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1 Aplicativo de Manifestação do Destinatário
O Aplicativo de Manifestação do Destinatário tem como função principal permitir que
destinatário da Nota Fiscal eletrônica se manifeste em relação a uma NF-e emitida
para o seu CNPJ, com uma das seguintes opções:
· Confirmação da operação
· Desconhecimento da operação
· Operação não Realizada
· Ciência da emissão
Para auxiliar o destinatário em sua manifestação, o aplicativo possibilita que as
informações das notas a serem manifestadas sejam obtidas através de pesquisa na
base de dados do ambiente nacional da NF-e, através de importação de arquivo XML,
ou simplesmente através de chave de acesso. O aplicativo dispõe ainda de
funcionalidades de download de arquivo XML de notas manifestadas com
“Confirmação de Operação” ou “Ciência da Emissão”, validação de arquivo XML
importado e visualização detalhada dos dados das notas.

2 Iniciando o aplicativo
Para iniciar o programa, o usuário deve clicar duas vezes no ícone do Aplicativo de
Manifestação do Destinatário.

Observação: O aplicativo não pode ser executado mais de uma vez (ou seja, não é
permitida a execução simultânea de várias instâncias do programa).
Atualizações automáticas
Caso existam atualizações do programa disponíveis e o computador está conectado
corretamente a Internet, o Aplicativo de Manifestação do Destinatário irá realizar a
detecção destes novos pacotes e instalá-los automaticamente.
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3 Menus
Os itens de menu do Aplicativo de Manifestação do Destinatário são:

- Manifestação Destinatário
- Sistema
- Ajuda

3.1 Manifestação Destinatário
O menu Manifestação Destinatário apresenta os seguintes subitens, conforme segue:
- Gerenciar Manifestação;
- Importar informações da NF-e via chave de acesso;
- Importar informações da NF-e via arquivo XML;
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3.1.1 Gerenciar Manifestação
Abre a tela de Gerenciamento de Manifestação.
Disponível apenas após a seleção de um destinatário.

3.1.2 Importar informações da NF-e via chave de acesso
Abre janela para informar chave de acesso de NF-e a ser manifestada.
Disponível apenas após a seleção de um destinatário.

3.1.3 Importar informações da NF-e via arquivo XML
Abre janela para a seleção dos arquivos em formato XML das NF-es a serem
manifestadas.
Disponível apenas após a seleção de um destinatário.

3.1.4 Sair
Permite ao usuário fechar o aplicativo.

3.2 Sistema
O menu Sistema apresenta os seguintes subitens, conforme segue:
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3.2.1 Quadro de Avisos
Apresenta avisos ao usuário do sistema.

3.2.2 Certificados
Abre a tela para inclusão de um certificado digital no sistema.
Disponível apenas após a seleção de um destinatário.

3.2.3 Parâmetros
Abre a tela para inclusão das configurações do sistema.

3.2.4 Destinatário
Abre a tela para inclusão, definição e pesquisa de um destinatário.

3.2.5 Backup
Abre tela para a geração de backup de dados armazenados no aplicativo.
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3.2.6 Restaurar
Abre tela para a restauração de backup de dados no aplicativo a partir de arquivo
de backup.

3.3 Ajuda
O menu Ajuda apresenta os seguintes subitens, conforme segue:

3.3.1 Conteúdo da Ajuda
Abre tela que permite a consulta de informações referentes ao uso do aplicativo.

3.3.2 Sobre
Informações da versão do aplicativo utilizado.

4 Cadastrar e iniciar destinatário
O cadastramento dos dados do destinatário é o primeiro passo para iniciar a utilização
do aplicativo.
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4.1 Cadastrar novo destinatário
-Acessar a tela de cadastro de destinatário através do menu Sistema – Destinatário;
-Na tela de cadastro de destinatário, acessar a opção Incluir;
-Na tela de cadastramento de destinatário, preencher corretamente os campos do
destinatário;
-Após o preenchimento dos campos corretamente, selecionar a opção Incluir.

Preencher corretamente com os dados para a inserção:
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4.2 Iniciar novo destinatário
O usuário precisa identificar qual destinatário cadastrado será utilizado pelo aplicativo
na manifestação seguindo os passos:
-Acessar a tela de cadastro de destinatário através do menu Sistema – Destinatário;
-Na tela de cadastro de destinatário, selecionar um destinatário;
-Clicar em Iniciar;
-Os dados do destinatário serão exibidos na barra de ferramenta superior do
aplicativo, confirmando que foi inicializado com sucesso.

4.3 Sair do destinatário atual
Para sair do destinatário atual, o usuário deve seguir os passos:
- Acessar a tela de cadastro de destinatário através do menu Sistema – Destinatário;
- Clicar em Sair.

4.4 Alterar dados do destinatário
Para alterar dados de um destinatário, o usuário deve seguir os passos:
- Acessar a tela de cadastro de destinatário através do menu Sistema – Destinatário;
- Na tela de cadastro de destinatário, selecionar um destinatário;
- Clicar em Detalhar;
- Clicar em Editar;
- Alterar os dados;
- Clicar em Alterar;

4.5 Excluir destinatário
Para excluir um destinatário cadastrado, o usuário deve:
- Acessar a tela de cadastro de destinatário através do menu Sistema – Destinatário;
- Na tela de cadastro de destinatário, selecionar um destinatário;
- Clicar em Excluir;
- Confirmar a exclusão, clicando em Sim.

5 Gerenciamento da Manifestação
A tela de Gerenciamento da Manifestação é acessada do menu Manifestação Destinatário
– Gerenciar Manifestação;
Através da tela de Gerenciamento da Manifestação do Destinatário, o usuário poderá
visualizar os dados principais da NF-e através de tabela que possui as seguintes colunas:
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Coluna
Chave de acesso da NF-e
Série
Número
CNPJ/CPF do emitente
Razão Social
IE
Data de Emissão
Tipo de Operação

Observação
A coluna Tipo de Operação informa se a NF-e é de saída ou
entrada de mercadoria.

Valor Total da NF-e

Situação da NF-e

Pode assumir os seguintes valores: Sem
Autorizada, Cancelada ou Denegada.

Situação,

Situação da manifestação

A coluna Situação da manifestação pode assumir os
seguintes valores: Sem manifestação do destinatário,
Confirmada a operação, Desconhecida, Operação não
realizada, Ciência da Emissão.

Evento

A coluna Evento informa qual é o evento quando se tratar
deste tipo de registro (Carta de Correção Eletrônica,
Cancelamento).

Forma de Inclusão

A coluna Forma de Inclusão informa como as informações
da NF-e ou do evento foram incluídas no aplicativo (através
de pesquisa pelo Web Service, importação de arquivo XML,
informação da chave de acesso, download do XML pelo Web
Service).

Data de Inclusão

-
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Na tela de Gerenciamento da Manifestação, os seguintes comandos podem ser efetuados:

-Pesquisa NF-e:
Efetua a pesquisa de novas Notas Fiscais Eletrônicas destinadas ao CNPJ iniciado;
- Ciência da Emissão:
Permite ao destinatário se manifestar com emissão do evento da Ciência da Emissão;
- Confirmação da Operação:
Permite ao destinatário se manifestar com emissão do evento da Confirmação da
Operação;
- Desconhecimento da Operação:
Permite ao destinatário se manifestar com emissão do evento do Desconhecimento da
Operação;
- Operação não Realizada:
Permite ao destinatário se manifestar com emissão do evento da Operação não
Realizada;
- Download do XML:
Efetua download do arquivo XML da NF-e;
- Detalhar:
Detalha as informações da NF-e que tiverem sido incluídas no aplicativo através de
importação ou download de arquivo XML;
- Excluir:
Exclui registro de NF-e ou evento do aplicativo;
Na visualização dos registros de NF-e e de evento existe diferenciação por cores, conforme
mostrado na legenda abaixo, os registros podem ser:
- NF-e sem Evento
Os registros são exibidos conforme segue:
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- NF-e com Evento
Os registros são exibidos conforme segue:

- Evento
Os registros são exibidos conforme segue:

- NF-es manifestadas
Os registros são exibidos conforme segue:

O aplicativo, para determinar se a NF-e tem evento ou não, verifica apenas a sua base de
dados. Assim, é possível que a NF-e já tenha eventos registrados pela SEFAZ autorizadora,
mas que não foram incluídos no aplicativo. Não são considerados os eventos da
manifestação do destinatário. As Notas Fiscais Eletrônicas já manifestadas ficam com
símbolo de “check” em verde.
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5.1 Filtro
Para pesquisar um registro na tabela da tela Gerenciamento de Manifestação, os seguintes
filtros podem ser utilizados:

Campos

Observação

Período

Data de Emissão da NF-e ou Evento

Forma de Inclusão

Situação da NF-e

Todas
Pesquisadas
Importadas
Chave de acesso
Download Realizado
Todas
Autorizada
Denegada
Cancelada
Sem situação
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Série

Todas
Sem Manifestação do Destinatário
Confirmada a Operação
Desconhecida
Operação não realizada
Ciência da Operação
-

Número da NF-e

-

Apresentar Eventos?

-

CNPJ do Emitente

-

Chave de Acesso da NF-e

-

Situação da Manifestação

O usuário deve efetuar o seguinte procedimento para efetuar uma pesquisa:
- Preencher os campos dos filtros (os campos do filtro de pesquisa somam-se na
busca);
- Clicar em pesquisar;
- Para efetuar nova pesquisa, deve clicar em Nova Pesquisa.
O filtro padrão é o que apresenta todas as informações, inclusive com os eventos.

6 Pesquisar NF-e destinada
Para pesquisar as Notas Fiscais Eletrônicas destinadas ao CNPJ registrado no aplicativo,
o usuário deve seguir o seguinte procedimento:
- Entrar na área de Gerenciamento de Manifestação, através do menu Manifestação
Destinatário - Gerenciar Manifestação;
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- Clicar em Pesquisar NF-e na barra inferior do aplicativo;
- Selecionar as opções de pesquisa:
Campo
Indicador da Nota Fiscal

Opções
- Todas as NF-es;
- Somente as NF-es que não tiveram Manifestação do
Destinatário;

Indicador do Emissor da
Nota Fiscal

Formas de Pesquisa

- Somente as NF-es que não tiveram Manifestação do
Destinatário e não tiveram Ciência da Emissão;
- Todos os Emitentes / Remetentes;
- Somente as NF-es emitidas por emissores / remetentes
que não tenham a mesma raiz do CNPJ do destinatário
- Pesquisar a partir do último registro consultado;
-Pesquisar os últimos 15 dias.
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- Clicar em Consultar Destinadas;
- Escolher o Certificado Digital a ser utilizado, inserir a senha e clicar em selecionar;

- Aguardar o processamento e retorno das Notas Fiscais Eletrônicas;
- Clicar em fechar na tela de Consulta de Notas Fiscais Destinadas.
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O grid da área de Gerenciamento de Manifestação é preenchido automaticamente
com os registros das Notas Fiscais Eletrônicas e os eventos.
Observações:
a) A opção “Pesquisar a partir do último registro consultado” considera também
registros que já tenham sido excluídos do aplicativo.
b) Apenas registros dos últimos 15 dias são pesquisados, independentemente da
opção “Pesquisar a partir do último registro consultado” ter sido selecionada.
c) Apenas 50 registros são retornados por consulta. Caso existam mais registros a
serem consultados, o sistema apresenta uma janela com a mensagem mostrada a
seguir.

7 Importar informações da NF-e via chave de acesso
O aplicativo permite que o usuário insira informações de uma NF-e através da chave de acesso
na tabela do Gerenciamento de Manifestação. Com o registro desta NF-e na tabela, é possível
executar as manifestações do destinatário ou efetuar o download do arquivo XML. O seguinte
procedimento deve ser seguido:
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- Selecionar o menu Manifestação Destinatário – Incluir Informações da NF-e (via Chave de
Acesso)

- Informar a chave de acesso e clicar em incluir;

O registro é incluído grid da área de Gerenciamento de Manifestação.

8 Importar informações da NF-e via arquivo XML
O aplicativo permite que um arquivo XML de NF-e seja importado para possibilitar a
manifestação do destinatário. O seguinte procedimento deve ser seguido:
- Selecionar o menu Manifestação Destinatário – Incluir Informações da NF-e via arquivo
XML;
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- Clicar em Localizar para selecionar a pasta onde se encontra o arquivo XML;

- Selecionar a pasta e clicar em OK;
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- Selecionar os arquivos a serem importados e clicar em Importar;

O Sistema exibe a tela de progresso de importação de arquivos e o resultado.
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Observações:
a) As seguintes verificações são feitas no arquivo XML ao importar:
- Verifica se está de acordo com o esquema;
- O CNPJ do Destinatário da Nota Fiscal é igual ao CNPJ do Destinatário iniciado no
Sistema;
- A UF do Destinatário da Nota Fiscal é igual à UF do Destinatário iniciado no Sistema;
- O dígito verificador da chave de acesso está correto;
b) Os arquivos importados aparecem no grid da tela de Gerenciamento de Manifestação,
e podem ser visualizados através da funcionalidade Detalhar.
c) Ao utilizar a funcionalidade Detalhar, o usuário poderá visualizar as informações e
validar o arquivo

9 Manifestações do destinatário
As manifestações que o destinatário pode efetuar são:
- Confirmação da operação – confirmando a ocorrência da operação e o recebimento
da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria);
- Desconhecimento da operação – declarando o Desconhecimento da Operação;
- Operação não Realizada – declarando que a Operação não foi Realizada (com Recusa
do Recebimento da mercadoria e outros) e a justificativa porque a operação não se
realizou;
· Ciência da emissão – declarando ter ciência da operação destinada ao CNPJ, mas
ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva,
como as acima citadas.
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O destinatário deve apresentar uma manifestação conclusiva dentro de um prazo
definido, contados a partir da data de autorização da NF-e. Cada evento de
manifestação pode ser efetuado apenas uma vez.

9.1 Ciência da Emissão
A ciência da emissão é um evento opcional que pode ser utilizado pelo destinatário
para declarar que tem ciência da existência da operação, mas ainda não tem
elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva. Após esta
manifestação ter sido efetuada, é habilitada a funcionalidade de download do arquivo
XML.
Até 20 notas fiscais eletrônicas podem ser manifestadas com Ciência da Emissão em
cada acionamento da funcionalidade.
Para efetuar esta manifestação, o usuário deve seguir o seguinte procedimento:
- Entrar na área de Gerenciamento de Manifestação, através do menu Manifestação
Destinatário - Gerenciar Manifestação;
- Selecionar as notas que serão manifestadas (máximo 20 NF-es);
- Clicar em Ciência da Emissão;

- Selecionar o certificado digital para assinatura da manifestação;
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Observação: Caso o usuário deseje utilizar um certificado digital na transmissão do
evento diferente do utilizado na assinatura, é necessário clicar em “Utilizar certificado
de Transmissão diferente do certificado de Assinatura”. Se esta opção não estiver
selecionada, o software assume que o mesmo certificado digital será usado para a
assinatura e transmissão.
- Incluir a senha e clicar em selecionar;
- Caso a opção “Utilizar certificado de Transmissão diferente do certificado de
Assinatura” tenha sido selecionada, o usuário deve selecionar o certificado digital a
ser usado na transmissão, e clicar em selecionar.

- O sistema apresenta o resultado do processamento e o usuário precisa clicar em Ok e
depois em Fechar.
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A Situação da Manifestação na tabela do Gerenciamento da Manifestação é alterada
para Ciência da Emissão.
Os dados do evento Ciência da Emissão são salvos na base local do aplicativo.

9.2 Confirmação da Operação
Este evento deve ser utilizado após a realização da operação, e significa que a
operação ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma
circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à
entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário.
Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações
de mercadorias, mas que foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é
denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento.
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Importante registrar, que após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a
empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e.
Até 20 notas fiscais eletrônicas podem ser manifestadas com Confirmação de
Operação em cada acionamento da funcionalidade.
Para efetuar esta manifestação, o usuário deve seguir o seguinte procedimento:
- Entrar na área de Gerenciamento de Manifestação, através do menu Manifestação
Destinatário - Gerenciar Manifestação;
- Selecionar as notas que serão manifestadas (máximo 20 NF-e);
- Clicar em Confirmação de Operação;

- Selecionar o certificado digital para assinatura da manifestação;
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Observação: Caso o usuário deseje utilizar um certificado digital na transmissão do
evento diferente do utilizado na assinatura, é necessário clicar em “Utilizar certificado
de Transmissão diferente do certificado de Assinatura”. Se esta opção não estiver
selecionada, o software assume que o mesmo certificado digital será usado para a
assinatura e transmissão.
- Incluir a senha e clicar em selecionar;
- Caso a opção “Utilizar certificado de Transmissão diferente do certificado de
Assinatura” tenha sido selecionada, o usuário deve selecionar o certificado digital a
ser usado na transmissão, e clicar em selecionar.

- O sistema apresenta o resultado do processamento e o usuário precisa clicar em Ok e
depois em Fechar.
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A Situação da Manifestação na tabela do Gerenciamento da Manifestação é alterada
para Confirmada a Operação.
Os dados do evento Confirmação de Operação são salvos na base local do aplicativo.

9.3 Desconhecimento da Operação
Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da
utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para
acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário
diverso.
Para efetuar esta manifestação, o usuário deve seguir o seguinte procedimento:
- Entrar na área de Gerenciamento de Manifestação, através do menu Manifestação
Destinatário - Gerenciar Manifestação;
- Selecionar as notas que serão manifestadas (máximo 20 NF-e);
- Clicar em Desconhecimento da Operação;
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- Selecionar o certificado digital para assinatura da manifestação;

Observação: Caso o usuário deseje utilizar um certificado digital na transmissão do
evento diferente do utilizado na assinatura, é necessário clicar em “Utilizar certificado
de Transmissão diferente do certificado de Assinatura”. Se esta opção não estiver
selecionada, o software assume que o mesmo certificado digital será usado para a
assinatura e transmissão.
- Incluir a senha e clicar em selecionar;
- Caso a opção “Utilizar certificado de Transmissão diferente do certificado de
Assinatura” tenha sido selecionada, o usuário deve selecionar o certificado digital a
ser usado na transmissão, e clicar em selecionar.
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- O sistema apresenta o resultado do processamento e o usuário precisa clicar em Ok e
depois em Fechar.
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A Situação da Manifestação na tabela do Gerenciamento da Manifestação é alterada
para Desconhecida.
Os dados do evento Desconhecimento da Operação são salvos na base local do
aplicativo.

9.4 Operação não Realizada
Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação
legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da
mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu
transporte, etc.).
Para efetuar esta manifestação, o usuário deve seguir o seguinte procedimento:
- Entrar na área de Gerenciamento de Manifestação, através do menu Manifestação
Destinatário - Gerenciar Manifestação;
- Selecionar as notas que serão manifestadas (máximo 20 NF-es);
- Clicar em Operação não Realizada;

- Informar a justificativa da operação não ter sido realizada (mínimo de 15 e máximo
de 255 caracteres), e clicar em enviar;
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- Selecionar o certificado digital para assinatura da manifestação;

Observação: Caso o usuário deseje utilizar um certificado digital na transmissão do
evento diferente do utilizado na assinatura, é necessário clicar em “Utilizar certificado
de Transmissão diferente do certificado de Assinatura”. Se esta opção não estiver
selecionada, o software assume que o mesmo certificado digital será usado para a
assinatura e transmissão.
- Incluir a senha e clicar em selecionar;
- Caso a opção de “Utilizar certificado de Transmissão diferente do certificado de
Assinatura” tenha sido selecionada, o usuário deve selecionar o certificado digital a
ser usado na transmissão, e clicar em selecionar.
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- O sistema apresenta o resultado do processamento e o usuário precisa clicar em Ok e
depois em Fechar.
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A Situação da Manifestação na tabela do Gerenciamento da Manifestação é alterada
para Operação não Realizada.
Os dados do evento Operação não Realizada são salvos na base local do aplicativo.

10 Efetuar download do arquivo XML de uma NF-e
O download do arquivo XML só pode ser efetuado após existir manifestação do
destinatário de Ciência da Emissão ou Confirmação da Operação. No máximo 10
arquivos XML podem ser baixados a cada acionamento da funcionalidade.
Para efetuar o download, o seguinte procedimento deve ser efetuado:
- Entrar na área de Gerenciamento de Manifestação, através do menu Manifestação
Destinatário - Gerenciar Manifestação;
- Selecionar as notas que serão baixadas (máximo de 10 arquivos XML);
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- Clicar em Download do XML;
- Selecionar o certificado digital, inserir a senha e clicar em Selecionar;

- Aguardar processamento e resultado.
O sistema apresenta o resultado da operação:
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A NF-e é incluída na tabela da área de Gerenciamento de Manifestação e as
informações do arquivo XML da NF-e são salvas no banco local e podem ser
visualizadas através da opção Detalhar.
A coluna Forma de Inclusão na área Gerenciamento de Manifestação é alterada para
Download Realizado.

11 Detalhar informações de uma NF-e
A opção Detalhar na área de Gerenciamento da Manifestação permite visualizar todas
as informações da NF-e que foram incluídas no aplicativo através da importação ou
pelo download do arquivo XML.
Para visualizar todas as informações da NF-e, o usuário deve efetuar o seguinte
procedimento:
- Entrar na área de Gerenciamento de Manifestação, através do menu Manifestação
Destinatário - Gerenciar Manifestação;
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- Selecionar a NF-e que será visualizada;
- Clicar em Detalhar;
Os dados da NF-e são apresentados através das seguintes abas principais:
- Dados da NF-e
- Emitente
- Destinatário/Remetente
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais
- Exportação e Compras
- Cana
- Certificado Digital
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Na área de detalhamento da Nota Fiscal Eletrônica, é possível validar o arquivo XML
que tenha sido incluído no aplicativo através da funcionalidade “Incluir Informações
da NF-e via arquivo XML”.

12 Validar arquivo da NF-e
Esta funcionalidade permite que um arquivo XML incluído no aplicativo através da
funcionalidade “Incluir Informações da NF-e via arquivo XML” seja validado. As
seguintes verificações são feitas em relação ao arquivo:
- Se os dados da NF-e são os mesmos que constam na base da SEFAZ;
- Se a assinatura do arquivo XML é válida;
- A situação da NF-e na base de dados da SEFAZ.

13 Excluir registro de uma NF-e
Para excluir uma Nota Fiscal Eletrônica ou um Evento, os seguintes passos devem ser
seguidos:
- Entrar na área de Gerenciamento de Manifestação, através do menu Manifestação
Destinatário - Gerenciar Manifestação;
- Selecionar a NF-e que será excluída;
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- Clicar em Excluir;
O sistema apresenta a seguinte mensagem:

- O usuário, caso realmente deseje excluir os dados, deve clicar em Sim.
Todos os dados das Notas Fiscais Eletrônicas selecionadas são excluídos da base local
do aplicativo, incluindo seus eventos. Após a exclusão, os dados não podem ser
recuperados.

14 Incluir certificados digitais
Para incluir um certificado digital é necessário que o Destinatário esteja já iniciado.
A área de inclusão de certificados digitais é acessada através do menu Sistemas –
Certificados.
Existem duas opções de utilização do certificado digital:
a) Utilizar Repositório de Certificados do Windows - o software irá apresentar os
certificados encontrados no Windows e fornecerá a opção de escolha de um
deles para assinatura e transmissão.
Importante:
- Antes de utilizar o certificado, deve-se verificar com a Autoridade
Certificadora se o certificado é compatível com os padrões estabelecidos;
- O certificado precisa estar instalado previamente no sistema;
- Para certificados tipo A3 (Token/Smart Card) é necessário que o driver
fornecido pela Autoridade Certificadora esteja devidamente instalado e o
dispositivo conectado.
b) Utilizar o cadastro de Certificados via aplicativo
Esta opção possibilita o cadastro do certificado diretamente no aplicativo.
Para incluir um certificado digital tipo A1, o seguinte procedimento deve ser
seguido:
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- Selecionar a aba Certificado A1 (Arquivo);
- Clicar em Incluir;
- Selecionar o arquivo do certificado digital extensão *.pfx ou *.p12 e clicar em
Selecionar;

- Digitar a senha do certificado digital e clicar em OK.

O certificado será incluído no aplicativo.

Para incluir um certificado digital tipo A3, existem duas opções:
- Incluir Manualmente: O usuário precisa selecionar o arquivo do driver dispositivo
(extensão *.dll ou *.so) para que a inclusão seja efetuada.
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- Incluir via Busca Automática – o aplicativo procura o arquivo de driver do
dispositivo automaticamente e informa ao usuário. O dispositivo (token/smart
card) precisa estar conectado ao computador do usuário para que seja localizado.
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Ao reconhecer um arquivo de dispositivo, o sistema requer ao usuário a senha do
certificado digital:

Para exclusão de um certificado digital, deve-se selecioná-lo e clicar em Excluir.

15 Configurar parâmetros do sistema
Compreende os dados relativos às propriedades básicas do sistema.
O acesso a esta área é feito pelo menu Sistema, item Parâmetros.
Não é necessário um destinatário iniciado para o acesso.

Configurações de Acesso a Internet
Caso a máquina necessite de configuração de Proxy para a conexão com a Internet, é
necessário configurar os campos abaixo.
a. Servidor Proxy
b. Porta
c. Usuário
d. Senha
Deve-se contatar o administrador de rede para informação da configuração correta.
Outras Configurações
Intervalo entre tentativas de transmissão
Caso ocorra algum erro durante a transmissão, o aplicativo tentará realizar novamente
a transmissão após o intervalo de tempo especificado neste parâmetro.
Formato: Numérico de 10 a 600 segundos
Número de registros por página de consulta
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O número máximo de registros exibidos da tela do Gerenciamento da Manifestação
(ou seja, caso uma pesquisa retorne 100 itens e o número de registros por página de
consulta seja igual a 10, serão mostrados apenas 10 registros por vez). Parâmetro útil
para pesquisas com grande número de registros retornados.
Formato: Numérico de 1 a 10000 registros por página de consulta
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