ALTERAÇÃO NOS PROTOCOLOS DE PROCESSOS DA “DMS –
DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS ” QUE PASSAM DO SISTEMA SIP
PARA O SISTEMA ELETRÔNICO-SEI

A partir de 23/01/2019 com a publicação Decreto nº 18 de 04 de janeiro
de 2019
no Jornal Oficial nº 3700
de 16/01/2019 (disponível em
http://www2.londrina.pr.gov.br/jornaloficial/images/stories/jornalOficial/jornal_37
00_assinado.pdf), parte das solicitações de serviços vinculados a DMS –
Declaração Mensal de Serviços que eram protocolados pessoalmente na
Praça de Atendimento da Secretaria de Fazenda ou nos Postos de Atendimento
passarão a tramitar eletronicamente através do Sistema Eletrônico de
Informações-SEI através do tipo processual "SMF: Solicitações DMS".
Tipos de solicitações efetuados na DMS-Declaração Mensal de Serviços
que irão tramitar inicialmente no Sistema SEI:
- Substituição de nota fiscal eletrônica de serviços;
- Cancelamento de Nota fiscal eletrônica de serviços;
- Autorização para Geração de RPS por sistema informatizados;
- Adesão ao Programa Nota Londrina (para condomínios edilícios
residenciais e comerciais);
- Adesão a DMS (contribuintes de outros municípios)

OBS: As solicitações de Autorização para
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (AIDF-e)
continuarão tramitando temporariamente no
SISTEMA SIP.
Os contribuintes continuarão com a opção de terem seus processos
protocolados na Praça de Atendimento da Fazenda ou nos postos de
atendimento desde que devidamente cadastrados no SISTEMA SEI.

CREDENCIAMENTO DOS USUÁRIOS PARA UTLIZAÇÃO DO SISTEMA SEI

O contribuinte que desejar requerer ao Município de Londrina/PR via
sistema SEI deverá realizar incialmente o credenciamento junto ao Município
(http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_gestao/dgiap
/manual_usuario_externo_sei_pml_formatado.pdf)
1) Presencialmente na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de
Fazenda
(endereços
disponíveis
em
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=29530%3Aunidades-de-credenciamento-usuario-externosei&catid=211%3Asei&Itemid=2103) ou
2) através de peticionamento eletrônico pela rede mundial de
computadores (internet).
Disponível em:
https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_extern
o_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_extern
o=0
Para realização do protocolo presencial, o contribuinte deverá estar
munido da documentação básica exigida pela base de conhecimento processual
e pela Carta de Serviços ao cidadão, que serão digitalizados e inseridos no
Sistema Eletrônico de Informações SEI, no momento de seu atendimento, pelos
servidores da Gerência de Pronto Atendimento.
Para a realização do protocolo remoto, através do peticionamento no
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, o contribuinte deverá realizar prévio
Cadastro e Credenciamento no sistema, conforme Instrução Normativa SMGPDGIAP nº 1, de 08 de maio de 2018, contida no Anexo I.
Na realização do protocolo via peticionamento eletrônico através do
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, o contribuinte deverá anexar ao
processo, preferencialmente, documentos em formato eletrônico PDF/A.
A partir da vigência deste Decreto, o trâmite dos processos
administrativos derivados da DMS no Município de Londrina/PR dar-se-ão
exclusivamente através do Sistema Eletrônico de Informações SEI, nos termos
do Decreto Municipal nº 1.219, de 21 setembro de 2015

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA SEI DISPONIVEL EM
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=22767&Itemid=2107
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