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 1. INTRODUÇÃO
Com a implantação  do  sistema SIGAT,  houve uma mudança  de  paradigma nos  processos  de 
intervenções efetuados por empresas credenciadas. Todo processo deverá ser realizado através do 
sistema, o qual será iniciado em virtude da própria participação do contribuinte. Este solicitará on 
line a uma empresa interventora  específica que seja  realizado um certo nº  de intervenções.  A 
empresa,  poderá  aceitar  a  solicitação  totalmente,  parcialmente,  ou  rejeitá-la.  Caso  haja  a 
concordância quanto às intervenções (refere-se a implantações, manutenções ou desativações), 
deverá  preencher  alguns  dados  técnicos  necessários  a  cada  uma  para  depois  submetê-las  à 
Secretaria de Tributação do RN (SET). Após o envio, a SET analisará cada solicitação efetuada 
podendo homologá-la ou não.

Figura 1
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 2. USUÁRIO CONTRIBUINTE
O requisito para que um usuário possa efetuar solicitações pela UVT em nome de um contribuinte é 
possuir vínculo com este. Este usuário poderá ser qualquer indivíduo que possua login no sistema 
SIGAT (dono da empresa,  preposto, contador etc).  Uma vez satisfeita esta condição, o  usuário 
vinculado ao contribuinte deverá iniciar todos os processos de intervenções efetuando o pedido à 
empresa interventora através da UVT. Para tal, o usuário deve acessar a UVT através do site da 
Secretaria de Tributação (http://www.set.rn.gov.br/uvt), e no quadro Área Restrita digitar seu login e 
senha:

Figura 2

Após digitar os dados o usuário deve clicar com o mouse no botão de confirmação. Feito isso, 
surgirá a seguinte tela onde o usuário deverá selecionar a empresa vinculada que deseja fazer a 
intervenção:
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Figura 2

a) Pedido intervenção

Após selecionada a empresa desejada, o sistema apresentará a tela de serviços, onde o 
contribuinte deverá clicar na opção “Pedido de Intervenção” , veja a figura 3:

Figura 3
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Uma vez acessado o item “Pedido de Intervenção”, o sistema apresentará a tela onde deverá ser 
selecionado o tipo de intervenção: autorização para uso, manutenção de equipamento, cessação do 
uso.

• Autorização  para  uso:  Item  utilizado  quando  um  contribuinte  deseja  que  seja 
instalado um ou mais equipamentos ECF. 

• Manutenção de equipamento: Item utilizado quando um contribuinte deseja que um 
ou mais  equipamentos ECFs ativos  e  associados à  sua empresa  sejam objeto  de 
manutenção (intervenção).

• Cessação do uso:  Item utilizado quando um contribuinte  deseja  que um ou mais 
equipamentos ECFs ativos e associados à sua empresa sejam objeto de desativação.

Figura 4

Após selecionado o tipo de intervenção, o próximo passo é selecionar a empresa interventora que 
realizará o pedido. O sistema propicia uma lista de empresas interventoras, cujos credenciamentos 
para  tal  atividade estejam ativos,  para  que  o  usuário  escolha  a  que  realizará  a  solicitação.  O 
contribuinte deve também informar a quantidade de pedidos solicitados (o nº de equipamentos os 
quais se deseja intervir):
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Figura 5

Uma vez que os três campos básicos citados possuam dados inseridos, para que a solicitação seja 
submetida à aceitação por parte da empresa interventora, restará somente clicar no botão Enviar 
Pedido, posicionado no canto inferior da tela, conforme indicado na figura 6. Caso o envio ocorra 
sem problemas aparecerá a seguinte mensagem: “Pedido de intervenção salvo com sucesso.”

Figura 6
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b) Consulta Pedidos

Item  utilizado  quando  um  usuário  vinculado  a  um  contribuinte  deseja  consultar  os  pedidos 
efetuados, por este, a empresas interventoras e/ou remover solicitações já cadastradas e enviadas 
às empresas interventoras antes que estas registrem sua aceitação. Já na tela de serviços clicar na 
opção “Consulta/Exclusão Pedidos de Intervenção”, veja a figura 7:

Figura 7

Uma vez acessado o item “Consulta/Exclusão Pedidos de Intervenção”, o sistema apresentará a 
tela onde deverá ser escolhido os critérios de filtro:
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Figura 8

• Já  analisadas  pela  empresa  interventora:  critério  de  filtro  o  qual  determina  ao 
sistema retornar todos os pedidos já efetuados pelo contribuinte (todos), somente os 
analisados (sim) ou somente os não analisados (não) pela empresa interventora.

• Empresa  Interventora (opcional):  na  hipótese  de  determinação  da  empresa 
interventora, somente pedidos destinados a esta serão mostrados na tela posterior.

• Período  em que foi  enviado  (opcional):  intervalo  em que  foi  enviado  o  pedido  à 
empresa interventora.

Após a inserção das condições para consulta, o usuário deverá clicar no botão Consultar 
presente  no  canto  inferior  direito  da  tela  (figura  8).  Após  esta  atitude,  a  seguinte  tela 
aparecerá:
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Figura 9

As informações presentes na tela são as seguintes:

• Interventora: consiste na razão social da empresa interventora para qual foi enviada a 
solicitação.

• Pedido:  qual  o  tipo  do  pedido  efetuado  (autorização  para  uso,  manutenção  de 
equipamento, cessação do uso).

• Nº pedidos solicitados:  quantidade de implantações, manutenções ou desativações 
contidos numa única solicitação efetuada pelo contribuinte.

• Data/Hora Pedido: o momento em que ocorreu o envio por parte do usuário vinculado 
ao contribuinte.

• Nº pedidos aceitos: a quantidade de implantações, manutenções ou desativações do 
total  do pedido os quais  foram aceitos para que fossem realizadas.  Da quantidade 
solicitada, a interventora poderá aceitar tudo, parte ou rejeitar tudo.

• Data/Hora Aceite: o momento em que ocorreu a confirmação da análise efetuada por 
parte do usuário vinculado à empresa interventora.

• Remover: para cada solicitação, existe um botão que possibilita a remoção do pedido 
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enviado e ainda não analisado pela empresa interventora. Ou seja, caso a empresa 
interventora destinatária ainda não haja registrado no sistema sua aceitação no todo, 
em parte  ou a  rejeição total  do pedido,  o  usuário  vinculado ao contribuinte  poderá 
consultar este pedido através desta tela e posteriormente selecionar o link      Remover. 
Com esta  atitude,  a  solicitação  será  retirada  do  sistema  e  não  mais  submetida  a 
análise. No entanto, se a análise do pedido já houver sido realizada e registrada pela 
empresa interventora, o link para remoção não aparecerá.
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