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1 INTRODUÇÃO 
 
Para cumprimento das normas contidas no ato número 054/95-PGJ 15/02/1995, o Sistema de 
Declaração de Bens objetiva o recebimento das declarações anuais de bens e valores que compõem o patrimônio privado dos Membros e Servidores da Instituição (Ministério Público do Estado de São 
Paulo);  O Sistema de Declaração de Bens tem como objetivo facilitar o envio da declaração de bens 
(SOMENTE ARQUIVOS PDF) para o setor responsável. Este manual norteia o usuário a enviar sua declaração e o setor responsável de receber, avaliar e 
aceitar esta declaração.  
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2 ACESSO AO SISTEMA 
 Primeiramente entrar  no Portal institucional (www.mpsp.mp.br)  
 Deverá ser feito o login no portal:  

  Acessar a opção “Portal de Sistema”, conforme imagem abaixo:  
 

  
 

Após isso aparecerá os ícones no Portal, Clicar no “Declaração de Bens”:      
Logar no sistema com seu usuário institucional: 
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3 PERFIL 
 

O Sistema de Declaração de Bens tem os seguintes perfis de usuários:  
  Perfil Usuário: enviar a Declaração de Bens – Membros/funcionários;  Perfil Aprovador: receber, analisar e validar a declaração enviada pelo funcionário/Membro: o Usuários do CRH se for de servidores. o Usuários do Cerimonial se for para membros.  Perfil Administrador: Adicionar funcionários no perfil Aprovador – Usuário do CRH se for de 

servidores e Usuário do Cerimonial se for para membros.  
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4 FUNCIONALIDADES 
 
Módulo de envio da Declaração de Bens  
 

   
Ao acessar o sistema, abrirá a página abaixo, onde poderá confirmar seu CPF e seu nome. Na opção 
do menu “Home” poderá acessar este módulo.  
 
Escolha o ano de envio da declaração, selecione  Localizar Declaração,    o sistema abrirá uma janela para procurar no seu computador onde esta o arquivo PDF para o envio. 
Poderá ser o próprio arquivo PDF da Receita Federal (como  gerar o PDF da Receita, consultar na 
página do portal ‘Tutorial de geração do PDF no Programa da Receita’) lembrar de selecionar apenas a 
Declaração de Bens, para que não gere o PDF de toda a declaração de IRPF.  

 
Em seguida clicar em Enviar Declaração . 
  

   
 O usuário receberá e-mail de confirmação do recebimento do arquivo com um número de protocolo. 
Neste momento já é possível consultar a declaração enviada na página principal (Envio de Declaração de Bens), na lista das declarações entregues.  
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Após a verificação do setor responsável, receberá outro e-mail informando se o arquivo é valido, com status APROVADA. Caso receba e-mail informando RECUSADA, verificar o motivo da rejeição e será necessário encaminhar novamente. 

Tipos de erros que pode acontecer para ser recusado:  PDF errado  Declaração de outro ano  
Quando a declaração já foi enviada (para o Cerimonial ou CRH) e caso for necessário enviar 

novamente por algum tipo de alteração ou motivos tais como:   - Efetuou alterações na Declaração no Programa da Receita Federal (enviando novamente como declaração retificadora); 
 - Quando já existiu o envio de declaração de bens anterior que no qual a declaração foi rejeitada (pelo Cerimonial ou CRH); 
 - Qualquer tipo de erro percebido após o envio;  

Esta declaração deverá ser reenviada no Sistema de Envio de Declaração de Bens.   Precisará repetir todos os passos novamente de geração do arquivo PDF, localizar o arquivo e antes 
de enviar deverá assinar a opção Retificadora, enviando novamente sua declaração.  
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No caso de declaração enviada pelo Membro, será necessário enviar também a declaração do(s) 
dependente(s). Deverá selecionar a opção  e enviar conforme as instruções anteriores tanto para envio da declaração como o de retificação.   
Ou seja: 
Esta opção  será utilizada quando a declaração for de algum dependente (filhos, cônjuge ou outros...). Seleciona clicando no sim, aparecerá uma lista de dependentes que 
deverá ser selecionada o tipo de dependente.  
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 Módulo de recebimento (Aprovador)  
 

  O funcionário responsável pelo recebimento da declaração de bens fará a avaliação da 
declaração e aprovará ou reprovará o recebimento. Os motivos vão desde arquivos errados a dados inconsistentes. 

 

  Filtros para pesquisa 
   Ano desejado para filtro; 
  Status da Declaração;  Aguardando aprovação;  Aprovada;  Reprovada;  Enviada pelo Administrador;  Todas (filtro de todas as Declarações); 
   Critério de filtro;  Nome ou CPF;  Indicadores apresentados nas Declarações 
  Apresenta o Status da Declaração; 
  Caso a Declaração esteja com status “Reprovado” apresentará o motivo indicado;       Se a de Declaração é Retificadora ou é a primeira Declaração enviada;   Declaração é do titular (Membro/Servidor) ou do Dependente;  Comando de ação nas Declarações 
  Visualizar o arquivo encaminhado, caso queira imprimir, salvar, será possível;  
  Após validação, aprovar a Declaração  ou reprovar a Declaração;  
  Somente poderá excluir a Declaração com status “Envida pelo Administrador”;  
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Relatórios  
  
Nesta opção de ‘Relatórios’ teremos estas duas opções de relatórios, no ‘relatório de controle de declarações por ano’ é gerado um arquivo no formato excel onde este poderá ser manipulado conforme necessidade, Já o relatório ‘Entregues e não entregues – 5 anos’ é no formato PDF.   
 

  
Relatório que mostra declarações do ano selecionado, neste relatório o usuário poderá realizar alterações no arquivo conforme sua necessidade:  

  

  Relatório das declarações enviadas nos últimos 5 anos, posicionando as entregas em número e 
porcentagens. 
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Módulo de Administrador   

  
O Módulo de Administrador será administrado por usuário que tenha este perfil e terá acesso ao Menu Administrativo que controla os usuários e seus perfis, cadastrará todos os seus motivos de 
rejeição da declaração e também poderá encaminha a declaração do servidor/membro que por algum motivo não pode entregar (entregou a declaração em papel protocolado, por ex., este no 
caso de Membros poderá acontecer).  

  Controle dos usuários que acessam o sistema e também os perfis: 

 O funcionário responsável pela administração dos usuários/Membros irá criar os perfis de 
aprovadores. Estes perfis são de funcionários do CRH e do Cerimonial, sendo que os funcionários do CRH cuidarão das declarações dos servidores e o Cerimonial dos Membros. Assim, os administradores do CRH só poderão criar perfis de Aprovadores para servidores e os dos Cerimonial 
de Aprovadores para Membros.  
Registro do perfil do usuário ao adicionar: 
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Neste módulo são cadastrados os motivos de rejeição da declaração, que foi envida com alguma irregularidade pelo Membro/Servidor. 
  

  
Este motivo cadastrado será selecionado quando a declaração é Reprovada.  

  
Também será apresentado no filtro (quando a Declaração for “Reprovada”). 
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  Este módulo é o para o Envio de declaração de Bens de funcionários (CRH) / Membros 
(Cerimonial)  
Permite que o administrador inclua as declarações de bens de funcionários/Membros, que não 
estejam conseguindo entregar por algum motivo.   

   
Deve-se preencher os campos: nome, CPF e selecionar o ano e o arquivo. O campo e-mail é opcional.  Caso já exista uma declaração enviada com o mesmo CPF para o ano selecionado, o sistema 

envia uma mensagem de erro pedindo para marcar o campo “Retificadora”. Após a inclusão efetuada com sucesso, o sistema envia um e-mail para o administrador com 
cópia para o e-mail informado, caso este tenha sido informado.   
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 Caso a declaração inclusa esteja incorreta, o administrador poderá excluí-la. 
   

  
  Pesquisa de Declarações 
 Na consulta das declarações é possível pesquisar por ano, status (neste caso “Enviada pelo 
Administrador”), nome ou CPF.  

       
 


