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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
GRUPO ESPECIALISTA SETORIAL EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL

DAF – DISPOSITIVO AUTORIZADOR FISCAL
O projeto Dispositivo Autorizador Fiscal (DAF) surgiu de uma necessidade da SEF
para adoção da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) no estado de Santa
Catarina. A concepção desse projeto foi guiada pelo §7º do ajuste SINIEF 15/2018
(CONFAZ, 2018) o qual indica que a emissão e autorização da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (NFC-e) em Santa Catarina será realizada por meio de equipamento
desenvolvido e autorizado para uso fiscal, comandado por meio de programa aplicativo
desenvolvido por empresa credenciada pela respectiva administração tributária.
O Dispositivo Autorizador Fiscal (DAF) tem por objetivo ser um equipamento de baixo
custo, com premissas robustas de segurança e operado por meio do Programa Aplicativo
Fiscal (PAF) para obter autorização, junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Santa
Catarina (SEF), de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e) que possam ser emitidos em
modo de contingência offline. Dessa forma, comparando com os atuais dispositivos fiscais
usados no Brasil, o projeto DAF pretende simplificar o equipamento, procedimentos e ainda
assim garantir as prerrogativas de fiscalização e controle.
No dia 23/11/2020 foi realizada a primeira audiência pública virtual da SEF-SC, que
tratou da apresentação do DAF – Dispositivo Autorizador Fiscal.
Agora, através de uma consulta pública, foi aberta a possibilidade de a sociedade
poder contribuir com o desenvolvimento desse belo projeto. O prazo é até 13/12/2020.
A forma de participar da consulta pública do DAF e o material com a Especificação
de Requisitos estão disponíveis no seguinte endereço:
https://ifsc-lased.github.io/daf/
Se você não assistiu à Audiência Pública, o vídeo está disponível no seguinte
endereço:
https://youtu.be/dr99gg8EGwAb
A Secretaria da Fazenda agradece pela sua contribuição para o engrandecimento
desse projeto.
Atenciosamente,
GESAC
Grupo Especialista Setorial em Automação Comercial
Secretaria de Estado da Fazenda
Estado de Santa Catarina

