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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 

GRUPO ESPECIALISTA SETORIAL AUTOMAÇÃO COMERCIAL – GESAC 
 
 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DESENVOLVEDORA DE PROGRAMA 
APLICATIVO FISCAL PARA EQUIPAMENTO ECF - PAF ECF 

 
Para atuar como desenvolvedora de PAF-ECF em Santa Catarina a empresa deverá 
solicitar seu credenciamento ao Gerente de Fiscalização juntando os seguintes 

documentos, conforme está previsto no art. 30-A do Anexo 9 do RICMS/SC-01. 

  I - Termo de Compromisso estabelecendo a responsabilidade da empresa 

desenvolvedora de PAF-ECF pelos seus acessos ao Sistema de 

Administração Tributária – SAT (mod. 3), disponível para download em: 

http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/42/PAF_ECF___Termo_de_C

ompromisso_SAT_modelo_3_1.doc 

II -  cópia reprográfica autenticada: 

a) da certidão atualizada expedida pela Junta Comercial relativa ao ato 

constitutivo da empresa e quanto aos  poderes de gerência e, no caso 

de sociedade anônima, adicionalmente, do estatuto social e da ata da 

assembléia de nomeação dos diretores da empresa; 

b) da procuração e do documento de identidade do representante legal da 

empresa, se for o caso;  

c) da Cédula de Identificação e do CPF/MF da pessoa responsável pela 

empresa e pelo programa aplicativo. 

III – Termo de Compromisso conforme modelo aprovado em portaria do 

Secretário de Estado da Fazenda (mod. 6), firmado: 

a)  pelo empresário, inscrito nos termos do art. 967 do Código Civil; 
 

b) pelo responsável pelo programa aplicativo, no caso de sociedade 
cooperativa; 

 
c)  no caso de sociedade limitada: 

1. havendo 3 (três) ou mais sócios, pelos 2 (dois) sócios que detenham 

maior participação no capital da sociedade; 
2. havendo 2 (dois) sócios, pelo que detém maior participação no 

capital da sociedade, ou pelos 2 (dois) sócios no caso de igual 
participação; 

 

d) pelo acionista controlador, ou por um deles, quando vinculados por 
acordo de votos, ou pelo administrador, no caso de sociedade anônima; 

 

Disponível para download em: 

 

http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/42/PAF_ECF___Termo_de_Compromisso_SAT_modelo_3_1.doc
http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/42/PAF_ECF___Termo_de_Compromisso_SAT_modelo_3_1.doc
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http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/42/PAF_ECF___Termo_
de_Compromisso_modelo_6_0.doc 

 
IV – Taxa de Atos da Administração Geral concernente a pedido de 

credenciamento, no valor de R$ 492,49 (reajustada para R$ 505,79 a 
partir de 01/01/2018), recolhido em documento de arrecadação 
(DARE), Identificação da Receita 2119, classe 19. O documento de 

arrecadação é gerado a partir do endereço de internet: 
 

 
https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.Arrecadacao.Web/DARE_online/EmissaoDareOnline.asp

x 

 
Os documentos serão digitalizados em um único arquivo pdf, assinado digitalmente com 

certificado digital padrão ICP-Brasil da empresa desenvolvedora, e enviados para o e-

mail cadastropaf@sefaz.sc.gov.br. Para esta forma de envio dos documentos não 

serão exigidas cópias autenticadas e reconhecimento de firma em cartório. Para a 

assinatura digital dos documentos a serem enviados deverá ser observada a rotina 
descrita no link: 

 
http://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/42 
 

Alternativamente para os desenvolvedores que não possuam certificado digital, padrão 
ICP-Brasil, os documentos poderão ser enviados para o endereço abaixo: 
 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Gerência de Fiscalização – Setor de ECF 

Rodovia SC 401, KM 5, N° 4600 – Bloco 05 
Centro Administrativo do Governo  
88.032-005 – Florianópolis – SC 

 
 

Nesta modalidade, serão exigidos o reconhecimento de firmas e autenticação de cópias 
em cartório dos termos e documentos enviados fisicamente.  

 
Os contatos serão feitos através do e-mail indicado no Termo de Compromisso do 
Desenvolvedor (SAT). O login e senha de acesso inicial serão enviados para o e-mail 

informado no referido termo. O responsável legal pela empresa desenvolvedora, com 
seu login login (usuário) e senha de acesso ao sistema SAT poderá realizar: 

 cadastro de seu PAF-ECF com “up load” do arquivo eletrônico assinado 

digitalmente relativo a laudo de análise emitido por órgão técnico credenciado 

pela COTEPE/ICMS; 

 atualizações de versões do PAF-ECF, durante o período de vigência do laudo, 

indicando os motivos determinantes da atualização; e 

 habilitação de equipamentos ECF. 

 Consultas 

O credenciamento estará efetivado com o “up load” do laudo. 

http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/42/PAF_ECF___Termo_de_Compromisso_modelo_6_0.doc
http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/42/PAF_ECF___Termo_de_Compromisso_modelo_6_0.doc
https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.Arrecadacao.Web/DARE_online/EmissaoDareOnline.aspx
https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.Arrecadacao.Web/DARE_online/EmissaoDareOnline.aspx
mailto:cadastropaf@sefaz.sc.gov.br
http://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/42
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Leia também a íntegra do art. 30-A do Anexo 9 do RICMS/SC. 


