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1. INTRODUÇÃO
Este manual contempla o processo de Extração da Dirf. Lembrando que os
responsáveis de cada Órgão deverá verificar seus cadastros, onde deverá constar,
email, número de telefone, CPF.
A busca da informação é feita através do pagamento ao credor para liquidações que
contém retenção, ou seja, todas as liquidações do tipo PQ tanto para pessoa Física
quanto para Pessoa Jurídica.
O tipo de documento PV estão sendo todas carregadas para Pessoa Física, no caso de
pessoa Jurídica, somente se houver um PQ no ano para que seja levado um PV e fazer
o somatório dos valores.
Os programas foram criados através de uma ligação entre tabelas, são elas:
- F0411 – Tabela do Contas a Pagar
- F76B0411 – Tabela de Impostos do Contas a Pagar
- F0413 – Cabeçalho de Pagamento
- F0414 – Detalhe de Pagamento
- F0101 – Cadastro Credor
Para que o imposto possa aparecer no relatório, as tabelas tem que estar integras, ou
seja, as informações tem que estar nas tabelas envolvidas.

2. Relatório Dirf – R5804140
Este relatório tem como objetivo gerar as informações que sairão no arquivo TXT no
formato indicado pela Sefa.

Caminho:
 SIAF
 Financeiro
 Declarações Receita Federal
 DIRF
 Relatório Dirf (R5804140 Versão ARW0001)

1) Na tela Solicitação de Versão marque com o fleg
para aparecer a seguinte tela:

2) Completar o filtro abaixo informando o Órgão desejado.



e clique no botão

3) Clique no botão

para aparecer a seguinte tela:

4) Na tela Opções de Processamento, preencha os campos abaixo:

 Ano Calendário: Informe o ano.
 Tipo de Arquivo: Informe o que deseja visualizar, são eles:
 Em branco – Pessoa Física e Pessoa Jurídica
 1 – Pessoa Física
 2 – Pessoa Jurídica
5) Clique no botão

para aparecer a seguinte tela:

6) Clique no botão

para finalizar.

7) Para visualizar o relatório, o usuário deverá seguir os seguintes passos listados
abaixo:
8) No menu lateral esquerdo, o usuário deverá no bloco
escolher a opção

. O sistema exibirá a tela:

9) Na tela acima Pesquisa de Jobs Submetidos ficam registrados todos os
relatórios que o usuário executa no JDE. Para visualizar o relatório, o usuário
deverá localizar no gride o seu job executado e marcar a linha com fleg
como mostrado abaixo:

10) Após marcar a linha do gride, clique no menu
para que seja visualizado o relatório:

, na opção

3. Geração Arquivo Dirf TXT – R5804150
Esse programa tem como objetivo fazer a geração do arquivo TXT para depois fazer a
extração do mesmo.
Caminho:
 SIAF
 Financeiro
 Declarações Receita Federal
 DIRF
 Geração Arquivo Dirf TXT (R5804150 Versão ARW0001)

1) Na tela Opções de Processamento, preencha os campos abaixo:
Aba
 Companhia: Informe o Órgão.
 Ano Referência: Informe o ano referência.
 Ano Fiscal: Informe o ano fiscal a ser extraído dos dados.
 Data Inicial: Informe a data inicial.
 Data Final: Informe a data final.

 Tipo Emissão: Informe qual tipo de emissão, são eles:
 0 – Original
 1 – Retificadora
 Número anterior do escritório contábil: Esse campo só é preenchido em
caso de retificação onde desse ser informado o número que do arquivo que
está sendo retificado.
 Código de Layout: Informe o código do layout, esse código fica no código
de categoria 76B/EI.
 Indicador Especial: Sempre N.
 Valor Mínimo Faturamento IR: Sempre Branco.
 Código Base Receita sem Imposto: Sempre 0588.
 Tipo de Documentos sem Impostos: Sempre PV.
 Tipo de Documentos com Impostos: Sempre PQ.

Aba
 Pessoa Física Responsável por Preencher a Declaração: Informe o
número do cadastro do responsável pela Sefa.
 Pessoa Física Responsável pelo Órgão: Informe o número do cadastro do
responsável pela Sefa.
 Natureza do Declarante: Sempre 2.
 Indicador de parceiro ostensível responsável pela conta de sociedade SCP: Sempre N.
 Indicador de deponente depositário do crédito resultante de decisão
judicial: Sempre N.
 Indicador do deponente da instituição gestora ou mediador de fundos
ou clube de investimento: Sempre N.
 Indicador do deponente de renda paga a residentes no exterior: Sempre
N.
 Indicador de plano de saúde privado - a empresa como um todo: Sempre
N.

 Tamanho de campos numéricos relacionados a valores: Sempre 0.
 Pagamentos relacionados ao Campeonato Mundial da FIFA: Sempre N.

Aba
 Telefone: Sempre Branco.
 Fax: Sempre FAX.
 Ramal: Sempre WEMG.

2) Clique no botão

para aparecer a seguinte tela:

3) Clique no botão

para finalizar.

4) Para visualizar o relatório, o usuário deverá seguir os seguintes passos listados
abaixo:
5) No menu lateral esquerdo, o usuário deverá no bloco
escolher a opção

. O sistema exibirá a tela:

6) Na tela acima Pesquisa de Jobs Submetidos ficam registrados todos os
relatórios que o usuário executa no JDE. Para visualizar o relatório, o usuário
deverá localizar no gride o seu job executado e marcar a linha com fleg
como mostrado abaixo:

7) Após marcar a linha do gride, clique no menu
para que seja visualizado o relatório:

, na opção

4. Extração Arquivo Dirf TXT – P587101
Esse programa tem como objetivo gravar o arquivo txt na pasta para ser importado e
será enviado para o email do usuário que está gerando o arquivo, para isso precisa
estar cadastrado o email do usuário que estará gerando a DIRF no cadastro geral,
caso não esteja, será enviado para o email novosiaf@sefa.pr.gov.br.
Segue abaixo a Opção de processamento configurada com o caminho a ser gravado o
arquivo como backup e também o email remetente e o destinatário caso não estava
cadastrado o email do usuário.

Caminho:
 SIAF
 Financeiro
 Declarações Receita Federal
 DIRF
 Extração Arquivo Dirf TXT (P587101 Versão ARW0001)

1) Na tela Extração Arquivo DIRF TXT – Acesso a Lotes de Textos preencha os campos
abaixo conforme sua necessidade:
 ID. Usuário: O nome do usuário já virá automaticamente.
 Nº Lote: Informe o número do lote que sai no relatório R5804150.
 Número Transação: Informe o DIRF junto com o Órgão, exemplo, DIRF02900.

2) Clique no botão

.

3) Na tela Extração Arquivo DIRF TXT – Acesso a Lotes de Textos marque a linha a ser
gerada

e clique no menu

nas opções

e

para aparecer a seguinte tela:

4) Na tela Extração Arquivo DIRF TXT – Cópia de Texto para Arquivo de Texto preencha os
campos a baixo:
 Nome e Caminho do Arquivo de Destino:
O caminho será sempre
/p/data/novosiaf/intercambio/dirf/ mais o nome do arquivo.

5) Clique no botão

.

6) Clique no botão

.

5. Detalhamento da Dirf – R5804160
Esse programa tem como objetivo detalhar quais as liquidações que estão compondo
a DIRF.
Caminho:
 SIAF
 Financeiro
 Declarações Receita Federal
 DIRF
 Detalhamento da DIRF (R5804160 Versão ARW0001)

1) Na tela Solicitação de Versão marque com o fleg

e clique no botão

para aparecer a seguinte tela:

2) Completar o filtro abaixo informando o Órgão desejado. Pode se fazer também mais
filtros de acordo com a necessidade do detalhamento.



3) Clique no botão

para aparecer a seguinte tela:

4) Na tela Opções de Processamento, preencha os campos abaixo:

 Ano Calendário: Informe o ano.
 Tipo de Arquivo: Informe o que deseja visualizar, são eles:
 Em branco – Pessoa Física e Pessoa Jurídica
 1 – Pessoa Física
 2 – Pessoa Jurídica
5) Clique no botão

para aparecer a seguinte tela:

6) Clique no botão

para finalizar.

7) Para visualizar o relatório, o usuário deverá seguir os seguintes passos listados
abaixo:
8) No menu lateral esquerdo, o usuário deverá no bloco
escolher a opção

. O sistema exibirá a tela:

9) Na tela acima Pesquisa de Jobs Submetidos ficam registrados todos os
relatórios que o usuário executa no JDE. Para visualizar o relatório, o usuário
deverá localizar no gride o seu job executado e marcar a linha com fleg
como mostrado abaixo:

10) Após marcar a linha do gride, clique no menu
para que seja visualizado o relatório:

, na opção

