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Manual de Orientação:
Operação Concorrência Leal 3
Na primeira fase da Operação Concorrência Leal 3 (terceira edição), os
interessando não terão acesso aos valores das inconsistências levantados pela SEF.
Esgotado o prazo para apresentação das informações de natureza contábil, nesta
primeira fase, será realizado novo processamento com os ajustes, para publicação
das inconsistências com os devidos valores, caso persistam.
Alerta para algumas situações que poderão ocorrer nesta fase:
 1 - Empresa possui escrita contábil e não informa as demonstrações no aplicativo GESSIMPLES –
Demonstrações Contábeis, conforme manual abaixo:
Após esgotado o prazo, a empresa será intimada a apresentar via SAT no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A
intimação dar-se-á pelo DTE no portal do Simples Nacional

 2 - Empresa não atendeu à intimação do item 1.
Será emitido termo de exclusão de ofício com base no artigo 29, II da Lei Complementar 123/2006

 3 – Empresa não informa as demonstrações no aplicativo GESSIMPLES – Demonstrações Contábeis,
conforme manual abaixo, porém, a SEF constatou que realmente não possui escrituração contábil
para o período solicitado. No entanto, não fez a declaração de inexistência de contabilidade no
sistema.
Após esgotado o prazo, a empresa será intimada a apresentar via SAT no prazo de 5 (cinco) dias úteis o LIVROCAIXA, obedecendo as formalidades previstas no artigo 61, § 6º da RCGSN 94/2011. A intimação dar-se-á pelo
DTE no portal do Simples Nacional

 4 - Empresa na situação do item "3" não atende a intimação.
Será emitido termo de exclusão de ofício com base no artigo 29, VIII da Lei Complementar 123/2006.

 5 - Empresa não informa as demonstrações no aplicativo GESSIMPLES – Demonstrações Contábeis,
conforme manual abaixo, e a SEF constatou que realmente não possui escrituração contábil para o
período solicitado, mas fez a declaração de inexistência de contabilidade no sistema.
Será considerada atendida a solicitação, podendo a SEF vir a intimar a apresentar LIVRO-CAIXA se for do
interesse.

 6 - Empresa possui escrituração contábil de algum ou todos os períodos com contador diverso do
atual.
Fica o contador atual responsável em prestar a informação, uma vez que ele responde perante a Fazenda
Pública pela escrita fiscal e contábil no momento da operação.
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SUGESTÃO: receber os livros contábeis da empresa mediante recibo. A responsabilidade pelas informações
contábeis neste caso é da empresa em conjunto com o antigo contador. O contador atual apenas transporá
as informações já pré-existentes para aplicação no SAT, não se responsabilizando pelo conteúdo formalizado
na escrituração.

 7 – Empresa não possui escrituração contábil em algum dos três períodos e não houve alteração de
contador.
Deve providenciar o período faltante e informar dentro do prazo estabelecido pela SEF.
Se comprovar a existência de Livro-Caixa nos termos do artigo 61, § 6º da RCGSN 94/2011, dispensa a
apresentação das demonstrações contábeis.

ATENÇÃO:
Declarar
inexistência
de
contabilidade somente se tiver certeza da
informação, uma vez que a SEF já detém a
informação do período no qual a pessoa
jurídica
possui
escrituração
contábil
autenticada na junta comercial.
Como informar à SEF?
Aplicação para informações contábeis de
empresas optantes pelo Simples Nacional
1. Essa aplicação foi desenvolvida visando facilitar a entrega de informações contábeis (balanço e
DRE e outros), quando empresas optantes pelo Simples Nacional forem instadas a apresentá-las
em decorrência de procedimento fiscal elaborado pela Diretoria de Administração Tributária da
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina.
O profissional de contabilidade poderá iniciar o procedimento no S@T clicando em GESSIMPLES
- Declarações contábeis:

Imagem 1 – link inicial.
Imagem 1 – MENU no perfil SAT

O usuário será direcionado para a tela abaixo:
2. Para encontrar eventuais pendências, o interessado pode clicar diretamente em “Buscar”, neste
caso, o aplicativo apresentará uma relação com todas as empresas que deverão prestar as
informações contábeis, inclusive listando todo período requisitado. Se for do interesse, pode-se
utilizar também os filtros de CNPJ, IE, ANO-CALENDÁRIO, OPERAÇÃO e SITUAÇÃO,
porém os mais recomendados são: OPERAÇÃO ou diretamente no “Buscar”.
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Imagem 2 – Tela para pesquisa de declarações.

3. Realizada a busca conforme orientação acima, aparecerá a relação de empresas, com seus
respectivos períodos (ano-calendário) pertencentes ao contador responsável para que sejam
informadas as Demonstrações Contábeis, conforme imagem abaixo. Obs.: A identificação da
pessoa jurídica abaixo foi inibida por motivo de sigilo fiscal.

Imagem 3 – Tela de resultados de pesquisa.
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4. Existem três formas de prestar as informações:
a) Gerar lote e carregar tudo de uma só vez. Neste caso o usuário deverá adquirir software
desenvolvido conforme leiaute disponibilizado no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/85/OCL_3___IMPORTAC%C3%83O_
EM_LOTE.pdf;
b) Digitar diretamente em formulário no próprio aplicativo; ou
c) Digitar em uma planilha e importar individualmente para o aplicativo.

IMPORTAÇÃO EM LOTE:
5. Uma vez gerado o arquivo em conformidade com o leiaute, clique em “Importar lote” conforme
figuras 4 e 5 seguintes:

Imagem 4 – Tela importação em lote.

Imagem 5 – Seleção do arquivo para importação em lote.

6. Dependendo do número de empresas e períodos, pode-se demorar até 15 minutos para concluir
a importação conforme mensagem figura 6.
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Imagem 6 – Seleção do arquivo para importação em lote.

7. Após concluir a importação em lote aparecerá um aviso com a relação de empresas as quais
foram enviados os demonstrativos contábeis. Se porventura configurar um ou mais CNPJ que
não foi importado, na listagem aparecerá a crítica, neste caso deve-se corrigir e em seguida,
enviar novamente.

Imagem 7 – Relação de importação concluída com sucesso

8. Haverá casos em que as informações prestadas ficarão pendentes de apresentação de documentos
comprobatórios. O sistema está previamente parametrizado para reconhecer qual é a empresa e
que tipo de documento deverá ser carregado.
9. Uma vez digitalizado o documento, deve-se ir na linha que corresponda à empresa, clicar no
botão em forma de clips conforme figura 8.
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Imagem 8 – Anexar documentos comprobatórios digitalizados

IMPORTAÇÃO INDIVIDUAL POR EMPRESA:

10. Caso o usuário pretenda prestar a informação importando o balanço e o DRE individualmente,
por empresa, poderá fazê-la seguindo as seguintes orientações:
11. Preencher ou gerar a planilha conforme modelo “Imagem 9” e guardá-la em uma pasta
específica. A planilha está disponível no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/85/Simples_Nacional => Documentos => OCL3 –
Planilha OCL3

Imagem 09 – Planilha para importação de declaração individual

12. Na imagem 10 abaixo, marcar a linha indicada com círculo vermelho à esquerda, na sequência,
clicar no botão indicado com círculo em vermelho à direta.
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Imagem 10 – Menu de atalho para importação de declaração individual

13. Uma vez realizado os procedimentos acima, surgirá uma tela conforme imagem 11, abaixo;
 Nesta tela o usuário poderá:
1. Importar a tabela no formato e modelo da imagem 9, clicando em
Importar planilha; ou
2. Digitar diretamente no formulário, separadamente por período,
escolhendo uma aba para cada informação referente à DRE, ATIVO E
PASSIVO+PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
 Obs.: As contas estão organizadas conforme plano de contas estabelecido para
contabilidade simplificada, seguindo orientação do Conselho Federal de Contabilidade
(Resolução CFC N° 1.418/12).
 Caso a página de importação da planilha ou digitação individual não abrir, verifique no
ângulo superior direito de sua tela, pois seu sistema poderá estar bloqueando pop-ups.
Desbloqueie e tente novamente.

Imagem 11– Tela para preencher a declaração contábil
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14. Concluída a importação ou digitação individualizada, o sistema já salvou automaticamente todas
as informações, agora é só fechar a tela para retornar à tela principal e dar o comando “Enviar
demonstração” conforme figura abaixo. Neste momento poderá ser exigido alguns documentos
para embasar a informação prestada, seguir as orientações do item “19” Imagens 15 a 17.

Imagem 12 - Tela de Envio, anexar documentos e impressão de relação de empresas

15. Caso queira imprimir uma relação da situação de cada empresa, clique no botão indicado e
escolha o formato desejado.

EMPRESA QUE NÃO POSSUI ESCRITA CONTÁBIL:
16. A empresa que não possuir escrita contábil deve informar clicando no botão “Declarar
inexistência de contabilidade” conforme figura 11 abaixo.
ATENÇÃO: Assinalar essa opção somente se não tiver escrita contábil autenticada na
Junta Comercial, sob pena de incorrer em Crime Contra Ordem Tributária previsto na
Lei n° 8.137/90.

Imagem 13 - Tela de declaração de inexistência de contabilidade

17. A escrituração contábil pode ser utilizada por empresa optante pelo Simples Nacional em
substituição ao Livro-Caixa devidamente formalizado (RCGSN nº 61, §§ 3º e 6º).
18. Empresa que não escritura o Livro-Caixa deve ter a escrituração contábil formalizada nos
termos da lei, sob pena de exclusão do regime Simples Nacional (Lei Complementar nº
123/2006, Artigos: 26, § 2º e 29, Inciso II e VIII).
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Imagem 14 – Tela anexar documento

COMO ANEXAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA?

19. O próprio sistema irá informar a necessidade de anexar documentos e quais documentos deverão
ser apresentados. Quando isto ocorrer, conforme imagem abaixo, estará disponível um botão em
forma de clips, deve-se clicar nele para avançar a próxima tela – Imagem 15.
Anexar
documentos
digitalizados

Imagem 15 – Tela anexar documento

20. Uma vez digitalizados os documentos, basta clicar no botão “importar documentos” conforme
círculo em vermelho. Se houver a necessidade de importar mais de um, clique em “+ Novo” e
vá anexando quantos forem necessário. Obs.: todos os documentos deverão estar digitalizados
em formato PDF.
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Imagem 16 – Tela para anexar documentos digitalizados

21. Concluídas as importações, clicar em “Salvar” e acompanhar o parecer da autoridade fiscal, a
qual poderá aceitar os valores totais ou parciais, conforme o caso.

Imagem 17 – Tela para anexar documentos digitalizados

