inscrito, Processo de alegação de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Parcelamento de imposto, Processo de pedido de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Participação dos municípios na arrecadação, Relatório do índice de USE Sistema do cálculo de valor adicionado de município 018.03.01.017
Participação dos municípios, Expediente de impugnação ao índice de 018.03.01.006
PAT - Processo Administrativo Tributário – USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Pauta de Julgamento 018.04.01.001
Pedido de 2ª via de Ceridão da Dívida Ativa USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Pedido de 2ª via de GARE USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Pedido de 2ª via de Guia de Informação e Apuração de ICMS – GIAS USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Pedido de alteração para intervenção em ECF – USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Pedido de apropriação de crédito rural USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Pedido de apropriação do crédito acumulado – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Pedido de aproveitamento de crédito – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Pedido de aproveitamento de crédito, Processo de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Reclamação referente ao – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Pedido de baixa da dispensa de pagamento do IPVA, Processo de – USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Pedido de baixa da imunidade do IPVA, Processo de – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Pedido de baixa da Inscrição Estadual USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Pedido de baixa da isenção do IPVA, Processo de – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Pedido de baixa de Multa por Infração à Legislação de Trânsito – MILT USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Pedido de cadastramento e credenciamento de gráficas, Processo de – USE Processo de credenciamento de gráficas 018.02.02.070
Pedido de certidão cadastral USE Expediente de solicitação de certidão cadastral 018.02.02.048
Pedido de Certidão da Dívida Ativa USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Pedido de certidão de pagamento de ICMS – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Pedido de certidão de pagamento de IPVA – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Pedido de certidão de pagamento de ITCMD – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Pedido de certidão de pagamento de tributos e multas – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Pedido de certidão de regularidade do ITCMD USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Pedido de certidão negativa de débitos não inscritos – USE Expediente de emissão de certidão negativa de débitos 018.02.02.071
Pedido de compensação ou restituição de ICMS– USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de concessão de pensão especial USE Processo de pedido de concessão de pensão especial 047.00.01.001
Pedido de contribuinte dentro do Contencioso Tributário – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Pedido de credenciamento no sistema e-CredRural USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Pedido de credenciamento para intervenção em ECF – USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Pedido de desbloqueio de IPVA USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Pedido de desbloqueio de multa USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Pedido de desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista USE Expediente de solicitação de desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista 018.02.02.052
Pedido de desbloqueio de taxa de licenciamento de veículo – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Pedido de dispensa de pagamento de IPVA – USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Pedido de isenção de tributos – ICMS – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Pedido de isenção de tributos – IPVA – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Pedido de isenção de tributos – ITCMD – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Pedido de isenção de tributos– USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Pedido de juntada de procuração – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Pedido de liquidação de débito fiscal com crédito acumulado, Processo de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Pedido de liquidação de débito fiscal com imposto a ser ressarcido, Processo de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de parcelamento de imposto – ICMS – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Pedido de parcelamento de imposto – IPVA – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Pedido de parcelamento de imposto – ITCMD – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Pedido de parcelamento de imposto – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Pedido de reconhecimento de ausência de similaridade, Processo de – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Pedido de reconhecimento de imunidade de imposto, Processo de – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Pedido de reconhecimento de interdependência – USE Processo de reconhecimento de interdependência 018.02.02.081
Pedido de regime especial – USE Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089
Pedido de ressarcimento substituição tributária – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de restituição de caução – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de restituição de custas e emolumentos – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de restituição de ICMS – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de restituição de IPVA – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de restituição de ITCMD – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de restituição de multas de trânsito (MILT) – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de restituição de taxas – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Pedido de retificação de GARE – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Pedido de retificação de GARE de ICMS – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Pedido de retificação de GARE de IPVA – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Pedido de retificação de GARE de ITCMD – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Pedido de retificação de GARE de taxas – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Pedido de senha de PFE USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Pedido de substituição de GIA/GIA-ST/DS/DSN/STDA/DARE USE Expediente de substituição de GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA 018.02.02.031
Pedido de transferência de crédito – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Pedido de transferência de crédito acumulado entre empresas interdependentes – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Pedido de transferência de crédito rural – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Pedido de utilização de crédito acumulado recebido em transferência – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Pedido de Verificação Fiscal – PVF USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Pedido estorno de crédito simples produtor rural USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Pedido judicial de infomação (exceto Nota Fiscal Paulista) – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Pedido judicial de informação sobre Nota Fiscal Paulista – USE Expediente de atendimento referente ao Programa Nota Fiscal Paulista 018.02.02.041
Pedido/ alteração/ reclamação, Processo de credenciamento para intervenção em ECF USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
PENSÃO ESPECIAL AOS PARTICIPANTES CIVIS DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932, CONCESSÃO DE 047
PENSÃO ESPECIAL, INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE PEDIDOS DE 047.00.01
Pensão especial, Processo de pedido de concessão de 047.00.01.001
Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, Expediente de Defesa ou Recurso ou 018.02.02.013
Petição fora do prazo regulamentar no Contencioso Tributário – USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Petições de contribuintes dentro do Contencioso Tributário – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
PIE - Programa de Incentivo ao Esporte – USE Processo de revisão de inabilitação à programa de incentivo fiscal 018.02.02.116
PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO 018.02.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ELABORAÇÃO DO 018.01.01
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 018.01
Plano de trabalho das atividades fiscais USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Plano de trabalho de arrecadação USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Plano de trabalho DEAT/DRT – implantação através de Ofício DEAT – USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Plano de trabalho DRT/DEAT – USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Plano estratégico da administração tributária 018.01.01.001
PMSP, Controle de depósitos na conta tesouro – USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Prestação de contas em atraso, Ofício de 018.03.01.010

Informação de quitação de débito inscrito USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Informação de quitação de débito não inscrito USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Informação e Apuração de ICMS - GIAS, Pedido de 2ª via de Guia de USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Informações fiscais a órgãos externos – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Informativo sobre administração tributária USE Livro, periódico, folheto 002.05.01.001
Infração à Legislação de Trânsito - MILT, Pedido de baixa de Multa por USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Infração e Imposição de Multa - AIIM, Defesa de Auto de – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Infração e Imposição de Multa - AIIM, Processo de Auto de USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Infração e Imposição de Multa - AIIM, Recurso ao Auto de – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Inibição de inscrição de débito na dívida ativa, Processo para USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Inidoneidade, procedimento para apuração de USE Processo de declaração de inidoneidade de documento fiscal 018.02.02.060
Inidoneidade, Relatório de apuração de – USE Processo de declaração de inidoneidade de documento fiscal 018.02.02.060
Inquérito policial – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Inscrição de débito na dívida ativa, Processo para inibição de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Inscrição do débito na dívida ativa, exceto AIIM, Processo de proposta de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Inscrição do débito, Processo de cancelamento da USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Inscrição Estadual, cassação da eficácia da - USE Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual 018.02.02.056
Inscrição Estadual, nulidade da – USE Processo de constatação de nulidade da Inscrição Estadual 018.02.02.064
Inscrição Estadual, Pedido de baixa da – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Inscrição mecanográfica, Processo de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA, CONTROLE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÉBITOS FISCAIS E DA 018.03.02
INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE PEDIDOS DE PENSÃO ESPECIAL 047.00.01
Interdependência, Processo de pedido de reconhecimento de – USE Processo de reconhecimento de interdependência 018.02.02.081
Interpelação bancária referente à divergência no recolhimento do contribuinte, Ofício de 018.03.01.008
Interpretação e aplicação da legislação tributária, Expediente de atendimento à consulta sobre 018.02.04.001
Intervenção em ECF, Processo de credenciamento para - USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Inventário ou arrolamento, Expediente de análise fiscal de doação, 018.02.02.024
Inventário, Expediente de doação em USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
IPVA – baixa de débitos inscritos – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
IPVA – baixa de débitos não inscritos – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
IPVA – cadastramento de locadora – Portaria CAT 54/09 - USE Expediente de cadastramento de locadoras de veículos 018.02.02.021
IPVA – comunicação de regularização cadastral do contribuinte – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
IPVA - Consultas e Respostas - USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
IPVA – denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
IPVA – entrega de arquivo digital – Portaria CAT 54/0909 - USE Expediente de cadastramento de locadoras de veículos 018.02.02.021
IPVA – impugnação de lançamento por notificação – USE Expediente de solicitação de impugnação ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.037
IPVA – lançamento por notificação – USE Processo de lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.062
IPVA – pagamento de imposto, certidão de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
IPVA - pedido de baixa da isenção do – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
IPVA - pedido de desbloqueio de – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
IPVA – pedido de desbloqueio de taxa de licenciamento – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
IPVA - pedido de dispensa de pagamento de – USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
IPVA – pedido de isenção – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
IPVA – pedido de parcelamento do imposto– USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
IPVA – pedido de restituição – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
IPVA – recurso ao AIIM – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
IPVA – recurso ao lançamento por notificação – USE Expediente de recurso ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.098
IPVA – retificação de GARE – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
IPVA -pedido de baixa da dispensa de pagamento do – USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
IPVA -pedido de baixa da imunidade do – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
IPVA por notificação, Expediente de solicitação de impugnação ao lançamento de 018.02.02.037
IPVA por notificação, Impugnação ao lançamento de USE Expediente de solicitação de impugnação ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.037
IPVA por notificação, lançamento de – USE Processo de lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.062
IPVA por notificação, Recurso ao lançamento de USE Expediente de recurso ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.098
IPVA, Base de Dados do Sistema do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 018.02.02.008
IPVA/MILT - Expediente saneamento – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Isenção de tributos, Processo de pedido de – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Isenção do IPVA -pedido de baixa da – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
ITBI - Consultas e Respostas - USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
ITCMD – arrolamento – USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
ITCMD - Consultas e Respostas - USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
ITCMD – denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
ITCMD – inventário – USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
ITCMD – pagamento de imposto, Certidão de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
ITCMD - pedido de certidão de regularidade do – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
ITCMD – pedido de isenção – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
ITCMD – pedido de parcelamento de imposto – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
ITCMD – pedido de restituição – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
ITCMD – recurso ao AIIM – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
ITCMD – retificação de GARE – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
ITCMD – solicitação de diligência fiscal sobre arrolamento – USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
ITCMD – solicitação de diligência fiscal sobre inventário – USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024

L

Lacres, credenciamento para fabricação de – USE Expediente de credenciamento de fabricante de Equipamento Emissor de cupom Fiscal - ECF 018.02.02.058
Lançamento de IPVA por notificação – USE Processo de lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.062
Lançamento de IPVA por notificação, Expediente de solicitação de impugnação ao 018.02.02.037
Lançamento de IPVA por notificação, Impugnação ao USE Expediente de solicitação de impugnação ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.037
Lançamento de IPVA por notificação, Recurso ao USE Expediente de recurso ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.098
Lavratura de AIIM USE Expediente de lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.114
Legislação de Trânsito - MILT, Pedido de baixa de Multa por Infração à – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Legislação tributária, Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da 018.02.04.001
Leilão de mercadorias apreendidas, Processo de – USE Processo de realização de leilão de mercadorias apreendidas 018.02.02.063
Leiloada, Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou 018.02.02.036
Liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação do recolheimtno de imposto, pedido de – USE Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada 018.02.02.036
Liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada, Guia de 018.02.02.036
Liquidação de débito fiscal com crédito acumulado, Processo de pedido de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Liquidação de débito fiscal com imposto a ser ressarcido, Processo de pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Locadoras de veículos, Cadastramento de - USE Expediente de cadastramento de locadoras de veículos 018.02.02.021
Localização de estabelecimento/contribuinte - USE Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual 018.02.02.056

M

Mecanográfica, Processo de inscrição USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Mercadoria estrangeira sem comprovação de recolhimento de ICMS, Guia para liberação de – USE Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada 018.02.02.036
Mercadoria importada (GLME) ou leiloada, Guia de liberação de 018.02.02.036
Mercadorias apreendidas, Processo de leilão de – USE Processo de realização de leilão de mercadorias apreendidas 018.02.02.063
Mercadorias em estabelecimento de produtor, Relação das entradas e saídas de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Mercadorias ou documentos, Processo de apreensão de bens, 018.02.02.001
MILT, Pedido de baixa de Multa por Infração à Legislação de Trânsito – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Movimento de Gado - DMG, Demonstrativo de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Multa - AIIM, Defesa de Auto de Infração e Imposição de – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Multa - AIIM, Processo de Auto de Infração e Imposição de USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Multa - AIIM, Recurso ao Auto de Infração e Imposição de – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Multa FUNPESP, Processo de restituição de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Multa por Infração à Legislação de Trânsito - MILT, Pedido de baixa de – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Multa, Processo de pedido de desbloqueio de – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Multas contratuais, Ofício de notificação aos bancos referente às 018.03.01.009
Multas de trânsito – MILT – pedido de restituição – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Municipal - DREMU, Declaração da Receita Tributária Própria 018.03.01.018
Municípios na arrecadação, Relatório do índice de participação dos – USE Sistema do cálculo de valor adicionado de município 018.03.01.017
Municípios, Expediente de impugnação ao índice de participação dos 018.03.01.006

N

Não localização de contribuinte, declaração de- USE Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual 018.02.02.056
NF-e – Solicitação de AIDF – NF modelo 1 ou 1A aos contribuintes obrigados a emitirem NF-e – USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
NFE, Nota Fiscal de Exportação – 018.02.02.038
Nossa Caixa, Relatório de repasse do Banco USE Relatório de repasse do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB 018.03.01.014
Nota Fiscal de Exportação – NFE 018.02.02.038
Nota fiscal de remessa para Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio 018.02.02.039
Nota fiscal de Zona Franca de Manaus – USE Nota Fiscal de remessa para Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio 018.02.02.039
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – USE Expediente de alteração e cancelamento de documento fiscal emitido pelo contribuinte 018.02.02.040
Nota Fiscal Eletrônica, Base de Dados do Sistema de 018.02.02.006
Nota Fiscal Paulista – apuração de fraude – USE Processo de apuração de fraude no Programa Nota Fiscal Paulista 018.02.02.113
Nota Fiscal Paulista – demandas e procedimentos em geral (exceto desbloqueio de senha) – USE Expediente de atendimento referente ao Programa Nota Fiscal Paulista 018.02.02.041
Nota Fiscal Paulista - Pedido de desbloqueio de senha de – USE Expediente de solicitação de desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista 018.02.02.052
Nota Fiscal Paulista, Base de Dados do Sistema de 018.02.02.007
Nota Fiscal Paulista, Expediente de atendimento referente ao Programa 018.02.02.041
Nota Fiscal Paulista, Expediente de solicitação de desbloqueio de senha de 018.02.02.052
Nota fiscal produtor rural – AIDF USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005



quarta-feira, 23 de outubro de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (202) – 35

Relatório de quantidade de documentos enviados para processamento para fins de tarifa bancária 018.03.01.013
Relatório de repasse do Banco Nossa Caixa USE Relatório de repasse do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB 018.03.01.014
Relatório de repasses de Bancos USE Relatório de repasse do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB 018.03.01.014
Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Relatório do índice de participação dos municípios na arrecadação USE Sistema do cálculo de valor adicionado de município 018.03.01.017
Relatório fiscal - SEFAZ outro Estado USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Remissão de imposto, Processo de – USE Processo de remissão ou anistia de imposto 018.02.02.090
Representação de crime de sonegação ou contra a ordem tributária USE Expediente de representação de crime de sonegação ou contra a ordem tributária 018.02.02.104
Requerimento de senha de ST USE Expediente de solicitação de 2ª via de documentos tributários 018.02.02.110
Respostas - ICMS, Consultas e USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Respostas - IPVA, Consultas e USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Respostas - ITBI, Consultas e USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Respostas - ITCMD, Consultas e USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Respostas - Taxas, Consultas e USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Ressarcimento substituição tributária, pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de caução, pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de custas e emolumentos, pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de fiança criminal, pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de ICMS, pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de ICMS, pedido de compensação – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de IPVA, pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de ITCMD, pedido de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de multa FUNPESP, Processo de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Restituição de receita de baixo valor USE Expediente de restituição de receita de baixo valor 018.02.02.115
Restituição de tributos, Processo de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Retificação de GARE de ICMS, pedido de – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Retificação de GARE de IPVA, pedido de – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Retificação de GARE de ITCMD, pedido de – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Retificação de GARE de taxas, pedido de – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Retificação de GARE, pedido de – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932, CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL AOS PARTICIPANTES CIVIS DA 047
Romaneio de entrada de gado para abate USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122

S

SAFT-DHD 700, 800 e 900, Relatório de entradas e remessas de arquivo 018.03.01.011
Saídas de mercadorias em estabelecimento de produtor, Relação das entradas e USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Sanção fiscal, Processo de aplicação de 018.02.02.112
Saneamento de conta fiscal de ICMS (exceto para alegação de pagamento ou de parcelamento de débito) – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Saneamento IPVA/MILT, Expediente USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
SEFAZ outro Estado, Relatório fiscal - USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Seleção de juízes do Tribunal de Impostos e Taxas – TIT, Processo de 018.04.01.002
Senha de Nota Fiscal Paulista, Expediente de solicitação de desbloqueio de 018.02.02.052
Senha de Nota Fiscal Paulista, Pedido de desbloqueio de USE Expediente de solicitação de desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista 018.02.02.052
Separação, Expediente de doação em – USE Expediente de análise fiscal de doação, inventário ou arrolamento 018.02.02.024
Simples Nacional - correção de conta fiscal (exceto para alegação de pagamento ou de parcelamento de débito) – USE Processo de exclusão ou  018.02.02.117
indeferimento de opção do Regime do Simples Nacional
Simples Nacional, Controle de depósitos na conta tesouro – USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
Simples Nacional, exclusão ou indeferimento - USE Processo de exclusão ou indeferimento de opção do Regime do Simples Nacional 018.02.02.117
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, Base de Dados do 018.02.02.006
Sistema de Nota Fiscal Paulista, Base de Dados do 018.02.02.007
Sistema do cálculo de valor adicionado de município 018.03.01.017
Solicitação da Polícia Civil/Militar/Federal – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Solicitação da Procuradoria Geral do Estado – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Solicitação de certidão de pagamento e de regularidade de tributos e multas, Expediente de 018.02.02.049
Solicitação de desbloqueio de senha de Nota Fiscal Paulista, Expediente de 018.02.02.052
Solicitação de impugnação ao lançamento de IPVA por notificação, Expediente de 018.02.02.037
Solicitação de outros Estados – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Solicitação de outros órgãos – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Solicitação de transferência de crédito produtor rural para IE – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Solicitação do Ministério Público – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Solicitação do Tribunal de Contas – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Solicitação do Tribunal de Justiça – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Sonegação fiscal - ANIF, Expediente para apuração de denúncia, notícia ou comunicação sobre – USE Expediente de apuração em Auto de Notícia de Interesse Fiscal – ANIF 018.02.02.034
Sonegação ou contra a ordem tributária, Representação de crime de USE Expediente de representação de crime de sonegação ou contra a ordem tributária 018.02.02.104
SPB, Comprovante de depósito bancário – USE Comprovante de depósito bancário 018.03.01.002
ST – Inscrição de estabelecimento de outra UF– USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Substituição de arquivo digital – Art. 15º Portaria CAT 153/2011 - USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Substituição de GIA USE Expediente de substituição de GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA 018.02.02.031
Substituição de GIA/DS/DSN/STDA/DARE USE Expediente de substituição de GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA 018.02.02.031
Substituição STDA USE Expediente de substituição de GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA 018.02.02.031
Substituição tributária - pedido de ressarcimento – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Supletivas - GRS, Guias de Recolhimento 018.03.01.007

T

Tabela anual de valor venal dos veículos USE Expediente de elaboração da tabela anual de valor venal dos veículos 018.03.01.016
Tarifa bancária, Relatório de quantidade de documentos de USE Relatório de quantidade de documentos enviados para processamento para fins de tarifa bancária 018.03.01.013
Tarifas bancárias, Atestado de pagamento de 018.03.01.001
Taxas – pedido de restituição – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Taxas – retificação de GARE – USE Expediente de solicitação de retificação de guia de arrecadação de receita 018.02.02.053
Taxas, Consultas e Respostas - USE Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária 018.02.04.001
Trabalho de administração tributária, Plano de 018.02.01.001
Transferência de crédito acumulado entre empresas interdependentes - pedido de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Transferência de crédito, Processo de pedido de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Transferência, Processo de pedido de utilização de crédito acumulado recebido em – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Trânsito – MILT, Pedido de baixa de Multa por Infração à Legislação de – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
TRIBUTÁRIA E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA, GERENCIAMENTO DA ARRECADAÇÃO 018.03
Tributária Própria Municipal - DREMU, Declaração da Receita 018.03.01.018
TRIBUTÁRIA, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO - USE Publicação oficial e co-edição (TTD-Meio) 002.05.01
TRIBUTÁRIA, EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 018.02.02
Tributária, Expediente de atendimento à consulta sobre interpretação e aplicação da legislação 018.02.04.001
TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO 018.02
TRIBUTÁRIA, GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO 018
Tributária, Informativo sobre administração – USE Livro, periódico, folheto (TTD-Meio) 002.05.01.001
Tributária, Plano de trabalho de administração 018.02.01.001
Tributária, Plano estratégico da administração 018.01.01.001
Tributária, Relatório de estudos da administração - USE Relatório de acompanhamento e análise da arrecadação 018.01.01.003
TRIBUTÁRIAS, ATENDIMENTO TÉCNICO EM QUESTÕES 018.02.04
TRIBUTÁRIO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 018.04
TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO 018.01
TRIBUTÁRIOS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 018.01.02
TRIBUTOS, CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DE 018.03.01
Tributos, Processo de pedido de isenção de – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Tributos, Processo de restituição de – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092

U

Uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Pedido de autorização para uso ou cessação de – USE Expediente de reclamação referente ao  018.02.02.096
pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Pedido de autorização para – USE Expediente de reclamação referente ao  018.02.02.096
pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Reclamação referente ao pedido de autorização para – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Utilização de crédito acumulado recebido em transferência - pedido de – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065

V

Valor adicionado de município, Sistema do cálculo de 018.03.01.017
Valor venal dos veículos, Tabela anual de USE Expediente de elaboração da tabela anual de valor venal dos veículos 018.03.01.016
Veículos Automotores - IPVA, Base de Dados do Sistema do Imposto sobre a Propriedade de 018.02.02.008
Veículos, Expediente de cadastramento de locadoras de 018.02.02.021
Veículos, Tabela anual de valor venal dos USE Expediente de elaboração da tabela anual de valor venal dos veículos 018.03.01.016
Verificação Fiscal - PVF, Pedido de – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Verificação prévia – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Verificações fiscais – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Verificações fiscais para exigências para inscrição, alteração ou baixa de informações cadastrais da IE – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033

Z

Zona Franca de Manaus, Nota fiscal de – USE Nota Fiscal de remessa para Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio 018.02.02.039
*  As FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES e ATIVIDADES são apresentadas em letras maiúsculas. O Índice apresenta também, de forma per-

mutada, os tipos documentais, bem como os termos e expressões variantes do conteúdo dos documentos de uso corrente na 
Secretaria da Fazenda.

Previsão de arrecadação, Relatório de 018.01.01.002
Procedimento Administrativo de Cassação (PAC) – USE Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual 018.02.02.056
Procedimento Administrativo de Constatação de Nulidade de Inscrição (PCN) – USE Processo de constatação de nulidade da Inscrição Estadual 018.02.02.064
Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Processo de alegação de pagamento de débito inscrito USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de alegação de pagamento de débito não inscrito USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de alegação de parcelamento de débito inscrito USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de alegação de parcelamento de débito não inscrito USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de anistia de imposto USE Processo de remissão ou anistia de imposto 018.02.02.090
Processo de aplicação de sanção fiscal 018.02.02.112
Processo de apreensão de bens, mercadorias ou documentos 018.02.02.001
Processo de apuração de fraude no Programa Nota Fiscal Paulista 018.02.02.113
Processo de Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM USE Processo Administrativo Tributário - PAT 018.04.02.001
Processo de cancelamento da inscrição do débito USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de cancelamento de débitos inscritos/correção conta fiscal – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de cassação da eficácia da Inscrição Estadual 018.02.02.056
Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de concessão de benefício fiscal 018.02.02.119
Processo de concessão de pensão especial USE Processo de pedido de concessão de pensão especial 047.00.01.001
Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089
Processo de constatação de nulidade da Inscrição Estadual 018.02.02.064
Processo de credenciamento de contribuinte fabricante da indústria de processamento eletrônico de dados USE Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089
Processo de credenciamento de gráficas 018.02.02.070
Processo de credenciamento para fabricação de lacres – USE Expediente de credenciamento de fabricante de Equipamento Emissor de cupom Fiscal - ECF 018.02.02.058
Processo de credenciamento para intervenção em ECF - pedido/ alteração/ reclamação USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Processo de credenciamento para intervenção em ECF – USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Processo de declaração de inidoneidade de documento fiscal 018.02.02.060
Processo de determinações judiciais – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Processo de documentação inidônea – USE Processo de declaração de inidoneidade de documento fiscal 018.02.02.060
Processo de exclusão ou indeferimento de opção do Regime do Simples Nacional 018.02.02.117
Processo de fraude fiscal – USE Processo de apuração de fraude fiscal 018.02.02.061
Processo de fraude na Nota Fiscal Paulista – USE Processo de apuração de fraude no Programa Nota Fiscal Paulista 018.02.02.113
Processo de inscrição mecanográfica USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal – USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Processo de lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.062
Processo de leilão de mercadorias apreendidas – USE Processo de realização de leilão de mercadorias apreendidas 018.02.02.063
Processo de nulidade da Inscrição Estadual - USE Processo de constatação de nulidade da Inscrição Estadual 018.02.02.064
Processo de pedido de apropriação do crédito acumulado – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Processo de pedido de aproveitamento de crédito – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Processo de pedido de baixa da dispensa de pagamento do IPVA - USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Processo de pedido de baixa da imunidade do IPVA – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Processo de pedido de baixa da isenção do IPVA – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Processo de pedido de cadastramento e credenciamento de gráficas – USE Processo de credenciamento de gráficas 018.02.02.070
Processo de pedido de certidão negativa de débitos – USE Expediente de emissão de certidão negativa de débitos 018.02.02.071
Processo de pedido de compensação ou restituição de ICMS – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de pedido de concessão de pensão especial 047.00.01.001
Processo de pedido de desbloqueio de multa – USE Expediente de saneamento de IPVA e MILT 018.02.02.035
Processo de pedido de dispensa de pagamento de IPVA – USE Processo de concessão ou baixa de dispensa de pagamento de IPVA 018.02.02.074
Processo de pedido de isenção de tributos – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Processo de pedido de liquidação de débito fiscal com crédito acumulado – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Processo de pedido de liquidação de débito fiscal com imposto a ser ressarcido – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de pedido de parcelamento de imposto USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de pedido de reconhecimento de ausência de similaridade – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Processo de pedido de reconhecimento de imunidade de imposto – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Processo de pedido de reconhecimento de inexistência de similaridade nacional – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Processo de pedido de reconhecimento de interdependência – USE Processo de reconhecimento de interdependência 018.02.02.081
Processo de pedido de ressarcimento substituição tributária – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de pedido de restituição de caução – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de pedido de restituição de custas e emolumentos – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de pedido de restituição de fiança criminal – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de pedido de transferência de crédito – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Processo de pedido de transferência de crédito acumulado entre empresas interdependentes – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Processo de pedido de utilização de crédito acumulado recebido em transferência – USE Processo de apropriação e utilização de crédito acumulado ou de produtor rural 018.02.02.065
Processo de plano de trabalho das atividades fiscais USE Plano de trabalho de administração tributária 018.02.01.001
Processo de proposta de inscrição do débito na dívida ativa, exceto AIIM USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de reconhecimento de interdependência 018.02.02.081
Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Processo de regime especial – USE Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089
Processo de reinscrição do débito na dívida ativa, exceto AIIM USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Processo de remissão de imposto – USE Processo de remissão ou anistia de imposto 018.02.02.090
Processo de remissão ou anistia de imposto 018.02.02.090
Processo de restituição de multa FUNPESP – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de restituição de tributos – USE Processo de compensação, restituição ou ressarcimento de tributos, multas e outras receitas 018.02.02.092
Processo de revisão de inabilitação à programa de incentivo fiscal 018.02.02.116
Processo de seleção de juízes do Tribunal de Impostos e Taxas - TIT 018.04.01.002
Processo para inibição de inscrição de débito na dívida ativa USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Produtor rural - AIDF, Nota fiscal de – USE Expediente de autorização para emissão ou impressão de documentos fiscais 018.02.02.005
Produtor, Relação das entradas e saídas de mercadorias em estabelecimento de USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Programa Nota Fiscal Paulista, Expediente de atendimento referente ao 018.02.02.041
Prontuário de contribuinte 018.02.02.095
Proposta de inscrição do débito na dívida ativa, exceto AIIM, Processo de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Própria Municipal - DREMU, Declaração da Receita Tributária 018.03.01.018
PVF, Pedido de Verificação Fiscal – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033

Q

Quantidade de documentos enviados para processamento para fins de tarifa bancária, Relatório de 018.03.01.013
QUESTÕES TRIBUTÁRIAS, ATENDIMENTO TÉCNICO EM 018.02.04

R

Receita Tributária Própria Municipal - DREMU, Declaração da 018.03.01.018
Recepção de documentos da DIPAM USE Expediente de impugnação ao índice de participação dos municípios 018.03.01.006
Reclamação referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF – USE Expediente de reclamação  018.02.02.096
referente ao pedido de autorização para uso ou cessação de uso de Equipamento de emissor de Cupom Fiscal - ECF
Reclamação sobre intervenção em ECF – USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Reclamação/ pedido/ alteração, Processo de credenciamento para intervenção em ECF- USE Expediente de credenciamento para intervenção em Emissor de Cupom Fiscal - ECF 018.02.02.059
Recolhimento de ICMS, Guia para liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação de – USE Guia de liberação de mercadoria importada (GLME) ou leiloada 018.02.02.036
Recolhimento do contribuinte, Ofício de interpelação bancária referente à divergência no 018.03.01.008
Recolhimento Supletivas - GRS, Guias de 018.03.01.007
Reconhecimento de ausência de similaridade – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Reconhecimento de benefícios fiscais para deficiente físico – USE Processo de isenção de tributo 018.02.02.075
Reconhecimento de imunidade de imposto – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Reconhecimento de interdependência – USE Processo de reconhecimento de interdependência 018.02.02.081
RECOPI – Imunidade de ICMS – USE Processo de reconhecimento ou baixa de imunidade de tributo 018.02.02.080
Recurso ao AIIM de ICMS – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Recurso ao AIIM de IPVA – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Recurso ao AIIM de ITCMD – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Recurso ao Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Recurso ao lançamento de IPVA por notificação – USE Expediente de recurso ao lançamento de IPVA por notificação 018.02.02.098
Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, Expediente de Defesa ou 018.02.02.013
Recusos em geral – USE Expediente de Defesa ou Recurso ou Petição ao Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 018.02.02.013
Refazimento de trabalhos fiscais – USE Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Regime especial – USE Processo de concessão ou revogação de regime especial 018.02.02.089
Regularidade de tributos e multas, Expediente de solicitação de certidão de pagamento e de 018.02.02.049
Regularidade do ITCMD, Pedido de certidão de – USE Expediente de solicitação de certidão de pagamento e regularidade de tributos e multas 018.02.02.049
Regularização cadastral do contribuinte, Expediente de comunicação de – USE Expediente de cadastro ou de alteração cadastral do contribuinte 018.02.02.022
Reinscrição do débito na dívida ativa, exceto AIIM, Processo de USE Processo de inscrição, parcelamento e cancelamento de débito fiscal 018.03.02.016
Relação das entradas e saídas de mercadorias em estabelecimento de produtor USE Relatório demonstrativo de crédito de produtor rural ou de crédito acumulado 018.02.02.122
Relação de certidões de óbito enviado pelo cartório 018.02.02.100
Relatório de acompanhamento e análise da arrecadação 018.01.01.003
Relatório de apuração de inidoneidade INTEGRA Processo de declaração de inidoneidade de documento fiscal 018.02.02.060
Relatório de cadastramento ou descadastramento de agência bancária da rede arrecadadora 018.03.01.020
Relatório de divergência de arrecadação 018.03.01.012
Relatório de emissão de Notas de Lançamento (NL) de arrecadação 018.03.01.019
Relatório de entradas e remessas de arquivo SAFT-DHD 700, 800 e 900 018.03.01.011
Relatório de estudos da administração tributária - USE Relatório de acompanhamento e análise da arrecadação 018.01.01.003
Relatório de fiscalização em empresas de outros Estados INTEGRA Expediente de verificação fiscal 018.02.02.033
Relatório de previsão de arrecadação 018.01.01.002
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018.02.02.022
Expediente de cadastro ou de 
alteração cadastral do 
contribuinte

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. Se a alteração 
se referir a pedido de baixa, os livros e 
documentos fiscais de contribuintes, 
apresentados no pedido de inativação da 
inscrição e não retirados, poderão ser 
eliminados em 5 (cinco) anos contados a 
partir da data da inativação da Inscrição 
Estadual. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.023 
Inativado

Expediente de comunicações 
fiscais - - - -

018.02.02.024
Expediente de análise fiscal de 
doação, inventário ou 
arrolamento

vigência 5

Lei Estadual n. 10.705/2000. A vigência 
esgota-se com a conclusão da análise 
fiscal pertinente.

018.02.02.025 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024

Expediente de doação em 
inventário - - - -

018.02.02.026 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024

Expediente de doação em 
separação - - - -

018.02.02.027 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024

Expediente de doação extra-
judicial - - - -

018.02.02.028 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024
Expediente de doação judicial - - - -

018.02.02.029 
Inativado, utilizar 

TTD-Meio 
006.01.10.004 - 
Expediente de 
atendimento

Expediente de informações 
fiscais a orgãos externos - - - -

018.02.02.030 
Inativado, utilizar 

018.02.02.033

Expediente de notificação ao 
contribuinte - - - -

018.02.02.031 Expediente de substituição de 
GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. GIA - Guia de 
Informação e Apuração do ICMS; GIA-ST 
- Guia Nacional de Informação e 
Apuração do ICMS Substituição 
Tributária; DS - Declaração do Simples; 
DSN - Declaração do Simples Nacional; 
STDA - Substituição Tributária e 
Diferencial de Alíquota. A vigência esgota-
se com a conclusão do procedimento 
fiscal pertinente.

018.02.02.032 
Inativado, utilizar 

018.02.02.022
Expediente de verificação prévia - - - -

018.02.02.033 Expediente de verificação fiscal vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. A vigência 
esgota-se com o encerramento do 
expediente.

018.02.02.034
Expediente de apuração em Auto 
de Notícia de Interesse Fiscal -  
ANIF

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, RICMS; Resolução SF n. 
20/2004. ANIF - Auto de Notícia de 
Interesse Fiscal. A vigência esgota-se 
com a improcedência da denúncia ou 
com a conclusão da apuração. Se 
constatada fraude fiscal, autua-se o 
Processo de apuração de  fraude fiscal -
018.02.02.061.

018.02.02.035 Expediente de saneamento de 
IPVA e MILT vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174. Lei n. 
13.296/ 2008. IPVA -  Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores e 
MILT - Multa por Infração à Legislação de 
Trânsito. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.036 Guia de liberação de mercadoria 
importada (GLME) ou leiloada vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174. 
Portaria CAT n. 59/2007. A vigência 
esgota-se com a liberação ou negativa do 
pedido.

018.02.02.037

Expediente de solicitação de 
impugnação ao lançamento de 
IPVA por notificação vigência 5

Decreto Estadual n. 50.768/2006. A 
vigência esgota-se com a juntada ao 
Processo de lançamento de IPVA por 
notificação (018.02.02.062) ou com o 
encerramento da análise fiscal pertinente.

018.02.02.038 Nota Fiscal de Exportação vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000. A vigência esgota-se com a 
emissão do visto.

018.02.02.039
Nota fiscal de remessa para  
Zona Franca de Manaus ou área 
de livre comércio

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. A vigência 
esgota-se com a emissão do visto.

018.02.02.040
Expediente de alteração e 
cancelamento de documento 
fiscal emitido  pelo contribuinte.

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional) arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000; Portaria CAT n. 
162/2008. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.041
Expediente de atendimento 
referente ao Programa Nota 
Fiscal Paulista

vigência 5

Lei Estadual n. 12.685/2007. Abrange 
também pedidos de desbloqueio de 
créditos e demandas de órgãos externos 
relacionadas à Nota Fiscal Paulista. A 
vigência esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.

018.02.02.042 
Inativado utilizar 
018.02.02.005

Nota fiscal produtor rural - AIDF - - - -

018.02.02.043 
Inativado, utilizar 

018.02.02.110
Pedido de 2ª via de GARE - - - -

018.02.02.044 
Inativado, utilizar 

018.02.02.110

Pedido de 2ª via de Guia de 
Informação e Apuração de ICMS -
GIAS

- - - -

018.02.02.045 
Inativado, utilizar 

018.02.02.005

Pedido de autorização para uso 
ou cessação de uso de 
equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF

- - - -

018.02.02.046 
Inativado, utilizar 

018.02.02.022

Pedido de baixa da Inscrição 
Estadual - - - -

018.02.02.047 
Inativado, utilizar 

018.02.02.035

Pedido de baixa de Multa por 
Infração à Legislação de Trânsito 
- MILT

- - - -

018.02.02.048 Expediente de solicitação de 
certidão cadastral vigência 1

Lei Estadual n. 7.645/91. Para simples 
conferência ou para fins de INSS. A 
vigência esgota-se com a entrega da 
certidão ao interessado.

018.02.02.049
Expediente de solicitação de 
certidão de pagamento e de 
regularidade de tributos e multas

vigência 1 Lei Estadual n. 7.645/91. A vigência 
esgota-se com a entrega da certidão ao 
interessado.

018.02.02.050 
Inativado, utilizar 

018.02.02.049

Pedido de certidão de 
regularidade do ITCMD - - - -

018.02.02.051 
Inativado, utilizar 

018.02.02.035
Pedido de desbloqueio de IPVA - - - -

018.02.02.052
Expediente de solicitação de 
desbloqueio de senha de Nota 
Fiscal Paulista

vigência 1

Lei Estadual n. 12.685/2007; Resolução 
SF n. 14/2008. A vigência esgota-se com 
a conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.053
Expediente de solicitação de 
retificação de guia de 
arrecadação de receita

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 7.645/91. Abrange as 
seguintes guias de arrecadação de 
receita: GARE - Guia de Arrecadação 
Estadual, DARE - Documento de 
Arrecadação de Receita Estadual, GNRE -
Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Estaduais, etc. A vigência esgota-
se com  a conclusão do procedimento 
fiscal pertinente.

018.02.02.054 
Inativado, utilizar 

018.02.02.033

Pedido de Verificação Fiscal - 
PVF - - - -

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM - (Atualização)
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

018. GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (FUNÇÃO)

018.01 Planejamento tributário (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
Produtora

Unidade com 
atribuições de 

Arquivo
Eliminação Guarda 

Permanente

018.01.01.001 Plano estratégico da 
administração tributária 5 −

Decreto Estadual n. 44.566/1999. O 
documento é importante para a 
preservação da memória institucional.

018.01.01.002 Relatório de previsão de 
arrecadação 5 − Decreto Estadual n. 60.812/2014.

018.01.01.003 Relatório de acompanhamento e 
análise da arrecadação 5 − Decreto Estadual n. 60.812/2014.

018.01.02 
Elaboração de 

estudos tributários 

018.01.02.001 
Inativado 

Relatório de estudos da 
administração tributária - - - -

018.01.03 
Comunicação e 

divulgação sobre a 
administração 

tributária

018.01.03.001 
Inativado, utilizar 

TTD-Meio 
002.05.01.001

Informativo sobre administração 
tributária - - - -

018.02 Fiscalização tributária (SUBFUNÇÃO)

018.02.01.001 Plano de trabalho de 
administração tributária 1 10

O documento é importante para a 
preservação da memória institucional. 
Abrange os planos de trabalho de todas 
as unidades e temas (fiscalização, 
arrecadação etc.) da Administração 
Tributária.

018.02.01.002 
Inativado, utilizar 

018.02.01.001

Expediente de plano de trabalho 
de arrecadação - - - -

018.02.01.003 
Inativado, utilizar 

018.02.01.001

Processo de plano de trabalho 
das atividades fiscais - - - -

OBSERVAÇÕESATIVIDADES CÓDIGO DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA 
(em anos) DESTINAÇÃO

018.01.01 
Elaboração do 
planejamento 
estratégico

018.02.01 
Planejamento da 

fiscalização

018.02.02.001

Processo de apreensão de bens, 
mercadorias ou documentos

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, (RICMS), arts. 499 ao 504. 
Abrange o Auto de Apreensão de Bens 
(AAB), o Auto de Apreensão de 
Documentos (AAD) e o Auto de 
Apreensão de Livros e Documentos 
(AALD). A vigência esgota-se com a 
conclusão dos procedimentos fiscais 
pertinentes e a devolução ou liberação 
dos bens, mercadorias ou documentos ao 
interessado. 

018.02.02.002 
Inativado, utilizar 

018.02.02.001

Auto de Apreensão de 
Documentos - AAD - - - -

018.02.02.003 
Inativado, utilizar 

018.02.02.001

Auto de Apreensão de Livros e 
Documentos - AALD-ICMS - - - -

018.02.02.004 
Inativado, utilizar 

018.02.02.005

Autorização para emissão de 
documentos fiscais - - - -

018.02.02.005

Expediente de autorização para 
emissão ou impressão de 
documentos fiscais vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89, RICMS; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. A vigência 
esgota-se com a inativação da Inscrição 
Estadual. Engloba a  Autorização para 
Imprensão de Documentos Fiscais - 
AIDF, a Autorização para Imprensão de 
Documentos Fiscais - AIDF de Produtor 
Rural, o Sistema Eletrônico de 
Processamento de Dados - SEPD, bem 
como os pedidos de autorização para uso 
ou cessação de uso de equipamento  
Emissor de Cupom Fiscal - ECF, AIDF – 
Solicitação de  Autorização para 
Imprensão de Documentos Fiscais - AIDF 
– Nota  Fiscal modelo A ou 1ª aos 
contribuintes obrigados a emitir Nota  
Fisca Eletrônica - NFe, Nota fiscal 
produtor rural – AIDF

018.02.02.006
Base de dados de documentos 
fiscais eletrônicos emitidos pelo 
contribuinte

vigência −

Por tratar-se de base de dados de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009. 
Engloba entre outros a Nota Fiscal 
Eletrônica - NF-e, a Nota Fiscal ao 
Consumidor Eletrônica - NFC-e, o 
Conhecimento de Transporte Eletrônico - 
CT-e, o Cupom Fiscal Eletrônico emitido 
pelo Sistema Autenticador e Transmissor -
CF-e-SAT etc.

018.02.02.007 Base de dados do Sistema de 
Nota Fiscal Paulista vigência −

Por tratar-se de base de dados de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

018.02.02.008
Base de dados do Sistema do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA

vigência −

Por tratar-se de base de dados de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

018.02.02.009 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Boletim de abate de gado - - - -

018.02.02.010 
Inativado, utilizar 

018.02.02.110
Carnê de parcelamento - 2ª via - - - -

018.02.02.011 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Certificado de crédito de ICMS - 
gado - - - -

018.02.02.012 
Inativado 

Declaração Cadastral - DECA - - - -

018.02.02.013

Expediente de Defesa ou 
Recurso ou Petição de Auto de 
Infração e Imposição de Multa - 
AIIM

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174. O 
documento é incorporado ao Processo 
Administrativo Tributário - PAT

018.02.02.014 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Demonstrativo de abate de gado 
para terceiros - - - -

018.02.02.015 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Demonstrativo de Crédito 
Acumulado - DCA - - - -

018.02.02.016 
Inativado utilizar 
018.02.02.122

Demonstrativo de crédito de 
ICMS - café cru - - - -

018.02.02.017 
Inativado utilizar 
018.02.02.122

Demonstrativo de crédito de 
ICMS - gado - - - -

018.02.02.018 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Demonstrativo de Movimento de 
Gado - DMG - - - -

018.02.02.019 Expediente de acerto de parcela vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, RICMS. A vigência esgota-
se com o encerramento do expediente. 

018.02.02.020 Expediente de aviso de débito vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, RICMS. A vigência esgota-
se com o encerramento do expediente. 

018.02.02.021 Expediente de cadastramento de 
locadoras de veículos vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 13.296/2008. A vigência 
esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.
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018.02.02.022
Expediente de cadastro ou de 
alteração cadastral do 
contribuinte

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. Se a alteração 
se referir a pedido de baixa, os livros e 
documentos fiscais de contribuintes, 
apresentados no pedido de inativação da 
inscrição e não retirados, poderão ser 
eliminados em 5 (cinco) anos contados a 
partir da data da inativação da Inscrição 
Estadual. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.023 
Inativado

Expediente de comunicações 
fiscais - - - -

018.02.02.024
Expediente de análise fiscal de 
doação, inventário ou 
arrolamento

vigência 5

Lei Estadual n. 10.705/2000. A vigência 
esgota-se com a conclusão da análise 
fiscal pertinente.

018.02.02.025 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024

Expediente de doação em 
inventário - - - -

018.02.02.026 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024

Expediente de doação em 
separação - - - -

018.02.02.027 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024

Expediente de doação extra-
judicial - - - -

018.02.02.028 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024
Expediente de doação judicial - - - -

018.02.02.029 
Inativado, utilizar 

TTD-Meio 
006.01.10.004 - 
Expediente de 
atendimento

Expediente de informações 
fiscais a orgãos externos - - - -

018.02.02.030 
Inativado, utilizar 

018.02.02.033

Expediente de notificação ao 
contribuinte - - - -

018.02.02.031 Expediente de substituição de 
GIA, GIA ST, DS, DSN ou STDA vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. GIA - Guia de 
Informação e Apuração do ICMS; GIA-ST 
- Guia Nacional de Informação e 
Apuração do ICMS Substituição 
Tributária; DS - Declaração do Simples; 
DSN - Declaração do Simples Nacional; 
STDA - Substituição Tributária e 
Diferencial de Alíquota. A vigência esgota-
se com a conclusão do procedimento 
fiscal pertinente.

018.02.02.032 
Inativado, utilizar 

018.02.02.022
Expediente de verificação prévia - - - -

018.02.02.033 Expediente de verificação fiscal vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. A vigência 
esgota-se com o encerramento do 
expediente.

018.02.02.034
Expediente de apuração em Auto 
de Notícia de Interesse Fiscal -  
ANIF

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, RICMS; Resolução SF n. 
20/2004. ANIF - Auto de Notícia de 
Interesse Fiscal. A vigência esgota-se 
com a improcedência da denúncia ou 
com a conclusão da apuração. Se 
constatada fraude fiscal, autua-se o 
Processo de apuração de  fraude fiscal -
018.02.02.061.

018.02.02.035 Expediente de saneamento de 
IPVA e MILT vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174. Lei n. 
13.296/ 2008. IPVA -  Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores e 
MILT - Multa por Infração à Legislação de 
Trânsito. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.036 Guia de liberação de mercadoria 
importada (GLME) ou leiloada vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174. 
Portaria CAT n. 59/2007. A vigência 
esgota-se com a liberação ou negativa do 
pedido.

018.02.02.037

Expediente de solicitação de 
impugnação ao lançamento de 
IPVA por notificação vigência 5

Decreto Estadual n. 50.768/2006. A 
vigência esgota-se com a juntada ao 
Processo de lançamento de IPVA por 
notificação (018.02.02.062) ou com o 
encerramento da análise fiscal pertinente.

018.02.02.038 Nota Fiscal de Exportação vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000. A vigência esgota-se com a 
emissão do visto.

018.02.02.039
Nota fiscal de remessa para  
Zona Franca de Manaus ou área 
de livre comércio

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. A vigência 
esgota-se com a emissão do visto.

018.02.02.040
Expediente de alteração e 
cancelamento de documento 
fiscal emitido  pelo contribuinte.

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional) arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000; Portaria CAT n. 
162/2008. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.041
Expediente de atendimento 
referente ao Programa Nota 
Fiscal Paulista

vigência 5

Lei Estadual n. 12.685/2007. Abrange 
também pedidos de desbloqueio de 
créditos e demandas de órgãos externos 
relacionadas à Nota Fiscal Paulista. A 
vigência esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.

018.02.02.042 
Inativado utilizar 
018.02.02.005

Nota fiscal produtor rural - AIDF - - - -

018.02.02.043 
Inativado, utilizar 

018.02.02.110
Pedido de 2ª via de GARE - - - -

018.02.02.044 
Inativado, utilizar 

018.02.02.110

Pedido de 2ª via de Guia de 
Informação e Apuração de ICMS -
GIAS

- - - -

018.02.02.045 
Inativado, utilizar 

018.02.02.005

Pedido de autorização para uso 
ou cessação de uso de 
equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF

- - - -

018.02.02.046 
Inativado, utilizar 

018.02.02.022

Pedido de baixa da Inscrição 
Estadual - - - -

018.02.02.047 
Inativado, utilizar 

018.02.02.035

Pedido de baixa de Multa por 
Infração à Legislação de Trânsito 
- MILT

- - - -

018.02.02.048 Expediente de solicitação de 
certidão cadastral vigência 1

Lei Estadual n. 7.645/91. Para simples 
conferência ou para fins de INSS. A 
vigência esgota-se com a entrega da 
certidão ao interessado.

018.02.02.049
Expediente de solicitação de 
certidão de pagamento e de 
regularidade de tributos e multas

vigência 1 Lei Estadual n. 7.645/91. A vigência 
esgota-se com a entrega da certidão ao 
interessado.

018.02.02.050 
Inativado, utilizar 

018.02.02.049

Pedido de certidão de 
regularidade do ITCMD - - - -

018.02.02.051 
Inativado, utilizar 

018.02.02.035
Pedido de desbloqueio de IPVA - - - -

018.02.02.052
Expediente de solicitação de 
desbloqueio de senha de Nota 
Fiscal Paulista

vigência 1

Lei Estadual n. 12.685/2007; Resolução 
SF n. 14/2008. A vigência esgota-se com 
a conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.053
Expediente de solicitação de 
retificação de guia de 
arrecadação de receita

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 7.645/91. Abrange as 
seguintes guias de arrecadação de 
receita: GARE - Guia de Arrecadação 
Estadual, DARE - Documento de 
Arrecadação de Receita Estadual, GNRE -
Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Estaduais, etc. A vigência esgota-
se com  a conclusão do procedimento 
fiscal pertinente.

018.02.02.054 
Inativado, utilizar 

018.02.02.033

Pedido de Verificação Fiscal - 
PVF - - - -

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM - (Atualização)
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

018. GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (FUNÇÃO)

018.01 Planejamento tributário (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
Produtora

Unidade com 
atribuições de 

Arquivo
Eliminação Guarda 

Permanente

018.01.01.001 Plano estratégico da 
administração tributária 5 −

Decreto Estadual n. 44.566/1999. O 
documento é importante para a 
preservação da memória institucional.

018.01.01.002 Relatório de previsão de 
arrecadação 5 − Decreto Estadual n. 60.812/2014.

018.01.01.003 Relatório de acompanhamento e 
análise da arrecadação 5 − Decreto Estadual n. 60.812/2014.

018.01.02 
Elaboração de 

estudos tributários 

018.01.02.001 
Inativado 

Relatório de estudos da 
administração tributária - - - -

018.01.03 
Comunicação e 

divulgação sobre a 
administração 

tributária

018.01.03.001 
Inativado, utilizar 

TTD-Meio 
002.05.01.001

Informativo sobre administração 
tributária - - - -

018.02 Fiscalização tributária (SUBFUNÇÃO)

018.02.01.001 Plano de trabalho de 
administração tributária 1 10

O documento é importante para a 
preservação da memória institucional. 
Abrange os planos de trabalho de todas 
as unidades e temas (fiscalização, 
arrecadação etc.) da Administração 
Tributária.

018.02.01.002 
Inativado, utilizar 

018.02.01.001

Expediente de plano de trabalho 
de arrecadação - - - -

018.02.01.003 
Inativado, utilizar 

018.02.01.001

Processo de plano de trabalho 
das atividades fiscais - - - -

OBSERVAÇÕESATIVIDADES CÓDIGO DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA 
(em anos) DESTINAÇÃO

018.01.01 
Elaboração do 
planejamento 
estratégico

018.02.01 
Planejamento da 

fiscalização

018.02.02.001

Processo de apreensão de bens, 
mercadorias ou documentos

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, (RICMS), arts. 499 ao 504. 
Abrange o Auto de Apreensão de Bens 
(AAB), o Auto de Apreensão de 
Documentos (AAD) e o Auto de 
Apreensão de Livros e Documentos 
(AALD). A vigência esgota-se com a 
conclusão dos procedimentos fiscais 
pertinentes e a devolução ou liberação 
dos bens, mercadorias ou documentos ao 
interessado. 

018.02.02.002 
Inativado, utilizar 

018.02.02.001

Auto de Apreensão de 
Documentos - AAD - - - -

018.02.02.003 
Inativado, utilizar 

018.02.02.001

Auto de Apreensão de Livros e 
Documentos - AALD-ICMS - - - -

018.02.02.004 
Inativado, utilizar 

018.02.02.005

Autorização para emissão de 
documentos fiscais - - - -

018.02.02.005

Expediente de autorização para 
emissão ou impressão de 
documentos fiscais vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89, RICMS; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. A vigência 
esgota-se com a inativação da Inscrição 
Estadual. Engloba a  Autorização para 
Imprensão de Documentos Fiscais - 
AIDF, a Autorização para Imprensão de 
Documentos Fiscais - AIDF de Produtor 
Rural, o Sistema Eletrônico de 
Processamento de Dados - SEPD, bem 
como os pedidos de autorização para uso 
ou cessação de uso de equipamento  
Emissor de Cupom Fiscal - ECF, AIDF – 
Solicitação de  Autorização para 
Imprensão de Documentos Fiscais - AIDF 
– Nota  Fiscal modelo A ou 1ª aos 
contribuintes obrigados a emitir Nota  
Fisca Eletrônica - NFe, Nota fiscal 
produtor rural – AIDF

018.02.02.006
Base de dados de documentos 
fiscais eletrônicos emitidos pelo 
contribuinte

vigência −

Por tratar-se de base de dados de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009. 
Engloba entre outros a Nota Fiscal 
Eletrônica - NF-e, a Nota Fiscal ao 
Consumidor Eletrônica - NFC-e, o 
Conhecimento de Transporte Eletrônico - 
CT-e, o Cupom Fiscal Eletrônico emitido 
pelo Sistema Autenticador e Transmissor -
CF-e-SAT etc.

018.02.02.007 Base de dados do Sistema de 
Nota Fiscal Paulista vigência −

Por tratar-se de base de dados de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

018.02.02.008
Base de dados do Sistema do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA

vigência −

Por tratar-se de base de dados de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

018.02.02.009 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Boletim de abate de gado - - - -

018.02.02.010 
Inativado, utilizar 

018.02.02.110
Carnê de parcelamento - 2ª via - - - -

018.02.02.011 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Certificado de crédito de ICMS - 
gado - - - -

018.02.02.012 
Inativado 

Declaração Cadastral - DECA - - - -

018.02.02.013

Expediente de Defesa ou 
Recurso ou Petição de Auto de 
Infração e Imposição de Multa - 
AIIM

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174. O 
documento é incorporado ao Processo 
Administrativo Tributário - PAT

018.02.02.014 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Demonstrativo de abate de gado 
para terceiros - - - -

018.02.02.015 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Demonstrativo de Crédito 
Acumulado - DCA - - - -

018.02.02.016 
Inativado utilizar 
018.02.02.122

Demonstrativo de crédito de 
ICMS - café cru - - - -

018.02.02.017 
Inativado utilizar 
018.02.02.122

Demonstrativo de crédito de 
ICMS - gado - - - -

018.02.02.018 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Demonstrativo de Movimento de 
Gado - DMG - - - -

018.02.02.019 Expediente de acerto de parcela vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, RICMS. A vigência esgota-
se com o encerramento do expediente. 

018.02.02.020 Expediente de aviso de débito vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, RICMS. A vigência esgota-
se com o encerramento do expediente. 

018.02.02.021 Expediente de cadastramento de 
locadoras de veículos vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 13.296/2008. A vigência 
esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.
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018.02.02.087 
Inativado, utilizar 

018.02.02.065

Processo de pedido de 
transferência de crédito 
acumulado entre empresas 
interdependentes

- - - -

018.02.02.088 
Inativado, utilizar 

018.02.02.065

Processo de pedido de utilização 
de crédito acumulado recebido 
em transferência

- - - -

018.02.02.089 Processo de concessão ou 
revogação de regime especial vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional) artigos 168, 173 e 
174; Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000; Portaria CAT n. 
43/2007. A vigência esgota-se com o 
encerramento da Inscrição Estadual ou 
revogação do regime especial.

018.02.02.090 Processo de remissão ou anistia 
de imposto vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 172 173, 
174 e 180. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.091 
Inativado, utilizar 

018.02.02.092

Processo de restituição de multa 
FUNPESP - - - -

018.02.02.092
Processo de compensação, 
restituição ou ressarcimento de 
tributos, multas e outras receitas

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174. A 
vigência esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.

018.02.02.093 
Inativado

Processo de termo de 
transmissão e fiança - - - -

018.02.02.094 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo para inibição de 
inscrição de débito na dívida 
ativa

- - - -

018.02.02.095 Prontuário de contribuinte vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174. 
Trata-se de prontuários de contribuintes 
ativos, cancelados, cassados, 
bloqueados, não recadastrados e não 
localizados. A vigência esgota-se com a 
inativação da Inscrição Estadual.

018.02.02.096

Expediente de reclamação 
referente ao pedido de 
autorização para uso ou 
cessação de uso de 
Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF

vigência 5

Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000 (RICMS); 
Portaria CAT n. 41/2012. A vigência 
esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.

018.02.02.097 
Inativado, utilizar 

018.02.02.013

Recurso ao  Auto de Infração e 
Imposição de Multa - AIIM - − − −

018.02.02.098
Expediente de recurso ao 
lançamento de IPVA por 
notificação

vigência 5

Decreto Estadual n. 50.768/2006. A 
vigência esgota-se com a juntada ao 
Processo de lançamento de IPVA por 
notificação (018.02.02.062) ou com o 
encerramento da análise fiscal pertinente.

018.02.02.099 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Relação das entradas e saídas 
de mercadorias em 
estabelecimento de produtor

- - - -

018.02.02.100 Relação de certidões de óbito 
enviado pelo cartório 1 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 10.705/2000.

018.02.02.101 
Inativado, 
INTEGRA 

018.02.02.060

Relatório de apuração de 
inidoneidade - - - -

018.02.02.102 
Inativado, 
INTEGRA 

018.02.02.033

Relatório de fiscalização em 
empresas de outros Estados - - - -

018.02.02.103 
Inativado Relatório de serviços modelo 13 - - - -

018.02.02.104

Expediente de representação de 
crime de sonegação ou contra a 
ordem tributária vigência −

Portaria CAT-5, de 23-01-2008. A 
vigência esgota-se com a extinção do 
crédito tributário ou com o término do 
processo de execução fiscal. Uma cópia 
deste documento, juntamente com as 
cópias do AIIM Auto de Infração e 
Imposição de Multa, Defesas e recursos 
apresentados, é enviada ao Ministério 
Público.

018.02.02.105 
Inativado

Resumo Mensal de Atividades - 
RMA − − − −

018.02.02.106 
Inativado, utilizar 

018.02.02.122

Romaneio de entrada de gado 
para abate − − − −

018.02.02.107 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024
Expediente de Inventário − − − −

018.02.02.108 
Inativado, utilizar 

018.02.02.024
Expediente de Arrolamento − − − −

018.02.02.109 
Inativado, utilizar 

018.02.02.090
Processo de anistia de imposto − − − −

018.02.02.110 Expediente de solicitação de 2ª 
via de documentos tributários vigência 1

Lei Estadual n. 6.374/1989; Lei Estadual 
n. 7.645/1991; Decreto Estadual n. 
45.490/2000; Portaria CAT n. 20/1998. 
Portaria CAT 22/2004. A vigência esgota-
se com a entrega da 2ª via ao interessado 
ou com a negativa motivada do 
atendimento da solicitação.

018.02.02.111
Expediente de Declaração do 
contribuinte para apuração de 
resultado de ICMS

vigência 12

Código Penal Decreto-Lei 2.848/1940, art. 
109, inciso III; Lei Federal n. 5.172/1966 
(Código Tributário Nacional), arts. 168, 
173 e 174; Lei Estadual n. 6.374/1989; 
Decreto Estadual n. 45.490/2000. ICMS - 
Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços. Abrange entre 
outras, as seguintes declarações: GIA - 
Guia de Informação e Apuração do ICMS; 
GIA-ST - Guia Nacional de Informação e 
Apuração do ICMS Substituição 
Tributária; DS - Declaração do Simples; 
DSN - Declaração do Simples Nacional; 
STDA - Substituição Tributária e 
Diferencial de Alíquota.A vigência esgota-
se com a validação do recebimento pela 
Secretaria.

018.02.02.112 Processo de aplicação de 
sanção fiscal vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174. 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Lei Estadual 
n.13.457/2009; Decreto Estadual n. 
45.490/2000. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.113
Processo de apuração de fraude 
no Programa Nota Fiscal 
Paulista

vigência 5

Lei n. 12.685/2007; Resolução n. 
106/2010. A vigência esgota-se com a 
conclusão da apuração e aplicação das 
penalidades, se cabível.

018.02.02.114
Expediente de lavratura de Auto 
de Infração e Imposição de Multa 
- AIIM

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174. 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Lei Estadual 
n. 13.457/2009; Decreto Estadual n. 
45.490/2000 (RICMS). Referente a ICMS, 
IPVA, ITCMD, ITBI, taxas. A vigência 
esgota-se com a extinção do crédito 
tributário ou com o término do 
procedimento de execução fiscal.

018.02.02.055 
Inativado, utilizar 

018.04.02.001

Processo de Auto de Infração e 
Imposição de Multa - AIIM - - - -

018.02.02.056 Processo de cassação da 
eficácia da Inscrição Estadual vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. Portaria CAT n. 
95/2006. Abrange o Procedimento 
Administrativo de Cassação (PAC). A 
vigência esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente. 

018.02.02.057 
Inativado, utilizar 

018.02.02.089

Processo de credenciamento de 
contribuinte fabricante da 
indústria de processamento 
eletrônico de dados

- - - -

018.02.02.058
Expediente de credenciamento 
de fabricante de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal - ECF

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. Utilizado para 
expedientes relacionados a  Fabricante 
de equipamento ECF, Fabricante de lacre 
para uso em ECF, Fabricante-convertedor 
de bobina de papel térmico para uso em 
ECF e desenvolvedor de aplicativo para 
ECF.
A vigência esgota-se com o 
encerramento da Inscrição Estadual ou 
com a revogação do credenciamento. 

018.02.02.059
Expediente de credenciamento 
para intervenção em Emissor de 
Cupom Fiscal - ECF

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional) artigos 168, 173 e 
174; Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000; Portaria CAT 
55/1998. A vigência esgota-se com o 
encerramento da Inscrição Estadual ou 
com a revogação do credenciamento.

018.02.02.060 Processo de declaração de 
inidoneidade de documento fiscal vigência

10

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional) artigos 168, 173 e 
174; Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. Portaria CAT n. 
95/2006. A vigência esgota-se com  a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.061

Processo de apuração de  fraude 
fiscal vigência 10

Lei Estadual n. 6.374/89; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000, RICMS. Portaria 
CAT 95/2006. A vigência esgota-se com 
a conclusão do procedimento fiscal 
pertinente. 

018.02.02.062 Processo de lançamento de 
IPVA por notificação vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Decreto 
Estadual n. 50.768/2006. A vigência 
esgota-se com a extinção do crédito 
tributário ou com o término do processo 
de execução fiscal.

018.02.02.063 Processo de realização de leilão 
de mercadorias apreendidas vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000, RICMS. A 
vigência esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.

018.02.02.064 Processo de constatação de 
nulidade da Inscrição Estadual vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. Portaria CAT n. 
95/2006. Trata-se de Procedimento 
Administrativo de Constatação de 
Nulidade de Inscrição (PCN). A vigência 
esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente

018.02.02.065
Processo de apropriação e 
utilização de crédito acumulado 
ou de produtor rural

vigência 7

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000. A vigência 
esgota-se com a decisão fiscal ou a 
desistência do interessado.

018.02.02.066 
Inativado, utilizar 

018.02.02.065

Processo de pedido de 
aproveitamento de crédito - - - -

018.02.02 
Execução da 
fiscalização 

tributária

018.02.02.067 
Inativado, utilizar 

018.02.02.074

Processo de pedido de baixa da 
dispensa de pagamento do IPVA - - - -

018.02.02.068 
Inativado, utilizar 

018.02.02.080

Processo de pedido de baixa da 
imunidade do IPVA - - - -

018.02.02.069 
Inativado, utilizar 

018.02.02.075

Processo de pedido de baixa da 
isenção do IPVA - - - -

018.02.02.070 Processo de credenciamento de 
gráficas vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional) arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000 (RICMS); 
Portaria CAT n. 90/2002. A vigência 
esgota-se com o encerramento da 
Inscrição Estadual ou revogação do 
credenciamento.

018.02.02.071 Expediente de emissão de 
certidão negativa de débitos vigência 1

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 7.645/1991. A vigência 
esgota-se com a emissão da certidão ou 
com resposta negativa ao interessado.

018.02.02.072 
Inativado, utilizar 

018.02.02.092

Processo de pedido de 
compensação ou restituição de 
ICMS

- - - -

018.02.02.073 
Inativado, utilizar 

018.02.02.035

Processo de pedido de 
desbloqueio de multa - - - -

018.02.02.074
Processo de concessão ou baixa 
de dispensa de pagamento de 
IPVA

vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 13.296/2008. A vigência 
esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.

018.02.02.075 Processo de isenção de tributo vigência 5

Lei Estadual n. 6.374/1989; Lei Estadual 
n. 13.296/2008; Lei  Estadual n. 
10.705/2000; Lei Estadual n. 
15.266/2013; Portaria CAT n. 59/2007. A 
vigência esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.

018.02.02.076  
Inativado, utilizar 

018.02.02.065

Processo de pedido de 
liquidação de débito fiscal com 
crédito acumulado

- - - -

018.02.02.077 
Inativado, utilizar 

018.02.02.092

Processo de pedido de 
liquidação de débito fiscal com 
imposto a ser ressarcido

- - - -

018.02.02.078 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de pedido de 
parcelamento de imposto - - - -

018.02.02.079 
Inativado, utilizar 

018.02.02.075

Processo de pedido de 
reconhecimento de inexistência 
de similaridade nacional

- - - -

018.02.02.080 Processo de reconhecimento ou 
baixa de imunidade de tributo vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual 6.374/1989; Lei Estadual n. 
13.296/2008; Lei Estadual n. 
10.705/2000; Lei Estadual n. 
15.266/2013. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.081 Processo de reconhecimento de 
interdependência vigência 7

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/1989; Decreto Estadual 
n. 45.490/2000. A vigência esgota-se com 
a negativa do pedido ou com a não 
renovação do reconhecimento.

018.02.02.082 
Inativado, utilizar 

018.02.02.092

Processo de pedido de 
ressarcimento substituição 
tributária

- - - -

018.02.02.083 
Inativado, utilizar 

018.02.02.092

Processo de pedido de 
restituição de caução - - - -

018.02.02.084 
Inativado, utilizar 

018.02.02.092

Processo de pedido de 
restituição de custas e 
emolumentos

- - - -

018.02.02.085 
Inativado, utilizar 

018.02.02.092

Processo de pedido de 
restituição de fiança criminal - - - -

018.02.02.086 
Inativado, utilizar 

018.02.02.065

Processo de pedido de 
transferência de crédito - - - -
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018.03.01.014 Relatório de repasse do Sistema 
de Pagamentos Brasileiro - SPB vigência 11

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. Nos termos do 
artigo 205 do Código Civil o prazo de 
prescrição é de 10 (dez) anos, porém, por 
precaução, foi acrescido mais 1 (um) ano 
em razão de necessidades 
administrativas. A vigência esgota-se com 
o repasse.

018.03.01.015 
Inativado, utilizar 

018.03.01.17

Relatório do índice de 
participação dos municípios na 
arrecadação

- - - -

018.03.01.016
Expediente de elaboração da 
tabela anual de valor venal dos 
veículos

vigência 11

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; Lei 
Estadual n. 13.296/2008. Nos termos do 
artigo 205 do Código Civil o prazo de 
prescrição é de 10 (dez) anos, porém, por 
precaução, foi acrescido mais 1 (um) ano 
em razão de necessidades 
administrativas. A vigência esgota-se com 
a publicação da tabela.

018.03.01.017 Sistema do cálculo de valor 
adicionado de município vigência −

Por tratar-se de base de dados de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

018.03.01.018 Declaração da Receita Tributária 
Própria Municipal - DREMU vigência 5

Portaria CAT n. 36/2003. A vigência 
esgota-se com a homologação da 
informação no Sistema do cálculo de 
valor adicionado de município 
(18.03.01.017).

018.03.01.019
Relatório de emissão de Notas 
de Lançamento (NL) de 
arrecadação

vigência 7

Resolução SF n. 80/2011. Trata-se de 
Relatório de conciliação bancária com 
relação à emissão de Notas de 
Lançamento (NL) para ajustes nas contas 
contábeis de controle de arrecadação. A 
vigência esgota-se com a emissão do 
relatório e, se houver, com a adoção dos 
ajustes de lançamentos necessários.

018.03.01.020
Relatório de cadastramento ou 
descadastramento de agência 
bancária da rede arrecadadora

vigência 1

Resolução SF n. 80/2011. A vigência 
esgota-se com a conclusão do registro de 
cadastramento ou descadastramento da 
agência bancária.

018.03.02.001 
Inativado, utilizar 

018.02.02.110

Expediente de 2ª via de certidão 
da dívida ativa - - - -

018.03.02.002 
Inativado

Livro de certidões da dívida ativa - - - -

018.03.02.003 
Inativado

Processo de adjudicação de 
bens - - - -

018.03.02.004 
Inativado

Processo de ajuizamento - - - -

018.03.02.005 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de alegação de 
pagamento de débito inscrito
Inativado

- - - -

018.03.02.006 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de alegação de 
pagamento de débito não inscrito - - - -

018.03.02.007 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de alegação de 
parcelamento de débito inscrito - - - -

018.03.02.008 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de alegação de 
parcelamento de débito não 
inscrito

- - - -

018.03.02.009 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de cancelamento da 
inscrição do débito - - - -

018.03.02.010 
Inativado

Processo de débitos pendentes 
ajuizados - - - -

018.03.02.011 
Inativado

Processo de desistência da 
execução fiscal - - - -

018.03.02.012 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de inscrição 
mecanográfica - - - -

018.03.02.013 
Inativado

Processo de pedido de 
parcelamento de débito ajuizado - - - -

018.03.02 Controle 
da cobrança 

administrativa de 
débitos fiscais e da 
inscrição na dívida 

ativa

018.03.02.014 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de proposta de 
inscrição do débito na dívida 
ativa, exceto AIIM

- - - -

018.03.02.015 
Inativado, utilizar 

018.03.02.016

Processo de reinscrição do 
débito na dívida ativa, exceto 
AIIM

- - - -

018.03.02.016

Processo de inscrição, 
parcelamento e cancelamento de 
débito fiscal vigência 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, RICMS. A vigência esgota-
se com a conclusão do procedimento 
fiscal pertinente.

018.04 Contencioso administrativo tributário (SUBFUNÇÃO)

018.04.01.001 Pauta de Julgamento vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Lei Estadual 
13.457/2009; Decreto Estadual n. 
45.490/2000; Decreto Estadual n. 
54.486/2009; Portaria CAT n. 198/2010 .A 
vigência esgota-se com o lançamento da 
pauta em sistema informatizado - e-PAT.

018.04.01.002
Processo de seleção de juízes 
do Tribunal de Impostos e Taxas -
TIT 

vigência 15

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Lei Estadual 
13.457/2009; Decreto Estadual n. 
45.490/2000; Decreto n. 54.486/2009. 
Trata-se de processo referente à 
aprovação e composição das Câmaras 
que compõem o TIT. A vigência esgota-
se com a publicação dos nomeados para 
um novo biênio.

018.04.01  Gestão 
do contencioso

018.04.02 
Execução do 
contencioso

018.04.02.001 Processo Administrativo 
Tributário - PAT vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Estadual n. 6.374/1989; Lei Estadual 
n. 13.457/2009, art. 3º; Decreto Estadual 
n. 45.490/2000. O AIIM - Auto de Infração 
e Imposição de Multa transforma-se em 
PAT quando da apresentação de defesa 
por parte do autuado. A vigência esgota-
se com a extinção do crédito tributário ou 
com o término do processo de execução 
fiscal.

047 CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL AOS PARTICIPANTES CIVIS DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 (FUNÇÃO)
047.00 Não há (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
Produtora

Unidade com 
atribuições 
de Arquivo

Eliminação Guarda 
Permanente

047.00.01 
Instrução e 
análise de 
pedidos de 

pensão especial

047.00.01.001
Processo de pedido de 
concessão de pensão 
especial

vigência 10

Constituição Estadual de 1989, art. 
57 dos ADCT; Lei n. 1.180/1978; Lei 
n. 3.988/1983; Lei n. 8.059/1992. 
Decreto nº 62.599/2017. A vigência 
esgota-se com o encerramento dos 
procedimentos administrativos. Trata-
se de documento de valor 
informativo e histórico.

OBSERVAÇÕESCÓDIGO DOCUMENTOSATIVIDADES

PRAZOS DE GUARDA 
(em anos) DESTINAÇÃO

(Republicado por conter incorreção)

018.02.02.115 Expediente de restituição de 
receita de baixo valor vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174. 
Resolução SF 17/1999. Portaria CAT n. 
83/1991. A vigência esgota-se com a 
verificação da consistência documental 
da restituição após seu pagamento, ou 
com a negativa motivada do pedido de 
restituição.

018.02.02.116
Processo de revisão de 
inabilitação a programa de 
incentivo fiscal

vigência 5

Lei Estadual n. 12.268/2006; Lei Estadual 
13.918/2009; Portaria CAT n. 59/2006; 
Portaria CAT n. 96/2010. Trata-se dos 
programas: PAC - Programa de Ação 
Cultural; PIE - Programa de Incentivo ao 
Esporte. A vigência esgota-se com a 
conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.117

Processo de exclusão ou 
indeferimento de opção do 
Regime do Simples Nacional vigência 5

Lei Complementar n. 123/2006; Portaria 
CAT n. 32/2010. A vigência esgota-se 
com a conclusão do procedimento fiscal 
pertinente.

018.02.02.118
Expediente de atendimento 
referente à Escrituração Fiscal 
Digital - EFD

vigência 5
Portaria CAT n. 147/2009. A vigência 
esgota-se com a conclusão do 
procedimento fiscal pertinente.

018.02.02.119 Processo de concessão de 
benefício fiscal vigência 5

Lei Federal n. 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), arts. 168, 173 e 174; 
Lei Complementar n. 24/1975. Decreto 
Estadual n. 60.812/2014. A vigência 
esgota-se com o encerramento do 
benefício ou com o indeferimento da 
solicitação.

018.02.02.120

Expediente de avaliação 
preliminar de Auto de Infração e 
Imposição de Multa - AIIM vigência 5

 Lei Estadual n. 6.374/1989; Decreto 
Estadual n. 45.490/2000, RICMS; Portaria 
CAT n. 115/2014. Trata-se do 
procedimento de avaliação preliminar de 
Auto de Infração e Imposição de Multa - 
AIIM realizado pela Comissão de Controle 
de Qualidade - CCQ. A vigência esgota-
se com a emissão do parecer sobre a 
lavratura ou não do AIIM.

018.02.02.121 Base de Dados da Escrituração 
fiscal Digital - EFD vigência −

Por tratar-se de base de dados de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP nº 01/2009.

018.02.02.122
Relatório demonstrativo de 
crédito de produtor rural ou de 
crédito acumulado

5 5

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000 (RICMS), arts. 71, 30 das 
DDTTs e 70. Portaria CAT 83/2009, 
Portaria CAT 207/2009, Portaria CAT 
153/2011. Trata-se de arquivo digital de 
custeio, arquivo digital simplificado e 
arquivo de crédito de produtor rural 
encaminhado para apropriação de crédito 
acumulado ou de crédito de produtor 
rural

018.02.03.001 Expediente de correição fiscal 
extraordinária vigência 15

Lei Complementar n. 1.281/2016; Decreto 
Estadual n. 61.925/2016. A vigência 
esgota-se com o encerramento da 
correição. 

018.02.03.002 Expediente de correição fiscal 
ordinária vigência 15

Lei Complementar n. 1.281/2016, Decreto 
Estadual n.61.925/2016. A vigência 
esgota-se com o encerramento da 
correição. 

018.02.04 
Atendimento 
técnico em 
questões 
tributárias

018.02.04.001
Expediente de atendimento à 
consulta sobre interpretação e 
aplicação da legislação tributária

vigência 7

Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174; Lei 
Estadual n. 6.374/89; Decreto Estadual n. 
45.490/2000, RICMS. A vigência esgota-
se com a alteração da legislação ou do 
entendimento.

018.03 Gerenciamento da arrecadação tributária e da cobrança administrativa (SUBFUNÇÃO)

018.02.03 
Correição fiscal e 

procedimentos 
disciplinares

018.03.01.001 Atestado de pagamento de 
tarifas bancárias vigência 11

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF n. 80/2011. Nos termos do 
artigo 205 do Código Civil o prazo de 
prescrição é de 10 (dez) anos, porém, por 
precaução, foi acrescido mais 1 (um) ano 
em razão de necessidades 
administrativas. A vigência esgota-se com 
a emissão do atestado.

018.03.01.002

Comprovante de depósito 
bancário vigência 11

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF n. 80/2011. Nos termos do 
artigo 205 do Código Civil o prazo de 
prescrição é de 10 (dez) anos, porém, por 
precaução, foi acrescido mais 1 (um) ano 
em razão de necessidades 
administrativas. A vigência esgota-se com 
a efetivação do depósito.

018.03.01.003 
Inativado, utilizar 

018.03.01.002

Controle de depósitos na conta 
tesouro - PMSP - - - -

018.03.01.004 
Inativado, utilizar 

018.03.01.002

Controle de depósitos na conta 
tesouro - Simples Nacional - - - -

018.03.01.005 Boletim diário de arrecadação e 
repasse vigência 11

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. Nos termos do 
artigo 205 do Código Civil o prazo de 
prescrição é de 10 (dez) anos, porém, por 
precaução, foi acrescido mais 1 (um) ano 
em razão de necessidades 
administrativas. A vigência esgota-se com 
a emissão do demonstrativo.

018.03.01.006
Expediente de impugnação ao 
índice de participação dos 
municípios

5 15
Lei Complementar Federal n. 63/1990. Lei 
Federal n. 5.172/1966 (Código Tributário 
Nacional), arts. 168, 173 e 174.

018.03.01.007 Guias de Recolhimento 
Supletivas - GRS vigência 10

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. A vigência esgota-
se com a emissão das GRs supletivas.

018.03.01.008
Ofício de interpelação bancária 
referente à divergência no 
recolhimento do contribuinte

vigência 11

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. Nos termos do 
artigo 205 do Código Civil o prazo de 
prescrição é de 10 (dez) anos, porém, por 
precaução, foi acrescido mais 1 (um) ano 
em razão de necessidades 
administrativas. A vigência esgota-se com 
o saneamento na divergência de 
arrecadação. 

018.03.01.009 Ofício de notificação aos bancos 
referente às multas contratuais vigência 10

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. A vigência esgota-
se com o saneamento na arrecadação.

018.03.01.010 Ofício de prestação de contas 
em atraso vigência 10

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. A vigência esgota-
se com a regularização na prestação de 
contas junto aos bancos. 

018.03.01.011
Relatório de entradas e 
remessas de arquivo SAFT-DHD 
700, 800 e 900

vigência 10

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. A vigência esgota-
se com a emissão do relatório. 
Sistema de Arrecadação da fiscalização 
Tributária - SAFT  

018.03.01.012 Relatório de divergência de 
arrecadação vigência 11

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. Nos termos do 
artigo 205 do Código Civil o prazo de 
prescrição é de 10 (dez) anos, porém, por 
precaução, foi acrescido mais 1 (um) ano 
em razão de necessidades 
administrativas. A vigência esgota-se com 
a emissão do relatório.

018.03.01.013

Relatório de quantidade de 
documentos enviados para 
processamento para fins de 
tarifa bancária

vigência 11

Lei Federal n. 10.406/2002, art. 205; 
Resolução SF 80/2011. Nos termos do 
artigo 205 do Código Civil, o prazo de 
prescrição é de 10 (dez) anos, porém, por 
precaução, foi acrescido mais 1 (um) ano 
em razão de necessidades 
administrativas. A vigência esgota-se com 
a emissão do relatório.

018.03.01 Controle 
da arrecadação de 

tributos


