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1.  Informações Gerais 
 
 

1.1. Introdução 
 
As pessoas enquadráveis como imunes à tributação pelos impostos municipais, nos termos do artigo 
150, inciso VI, da Constituição Federal, ficam obrigadas a apresentar a Declaração de Imunidade 
Tributária na forma, prazo e demais condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico. 
 
O Sistema de Declaração de Imunidades – SDI é a ferramenta que possibilita a emissão da Declaração 
de Imunidade pelas entidades enquadráveis. Assim, toda entidade que faça jus à imunidade deve emitir 
a Declaração de Imunidade e renová-la anualmente. 
 
A Declaração de Imunidade produzirá efeitos de 1º de janeiro do ano em que foi entregue até 31 de 
dezembro do ano seguinte. Durante o período de vigência a entidade manterá sua qualidade de imune, 
podendo emitir notas fiscais de serviços como imune, adquirir imóveis sem o pagamento de ITBI, além 
de receber as notificações de lançamento de IPTU sem valor a pagar.  
 
Antes que se encerre o ano seguinte da declaração entregue, a entidade deverá renová-la ou preenchê-
la novamente, de modo que mantenha a condição de imune no ano seguinte a primeira entrega e no 
subsequente. O início do período de vigência de uma declaração de imunidade começa a partir do dia 
seguinte ao da sua emissão. Os efeitos da declaração podem retroagir até o início do ano em que foi 
emitida. 
 
A título de exemplo, se a primeira declaração foi entregue em 03/06/2015, ela terá período de vigência 
de 04/06/2015 a 31/12/2016, com efeitos, via de regra, de 01/01/2015 a 31/12/2016. Durante o ano de 
2016, a entidade deverá apresentar uma nova declaração ou renová-la para que no exercício de 2017 
mantenha a condição de imune. Apresentando-a no ano de 2016, por exemplo, em 10/05/2016, a nova 
declaração terá período de vigência de 11/05/2016 a 31/12/2017, com efeitos, via de regra, de 
01/01/2016 a 31/12/2017. De modo semelhante ocorrerá nos anos subsequentes. 
 
No exemplo dado, caso se encerre o exercício de 2016 e não seja enviada nenhuma declaração, seja 
renovando a existente, seja criando uma nova, os efeitos da imunidade serão suspensos para o 
exercício de 2016, acarretando o lançamento de ofício de todos os créditos tributários referentes ao 
exercício de 2016, além da impossibilidade de se emitir notas fiscais como imune, no lançamento de 
IPTU dos imóveis de sua propriedade e impossibilitando de adquirir imóveis sem o respectivo pagamento 
do ITBI. Além disso, por não ter apresentado/renovado nenhuma declaração durante o exercício de 
2016, perderá a entidade a imunidade para este exercício, sendo emitida nova notificação de lançamento 
(com cobrança normal) para os imóveis com imunidade além dos devidos lançamentos de ISS e ITBI. O 
problema poderá ser sanado com o ingresso de processo administrativo para o exercício no qual se 
deixou de apresentar a declaração.  Lembramos que durante a análise da documentação juntada ao 
processo os efeitos da imunidade estarão suspensos, por isso é de grande importância que as entidades 
apresentem a declaração no prazo regulamentar. Com a emissão de uma nova declaração, no exemplo 
aqui dado em 2017, a entidade terá os benefícios válidos de 01/01/2017 a 31/12/2018, mas até que seja 
feita existirão as restrições citadas. 
 
De acordo com o artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal, as entidades enquadráveis são: os 
templos de qualquer culto, partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e, 
atendidos os requisitos da lei, as instituições sem fins lucrativos de educação e assistência social. 
Também não podem ser tributados por impostos os órgãos, autarquias e fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público. 
 
 

1.2. Objetivo 
 
O objetivo deste documento é informar o interessado quanto a regras, prazos, funcionalidades e 
comportamento do SDI. 
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1.3. Usuários 
 
O foco deste documento são os usuários representados pelas entidades imunes e terceiros (não 
necessariamente pessoas imunes) que queiram fazer consultas relativas a imunidade no sistema. 
 
 

1.4. Autenticação – Senha Web 
 

Conforme estabelecido pela Portaria SF Nº 046/06, O acesso aos Sistemas Informatizados da Secretaria 
Municipal de Finanças, que contenham dados fiscais de interesse dos contribuintes, será realizado 
mediante a utilização de senha de segurança. 

A solicitação e a liberação da senha de segurança serão efetivadas por meio de aplicativo específico, 
disponibilizado na rede mundial de computadores (internet), denominado Senha Web. 

A Senha Web poderá ser solicitado através do site: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/senhaweb/. 

A Senha Web que representa a assinatura eletrônica da pessoa física ou jurídica que a cadastrou é 
intransferível e será composta de 6 (seis) dígitos numéricos de sua livre escolha, podendo ser alterada a 
qualquer tempo pelo seu detentor. 

Será cadastrada apenas uma senha para cada raiz do número de inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ. 

A pessoa jurídica detentora da senha será responsável por todos os atos praticados por meio da senha 
por ela cadastrada.  
 
Ao concluir o cadastramento por meio da internet, deverá ser emitido o formulário "Solicitação de 
Desbloqueio da Senha Web", com validade de 60 (sessenta) dias contados da data da transmissão do 
requerimento. Esse formulário deverá ser impresso, assinado e entregue no local nele 
indicado(apresentar documento original do outorgante com fotografia para possibilitar a conferência da 
assinatura pelo servidor responsável). 
 
O formulário deverá ser entregue na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças, 
localizada no Vale do Anhangabaú, 206/226 (ao lado da Galeria Prestes Maia). (Atenção! O 
agendamento eletrônico prévio é obrigatório neste local, clique aqui para agendar seu serviço antes de 
comparecer ao Posto de Atendimento) 
 
Observação: Além do formulário, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 cópia simples do CNPJ da pessoa jurídica; 

 cópia simples do instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou 
o instrumento de constituição consolidado, regularmente registrado no órgão competente, 
acompanhada do original para conferência pelo servidor responsável. Será dispensada a 
apresentação do original caso seja fornecida cópia autenticada. 

 para os casos em que o signatário da “Solicitação de Desbloqueio da Senha Web” for 
procurador da pessoa jurídica, é obrigatório anexar a procuração do interessado, autorizando o 
procurador a representá-lo nesse ato, e documento original do outorgante, com fotografia, para 
possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsável. Observar que o outorgante da 
procuração também deverá obrigatoriamente ter poderes legais para emitir a autorização. 

 

 

1.5. Atendimento  
 
O atendimento ao público da Secretaria Municipal de Finanças para fins de informações a respeito de 
imunidade tributária é prestado no Edifício Andraus, localizado na Rua Pedro Américo, 32, 6º Andar. 
 
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 
Email: duvidas.sfsdi@prefeitura.sp.gov.br.  
Telefone: 156. 

 
Atenção! O agendamento eletrônico prévio é obrigatório neste local, clique aqui para agendar seu 
serviço antes de comparecer ao Posto de Atendimento. 

http://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/forms/BemVindo.aspx
mailto:duvidas.sfsdi@prefeitura.sp.gov.br
http://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/forms/BemVindo.aspx
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2. SDI – Sistema de Imunidades 
 

2.1. Acessando o SDI  
 

Ao selecionar o link do SDI no site da prefeitura municipal (https://www.sdi.prefeitura.sp.gov.br/) o 
contribuinte é direcionado à tela de login, na qual deverá inserir o número do CNPJ da entidade, a senha 
(Ver item 1.4 – Autenticação – Senha Web) e o código apresentado na imagem, clicando em seguida no 
botão de “Login”. 
Após a autenticação ser realizada com sucesso, o usuário será redirecionado para a tela de “Boas 
Vindas” do sistema SDI. 
 

 
Tela de login 
 

https://www.sdi.prefeitura.sp.gov.br/
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Tela de boas-vindas 
 

 
 

2.2. Consultar Declaração de Imunidade 
 
Esta funcionalidade permite que o usuário consulte a declaração atual e as declarações antigas, bem 
como disponibiliza as ações para manutenção da declaração vigente. 
 

 
Tela Principal – Sem declaração vigente. 
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Quando o contribuinte não possui uma declaração vigente, o sistema disponibiliza ao usuário a opção de 
realizar a emissão de uma nova declaração. 
 

Botão de Ação:  

 Emitir Uma Nova Declaração (Ver Item 2.3 – Emitindo uma declaração de imunidade) 
 
Caso o usuário já possua uma declaração vigente, o sistema exibirá a tela abaixo. 
 

 
Tela Principal – Com declaração vigente. 

 
 

Botões de Ação: 

 Declaração Detalhada (Ver item 2.4 – Declaração Detalhada) 

 Encerrar a Declaração Vigente (Ver Item 2.5 – Encerrar a declaração vigente) 

 Retificar a Declaração Vigente (Ver Item 2.6 – Retificar a declaração vigente) 

 Imunidade na Transferência do Imóvel (Ver Item 2.9 – Declaração de ITBI) 

 Renovar a declaração vigente (Ver Item 2.7 – Renovar a Declaração Vigente)  
 
 
A opção para renovação da declaração só é disponibilizada para o usuário no ano seguinte ao de uma 
declaração já realizada e válida e tem o intuito de replicar os dados constantes de uma declaração 
anterior. 
 

2.3. Emitindo uma Declaração de Imunidade 
 
Caso a entidade nunca tenha feito uma Declaração de Imunidade ou caso sua última declaração não 
tenha sido renovada, o sistema disponibiliza a opção para emitir uma nova Declaração de Imunidade. 
Para tanto, deverá clicar no botão “Emitir uma nova declaração”. Ao selecionar a funcionalidade, o 
sistema direcionará o contribuinte para o preenchimento da nova declaração de imunidade. 
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2.3.1. Aba Entidade 
 
Os dados cadastrais da entidade (CNPJ, Razão Social, endereço) já virão automaticamente 
preenchidos. Caso haja necessidade de alterar algum desses dados, um representante da entidade 
deverá proceder à atualização cadastral na Praça de Atendimento, localizada no Vale do Anhangabaú, 
206, ao lado da Galeria Prestes Maia , horário de atendimento das 8h às 18h. (Atenção! O agendamento 
eletrônico prévio é obrigatório neste local, clique aqui para agendar seu serviço antes de comparecer ao 
Posto de Atendimento.) 
 
Deverão ser preenchidos os dados de contato (campos obrigatórios com asterisco). Esta informação 
será necessária para que a Administração possa entrar em contato com a Entidade quando for preciso 
esclarecer  aspectos relacionados à imunidade. 
 
Após o preenchimento dos dados obrigatórios, clicar no botão “Próxima – Ir para Atividade” para 
continuar com o preenchimento do formulário. 
 

 
Aba Instituição do formulário de emissão de nova declaração 

 
Ações: 

 Home: Retorna a página principal do sistema. 

 Limpar: Apaga as informações dos campos  

 Próxima – Ir para Atividade: Encaminha o usuário para o preenchimento das informações na aba 
“Atividade” (Ver item  2.3.2 – Aba Atividade) 

 

http://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/forms/BemVindo.aspx
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2.3.2. Aba Atividade 
 
As informações da aba Atividade servem para que a Administração Tributária compreenda quais são as 
atividades realizadas pela entidade. 
 
O usuário deverá selecionar o enquadramento principal e, caso haja, especificar outras atividades 
secundárias no campo “Outras atividades”. Por exemplo, se uma determinada entidade sem fins 
lucrativos que atenda aos requisitos da lei é principalmente assistencial, mas também presta serviços 
educacionais, deverá selecionar o enquadramento “6. Assistência social” e inserir no campo “Outras 
atividades” os serviços educacionais que presta. 
 
É importante ressaltar que esses dados serão posteriormente confrontados em processo de fiscalização. 
 
Também deverá ser realizado o upload (envio do arquivo digital para o sistema - SDI, conforme indicado 
abaixo) da Certidão de Breve Relato do Estatuto Social (CBRES) em formato PDF. A CBRES pode ser 
obtida no Cartório onde a entidade estiver registrada e tal documento deve ser digitalizado em formato 
PDF. Esse arquivo é importante porque, dentre outras coisas, detalha a atividade principal da entidade. 
Uma vez feito o upload de tal arquivo, ele fica armazenado e vinculado à entidade, somente sendo 
necessário novo carregamento quando a CBRES sofrer alterações (para mandar o novo arquivo da 
CBRES, basta fazer uma retificação da Declaração de Imunidade vigente (Ver Item 2.6 – Retificar a 
declaração vigente) 
 

 
 

 
Seção: Enquadramento da aba Atividade 

 
Ao clicar no botão “Próxima”, o usuário será encaminhado para uma tela onde deverá responder 
questionamentos sobre as atividades da entidade. Porém se a entidade se enquadrar na opção 1 
(Imunidade Recíproca) ou 2 (Templo), ela será direcionada diretamente para a aba Imunidade (Ver Item 
2.3.3 – Aba Imunidade). Não há segredo, basta respondê-las de acordo com a realidade da entidade. 
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Ações: 

 Home: Retorna a página principal do sistema. 

 Limpar: Apaga as informações dos campos. 

 Anterior: Retorna para a aba Entidade (Ver item 2.3.1 – Aba Entidade). 

 Próxima: Encaminha o usuário para o preenchimento das informações na seção “Cumprimento 
dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional” ou aba Imunidade 
 

 
Seção: Cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN da aba Atividades 

 
Na seção Cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, basta responder as 
perguntas de acordo com a realidade da entidade.  
 
Ações: 

 Home: Retorna a página principal do sistema. 

 Limpar: Apaga as informações dos campos. 

 Anterior – Voltar para Atividade: Retorna para a seção “Enquadramento”. 

 Próxima – Ir para Demonstrativo: Encaminha o usuário para o preenchimento das informações 
na seção “Demonstrativo”. 
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Seção: Demonstrativo da aba Atividades 

 
Na seção Demonstrativo de Superávit ou Déficit também são solicitadas informações relativas ao último 
exercício contábil, basta inserir os valores. Caso a entidade não possua receitas ou despesas para um 
item específico basta deixá-lo com valores zerados. Cabe relembrar que as informações prestadas serão 
protegidas, sigilosas e sujeitas a fiscalização posterior. 
 
Ações: 

 Home: Retorna a página principal do sistema. 

 Limpar: Apaga as informações dos campos. 

 Anterior – Voltar para Perguntas: Retorna para a seção “Cumprimento dos requisitos do art. 14, 
CTN”. 

 Próxima – Ir para Informações: Encaminha o usuário para o preenchimento das informações na 
seção “Informações”. 
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Seção: Informações da aba Atividade 

Ações: 

 Home: Retorna a página principal do sistema. 

 Limpar: Apaga as informações dos campos. 

 Anterior – Voltar para Pergunta Gerais. 

 Próxima – Ir para Imunidade: redirecionar o usuário para a aba Imunidade (Ver Item 2.3.3 – Aba 
Imunidade). 

 
 

2.3.3. Aba Imunidade 
 
Nesta aba, a entidade irá especificar quais serviços e imóveis fazem jus à imunidade tributária. Tais 
serviços e imóveis devem estar vinculados à finalidade essencial da entidade (aquela declarada na aba 
Atividade). 
 
Portanto, se a entidade possuir um imóvel que não está vinculado às suas finalidades essenciais, não 
deverá selecioná-lo para receber a imunidade (a não ser que toda a renda derivada das atividades de tal 
imóvel, como por exemplo o aluguel, seja revertida para a entidade). O mesmo serve para os serviços: 
se houver algum serviço prestado que não tenha relação com as finalidades essenciais da entidade, ele 
não deverá ser selecionado para imunidade. 
 
A imunidade é reconhecida para cada imóvel e cada código de serviço selecionado nesta aba. 
 
Para esclarecer a sistemática dos códigos de serviço, toma-se como exemplo uma entidade que possui 
dois Códigos de Contribuinte Municipal – CCM: 1.111.111-1 e 2.222.222-2. O CCM 1.111.111-1 tem 
vinculados os códigos de serviço 02097 (Serviços de assistência social), 07013 (Hospedagem em 
pensões, albergues, pousadas, hospedarias, ocupação por temporada com fornecimento de serviços e 
congêneres) e 05690 (Ensino Superior, cursos de graduação e demais cursos sequências), enquanto 
que o 2.222.222-2 possui apenas o código 07013 (Hospedagem em pensões, albergues, pousadas, 
hospedarias, ocupação por temporada com fornecimento de serviços e congêneres). Ao emitir a 
declaração de imunidade, são exibidos para seleção todos os códigos de serviços vinculados a todos os 
CCMs da entidade. Portanto, nesse caso, aparecerão os códigos 02097, 07013 e 05690  para seleção. 
Se o usuário selecionar os códigos 02097 e 07013, enviar a declaração e ela for aceita, o CCM 
1.111.111-1 poderá emitir notas fiscais imunes para os códigos de serviço 02097 e 07013,  não podendo 
emitir notas fiscais imunes para o código de serviço 05690 (apenas notas com valor a pagar),  enquanto 
que o CCM 2.222.222-2 poderá emitir notas imunes para o código de serviço 07013.  
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Caso a entidade preste serviço não cadastrado, ela deverá proceder a atualização cadastral para incluir 
em um dos CCMs vinculados a ela, o código de serviço que desejar. A atualização cadastral será 
realizada na Praça de Atendimento situada no Vale do Anhangabaú, 206.  
 
Caso a entidade seja proprietária de algum imóvel e este não se encontre listado nesta aba, deverá ser 
feita a atualização cadastral para corrigir os dados nominais do lançamento de IPTU. Após a correção 
poderá ser feita a retificação da declaração incluindo o imóvel faltante. A atualização cadastral será 

realizada na Praça de Atendimento situada no Vale do Anhangabaú, 206. ). (Atenção! O agendamento 

eletrônico prévio é obrigatório neste local, clique aqui para agendar seu serviço antes de comparecer ao 
Posto de Atendimento) 
 
 
 

 
Aba Imunidade: os códigos de serviço e imóveis selecionados deverão estar vinculados à finalidade essencial da entidade 
 

Ações: 

 Home: Retorna a página principal do sistema. 

 Limpar: Apaga as informações dos campos. 

 Anterior: Retorna para Aba Atividade na seção “Informações”. 

 Próxima: Redireciona o usuário para a Aba de Confirmação (Ver Item 2.3.4 – Aba Confirmação). 
 

 

2.3.4. Aba Confirmação 
 
Na aba Confirmação, todos os dados declarados são exibidos e deverão ser confirmados pela entidade. 
Para poder enviar a Declaração de Imunidade, o campo de declaração de responsabilidade deverá ser 
marcado. 
 
Poderá haver dois resultados: 

 A declaração é processada normalmente: nesse caso, os efeitos da imunidade tributária 
começam a valer a partir do dia seguinte ao da emissão da Declaração de Imunidade; 

 A declaração é bloqueada: nesse caso, o SDI identificou que a entidade não faz jus à imunidade 
e bloqueou a declaração. Caso o usuário ainda ache que a entidade atende aos requisitos de 
imunidade, deverá comparecer pessoalmente ao setor de Imunidades da Prefeitura de São 
Paulo para adotar as providências cabíveis, trazendo cópia da declaração não aceita. (Ver 
Item.1.5 – Atendimento) 
 
 

http://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/forms/BemVindo.aspx
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Aba Confirmação 

 
Após a seleção do aceite da declaração o usuário deve selecionar a opção “Enviar declaração”, que 
enviará a declaração e um e-mail de confirmação para o email cadastrado na seção de contato da 
instituição.  
Ações: 

 Home: Retorna a página principal do sistema. 

 Anterior: Retorna para a aba Imunidade. Ver Item 2.3.3 – Aba Imunidade. 

 Enviar declaração: Envia as informações da declaração. 
 
 

2.4. Declaração Detalhada 
 
O usuário poderá visualizar maiores detalhes da declaração vigente selecionando a opção “Declaração 
Detalhada”. 
 

 
Tela de detalhamento da declaração 

 
O usuário tem a opção de voltar à tela anterior ou imprimir a declaração detalhada. 
 
 
 
Ações: 

 Voltar: Retorna anterior do sistema. 

 Imprimir: Imprime as informações da declaração 
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2.5. Encerrar a Declaração Vigente 
 
Caso exista uma declaração vigente e o contribuinte opte por encerrá-la, o usuário deve selecionar a 
opção “Encerrar a Declaração Vigente”. O sistema apresentará a tela para o preenchimento do motivo 
para o encerramento da declaração. 
 

 
Tela de encerramento da declaração 

 
O usuário preenche o campo obrigatório e seleciona a opção “OK”. 
O sistema notifica o usuário de que a declaração foi encerrada com sucesso. 
 
Ações: 

 Voltar: Retorna anterior do sistema. 

 Limpar: Apaga as informações preenchidas anteriormente. 

 OK: Confirma as informações preenchidas. 
 
 

2.6. Retificar a Declaração Vigente 

 
O usuário tem a possibilidade de retificar sua declaração de imunidades caso ela ainda esteja vigente. O 
usuário deve acionar o botão “Retificar a declaração vigente”. Ao acionar a funcionalidade de retificação 
da declaração, o sistema direcionará o contribuinte para a alteração da declaração de imunidade. 
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Tela Principal – Com declaração vigente. 

 

2.6.1. Aba Entidade - Retificação 

 
O usuário altera ou não os dados, sem deixar campos obrigatórios sem preencher e clica na opção 
“Próxima” para continuar com a retificação do formulário. 
 

 
Aba Instituição do formulário de retificação da declaração 
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2.6.2. Aba Atividade - Retificação 

 
O usuário altera ou não os dados, preenchendo os campos obrigatórios e clica a opção “Próxima” para 
continuar com a retificação do formulário. 
 

 
Seção: Enquadramento da aba Atividade 

 
O usuário, se necessário, pode alterar as respostas. Selecionando a opção “Próxima – Ir para 
Cumprimento dos requisitos do art. 14, CTN”, o sistema o redireciona para a próxima tela do formulário. 
 

 
Seção: Cumprimento dos requisitos do art. 14, CTN da aba Atividades 

 
Como na sessão anterior o usuário altera ou não as respostas, selecionando a opção “Próxima – Ir para 
Demonstrativo” para continuar com a retificação do formulário. 
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Seção: Demonstrativo da aba Atividades 

 
Também na sessão Demonstrativo o usuário altera ou não as respostas, e clica na opção “Próxima – Ir 
para Informações” para continuar com a retificação do formulário. 
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Seção: Informações da aba Atividades 

 
 

2.6.3. Aba Imunidade - Retificação 

 
Na aba Imunidade o usuário altera ou não a seleção dos Serviços ou Imóveis, e aciona a opção 
“Próxima” para continuar com a retificação do formulário. 
 
 

 
Aba Imunidade 

 
 
 
 

2.6.4. Aba Confirmação - Retificação 

 
Na aba Confirmação, todos os dados das abas anteriores são exibidos e deverão ser confirmados pela 
entidade. Para poder enviar a Declaração de Imunidade retificada, o campo de declaração de 
responsabilidade deverá ser marcado. 
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Poderá haver dois resultados: 

 A declaração é processada normalmente: nesse caso, os efeitos da imunidade tributária 
começam a valer a partir do dia seguinte ao da emissão da Declaração de Imunidade; 

 A declaração é bloqueada: nesse caso, o SDI identificou que a entidade não faz jus à imunidade 
e bloqueou a declaração. Caso o usuário ainda ache que a entidade é atende aos requisitos de 
imunidade, deverá comparecer pessoalmente ao setor de Imunidades da Prefeitura de São 
Paulo para adotar as providências cabíveis. 
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Aba Confirmação 

 
Após a seleção do aceite da declaração o usuário deve selecionar a opção “Enviar declaração”, que 
enviará a declaração e um e-mail de confirmação para o email cadastrado na seção de contado da 
instituição.  
 

2.7. Renovar a Declaração Vigente 

 

A vigência de uma “Nova Declaração” perdura até o último dia do exercício seguinte ao do seu início de 

vigência, e, idealmente, um contribuinte deve “Renovar Declaração Vigente” anualmente. Essa 

funcionalidade, só está presente para quem já possui uma declaração formalizada em vigor e já está no 

exercício próprio para sua renovação.  

 

Para renovar a declaração, o usuário deve acionar o botão “Renovar a Declaração Vigente”. Ao acionar 
a funcionalidade de renovação da declaração, o sistema direcionará o contribuinte para o formulário da 
declaração de imunidade. 
 

 
Tela Principal – Com declaração vigente. 

 
 

2.7.1. Aba Instituição - Renovação 

 
O usuário altera ou não os dados, sem deixar campos obrigatórios sem preencher e aciona a opção 
“Próxima” para continuar com a renovação da declaração. 
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Aba Instituição do formulário de renovação da declaração 

 

2.7.2. Aba Atividade - Renovação 

 
O usuário altera ou não os dados, sem deixar campos obrigatórios sem preencher e a aciona a opção 
“Próxima” para continuar com a renovação da declaração. 
 

 
Seção: Enquadramento da aba Atividade 

 
O usuário altera ou não as respostas, e clica na opção “Próxima – Ir para Cumprimento dos requisitos do 
artigo 14, CTN” para continuar com a renovação da declaração. 
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Seção: Cumprimento dos requisitos do art. 14, CTN da aba Atividades 
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Seção: Perguntas Gerais da aba Atividades 

 
Neste item o usuário deverá informar os valores de receitas e despesas referentes ao último exercício 
contábil, e clica na opção “Próxima – Ir para Informações” para continuar com a renovação da 
declaração. 
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Seção: Informações da aba Atividades 

 
Também na sessão Informações o usuário altera ou não as respostas, e clica na opção  “Próxima – Ir 
para Imunidade” para continuar com a renovação da declaração. 
 

2.7.3. Aba Imunidade - Renovação 

 
Na aba Imunidade o usuário altera ou não a seleção dos Serviços ou Imóveis, e clica na opção “Próxima” 
para continuar com a renovação da declaração. 
 

 
Aba Imunidade 

 

2.7.4. Aba Confirmação - Renovação 

 
Na aba Confirmação, todos os dados das abas anteriores são exibidos e deverão ser confirmados pela 
entidade. Para poder enviar a Declaração de Imunidade renovada, o campo de declaração de 
responsabilidade deverá ser marcado. 
 
Poderá haver dois resultados: 



Sistema de Declaração de Imunidades – SDI                                                         Versão do Manual: 1.7          
pág. 28 

 

 

 A declaração é processada normalmente: nesse caso, os efeitos da imunidade tributária 
começam a valer a partir do dia seguinte ao da emissão da Declaração de Imunidade; 

 A declaração é bloqueada: nesse caso, o SDI identificou que a entidade não faz jus à imunidade 
e bloqueou a declaração. Caso o usuário ainda ache que a entidade atende aos requisitos de 
imunidade, deverá comparecer pessoalmente ao setor de Imunidades da Prefeitura de São 
Paulo para adotar as providências cabíveis, trazendo cópia da declaração não aceita. 
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Aba Confirmação 

 
Após a seleção do aceite da declaração o usuário deve selecionar a opção “Enviar declaração”, que a 
enviará para o email cadastrado na seção de contado da instituição.  
 

2.8. Consultar Status do Contribuinte 
 
 
De modo a permitir que qualquer pessoa possa verificar o status da imunidade de um contribuinte junto a 
prefeitura, o sistema permite que o usuário consulte a existência do beneficio para um determinado CCM 
ou SQL informado. Para isso é necessário selecionar a opção de consulta do status do Contribuinte no 
site da Prefeitura de São Paulo. 
O sistema apresenta a tela para preenchimento dos campos de pesquisa. 
 

 
Tela de consulta de status de contribuinte. 

 
 
A pesquisa pode ser realizada utilizando como critério de busca o número de cadastro do imóvel (SQL) 
ou o número do CCM (Cadastro Contribuinte Mobiliário) 
 

 Pesquisa por SQL (Ver item 2.8.1) 

 Pesquisa por CCM (Ver item 2.8.2) 
 
 
 

2.8.1. Pesquisa por SQL 

 
Após o preenchimento correto dos campos e selecionada a opção “Consultar”, o sistema apresenta as 
informações referentes ao status do contribuinte. 
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Tela de exibição do status do contribuinte – Pesquisa por SQL. 

 
O usuário terá a opção de voltar à tela anterior ou imprimir o comprovante de imunidade. 
 

2.8.2. Pesquisa por CCM 

 
Após o preenchimento correto dos campos e selecionada a opção “Consultar”, o sistema apresenta as 
informações referentes ao status do contribuinte. 
 

 
Tela de exibição do status do contribuinte – Pesquisa por CCM. 
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O usuário terá a opção de voltar à tela anterior ou imprimir o comprovante de imunidade. 
 

2.9. Declaração de imunidade do ITBI 
 
Essa funcionalidade tem como objetivo emitir declarações de imunidade relativas ao Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos – ITBI. 
A declaração de imunidade do ITBI permite às entidades imunes realizar determinadas transações de 
imóveis sem a necessidade do recolhimento de ITBI. 
 

 
 
Tela de Consulta – Acessando a funcionalidade de emissão da Declaração de imunidade do ITBI 
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Tela Principal – declaração de imunidade do ITBI 
 

2.9.1.  Formalizar uma Nova Declaração de ITBI 
 
Acionando a opção “Formalizar uma Nova Declaração de ITBI” é possível acessar o formulário de 
cadastro com todas os campos a serem preenchidos. 
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Tela de Cadastro – Formalizar uma Declaração de Imunidade para o ITBI 
 

2.10. Consultar Declaração de ITBI 
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É possível que terceiros consultem a autenticidade de uma declaração de imunidade do ITBI através da 
tela abaixo, basta inserir o protocolo da declaração e o código autenticador (que se encontra na própria 
declaração). O sistema vai exibir então os dados da declaração para comparação. 
 
 

 
Tela de Consultar Declaração ITBI 

 
Após realizar uma consulta válida tela com as informações detalhadas é apresentada. 
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Tela Detalhamento da Declaração ITBI. 

 


