
 

 

Secretaria de Estado de Fazenda de MS 
Superintendência de Gestão da Informação 

                

 
 

Resumo explicativo dos Assuntos no ODS/BDFAZ 
               Versão: 4.1 – 10/06/2010 

 

1- Tabelas Cadastrais – São todas as tabelas que possuem pouca atualização cadastral 

e que são relacionadas com as tabelas dos assuntos principais dos vários sistemas, 

como por exemplo: Cadastro de Contribuintes, Municípios, UF, CAE, CNAE, Pauta 

de Preço, UGFR, etc. Assunto Implantado no ODS em agosto / 2001 com constante 

inclusão de novas tabelas. 

 

2- DAC – Declaração de Área Cultivada – Contém informações, por produtor, das 

áreas agrícolas plantadas, por safra. A DAC é informada duas vezes por ano, no 

início de cada semestre. Assunto Implantado no ODS em janeiro / 2007. 

 

3- DAP – Declaração Anual do Produtor – Contém informações anuais, por produtor, 

da movimentação e estoque de produtos de Pecuária e de Agricultura. 

 

4- MPA – Movimento de Produtos Agrícolas – Contém informações de Notas que o 

Produtor retira direto na Agenfa (Operação Interna). Esse documento foi substituído 

pelo Sintegra. 

  

5- NFP – Nota Fiscal do Produtor – Contém informações de Notas Fiscais referentes a 

produtos de Agropecuária, emitidas pelas Agências Fazendárias em formulário 

controlado. Inclui também as NF Avulsas (referente a outros produtos). Assunto 

Implantado no ODS em fevereiro / 2006. 

 

6- NF Regime Especial – Controle das saídas Interestaduais e de Exportação de 

produtos Agropecuários. 

 

7- NF Série Especial – Conterá informações de Notas Fiscais de Produtor – SE 

referentes àqueles produtos, em que a legislação autoriza a emissão em talonário 

entregues ao produtor para operações internas (produtos da agricultura, frango, 

suíno, etc.). Esse assunto trata somente do controle dos talonários entregues aos 

Contribuintes e em breve desenvolveremos também as informações das Notas 

Fiscais Série-especial. Assunto Implantado no ODS em janeiro / 2007. 

 

8- Selo Fiscal – Contém informações da entrega de Selos Fiscais, por empresa. 

Assunto Implantado no ODS em janeiro / 2007.  Nota – É obrigatória, a fixação do 

Selo Fiscal na 4ª via das Notas Fiscais com operações de saídas interestaduais, de 

produtos da agropecuária, para as empresas detentoras de Regime Especial de 

recolhimento. 



 

 

9- Fronteiras – Contém as seguintes informações, digitadas desde 1994: 

 

 Notas Fiscais – Entradas e Saídas Interestaduais e Internas, digitadas pelos 

Postos Fiscais, conferidas ou ainda não conferidas pela Central em Campo 

Grande; 

 Guia de Trânsito – Documento que controla os veículos que apenas 

transitam pelo nosso Estado, como exemplo, mercadorias originarias de São 

Paulo e que se destinam ao Acre; 

 ICMS Mínimo e Garantido – Informações das empresas enquadradas no 

Mínimo ou no Garantido, com dados dos enquadramentos bem como das 

notas fiscais que originaram o valor a recolher referente a esses Regimes de 

Pagamento. Informações desde 1997. 

Observação: As Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), desde abril de 2008 já podem 

ser consultadas no Sistema Fronteiras. 

 

10- Arrec. por Ano Pgto – Contém informações dos documentos de arrecadação 

(DAEMS), efetivamente pagos, por tipo de receita, em tabelas separadas por ano de 

pagamento. Assunto Implantado no ODS em dezembro / 2005. Nota: Sendo as 

tabelas separadas, torna a consulta desses dados mais rápida. 

 

11- Arrec. Por Ano Ref – Contém as informações dos documentos de arrecadação 

(DAEMS), por tipo de receita, em uma única tabela contendo todos os anos. Nesta 

opção, a consulta pode ser feita por mês e ano de referência do tributo 

independentemente da data de pagamento do DAEMS. Nota: Sendo uma tabela 

única, torna essa consulta mais lenta. Assunto Implantado no ODS em janeiro / 

2005. 

 

12- CRD – Débito – Sistema de Crédito Tributário – Contém as informações de débitos 

são inscritos, por contribuintes, nos PPD´s (Pedido de Parcelamento de Débito), 

TTD´s (Termo de Transcrição de Débito) e Alim´s (Auto de Lançamento e de 

Imposição de Multa). Assunto Implantado no ODS em junho / 2007. 

 

13- CRD – PNDFIS – Sistema de Crédito Tributário – Contém informações de 

Pendências Fiscais que impedem a emissão de Certidão Negativa. Por exemplo: 

TVF, DAEMS não recolhido, Omissão de Sintegra, Omissão de GIA, Omissão de 

DAP, etc. Nota: A atualização das pendências ocorre semanalmente, ou seja, a 

posição das pendências do Sistema de Crédito da última 6ª feira, será carregado no 

ODS no final de semana, para consulta a partir da 2ª feira seguinte. Assunto 

Implantado no ODS em março / 2007. 

 

14- CRD – PNDFIS Histórico – Sistema de Crédito Tributário – Contém dados das 

pendências do item anterior (CRD – PNDFIS), porém com sua evolução histórica. 

Assunto Implantado no ODS em março / 2007. 

 

15- Cartão Crédito / Débito – Esse assunto apresenta os dados referentes ao Convênio 

ECF/001/1998 que trata das transações comerciais realizadas pelos contribuintes do 

MS e seu respectivo pagamento via Cartão de Crédito ou de Débito. Nota: Essas 



 

 

informações são geradas pelas Operadoras de Cartão de Crédito/Débito. Assunto 

Implantado no ODS em setembro / 2005. 

 

16- DAI – Demonstrativo de Apuração de ICMS – Contém informações referentes à 

apuração do imposto das Cerealistas que eram obrigadas a entregar o formulário 

MPA (Movimento de Produtos Agrícolas). Essa obrigação foi substituída pelo 

Sintegra. Nota: Esse assunto foi mantido somente para efeito histórico.  Assunto 

Implantado no ODS em dezembro / 2003. 

 

17- Formulário Controlado – Contém informações dos documentos controlados 

(Formulários) utilizados pelas Agenfas, ou seja, dos DAEMS, NFP e AIDF 

emitidos. Assunto Implantado no ODS em outubro / 2004. Nota: Os dados 

relacionados às cargas dos formulários, ou seja, os Formulários que estão em carga 

nas Agenfas para futura utilização estarão disponíveis no ODS em setembro de 

2007. 

 

18- GIA Windows – Contém informações da GIA (Guia de Apuração do ICMS), por 

mês e por empresa. Nota: Desde 2002 as GIA´s passaram a ser entregue neste 

modelo Windows. Assunto Implantado no ODS em maio / 2002. 

 

 Observação: GIA Wind. Histórico – Contém dados históricos da GIA 

Windows, ou seja, caso o Contribuinte tenha retificado sua GIA, o sistema 

guardará as duas GIA, a antiga (retificada) no Histórico e a nova 

(retificadora) no assunto GIA Windows normal. Além disso, caso o 

Contribuinte informe indevidamente a mesma GIA mais de uma vez, da 2ª 

pra frente, sempre ficará disponível no Histórico. 

 

20- Sintegra – Contém todos os dados referentes ao Sintegra entregue pelos 

Contribuintes. Movimentos carregados deste 2003 (parcial). 2006 em diante, carga 

completa. Assunto Implantado no ODS em junho / 2003. 

 

 Observação: Sintegra – Histórico – Contém dados do Sintegra que 

eventualmente sofreram retificação e/ou duplicação no envio dos arquivos 

textos. Assunto Implantado no ODS em outubro / 2005. 

 

22- ST – FEP – Contém dados dos Formulários eletrônicos de Postos de Combustível. 

Assunto essencialmente da Substituição Tributária. Esse formulário foi 

descontinuado em 2003 e outro veio substituí-lo, porém ainda não está implantado 

no ODS.  

 

 Observação: ST – FEP Histórico – Mantém as retificações do FEP. 

 

24- ST – TRR – Transportador, Revendedor e Retalhista de Combustíveis. Mantém 

dados até 2004 dos produtos comercializados pelas TRR. 

 



 

 

25- ST – GIA ST – Contém informações das GIA´s de Substituição Tributária 

entregues pelos Contribuintes Substitutos Tributários de outros Estados. Assunto   

implantado no ODS em outubro / 2007. 

 

26- ST – NF Convênio – Antigo convênio 59, mantém dados históricos das notas 

fiscais emitidas pelos Contribuintes que comercializam produtos sujeitos à 

Substituição Tributária. O Sintegra substituiu esse convênio.  

 

27- ST – Pesquisa Combustível – Contém informações de controle de preços 

comercializados pelos postos de combustíveis no MS.  

 

28- ST – SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de combustíveis – 

Contém informações dos anexos de combustíveis que os Contribuintes entregam na 

Receita Estadual. Assunto Implantado no ODS em agosto / 2007. 

 

29- Convênio 115 – Contém informações das Notas Fiscais emitidas pelas 

Concessionárias de Serviço Público (Água, Luz, Telefone, etc), que obrigadas pelo 

Convênio 115/2003 repassam para a SEFAZ os arquivos textos com todo o 

conteúdo dessas Notas Fiscais. Assunto Implantado no ODS em agosto / 2007. 

 

30- Tributário Sintético – Contém informações resumidas dos assuntos Tributários, 

tornando a consulta mais rápida para análise gerencial, pois para cada 

Contribuinte/Referência já existe o resumo respectivo. Atualmente já se encontra 

disponível os dados da Arrecadação, da GIA Normal, do Sintegra e do Fronteiras. 

Assunto Implantado no ODS em abril / 2007. 

 

31- CDI – Esse assunto contém as informações dos Contribuintes que possuem 

Incentivos Fiscais atribuídos pelo Estado. Nota: A atualização do CDI ocorre 

semanalmente, ou seja, a posição do CDI última 6ª feira, será carregado no ODS no 

final de semana, para consulta a partir da 2ª feira seguinte. Assunto Implantado no 

ODS em agosto / 2007. 

 

32- SUFRAMA – Contém informações das notas fiscais emitidas pelos Contribuintes 

sul-matogrossenses que se destinam à Zona Franca de Manaus. 

 

33- Simples Nacional – Contém todas as informações prestadas pelos Contribuintes, 

quando da utilização do programa PGDAS (Programa Gerador do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional). Dados que vão deste a identificação do 

contribuinte à Apuração da Receita por filial/atividade econômica. A Atualização 

dos dados do PGDAS é mensal e é feita no início de cada mês. Assunto Implantado 

no ODS em maio / 2008. 

 

34- NF Eletrônica (NF-e) – Esse assunto trata os dados relacionados às Notas Fiscais 

Eletrônicas (NF-e) emitidas no Estado do Mato Grosso do Sul ou que se destinaram 

aos Contribuintes sul-matrogrossenses. O projeto NF-e foi desenvolvido pela 

parceria entre o ENCAT e a Receita e tem por finalidade mudar a sistemática de 

emissão das notas fiscais, mudando da emissão do papel (em todas as suas vias) 



 

 

para a geração dos dados eletronicamente, dispensando assim o papel. No Mato 

Grosso do Sul, a emissão das NF-e passou a ser obrigatória, para algumas atividades 

econômicas, desde abril de 2008. Para acessar os dados da NF-e é necessário 

usuário/senha no banco de dados BDFAZ. 

 

35- Novilho Precoce – Contêm todos os dados relacionados ao Novilho Precoce, dados 

esses que controlam as transações comerciais efetuadas entre Frigoríficos e 

produtores rurais. Visa disponibilizar uma melhor administração dos recursos 

financeiros despendidos nos incentivos fiscais legalmente instituídos, quando 

ocorrem tais transações comerciais, onde o produto necessariamente pertence ao 

grupo bovino precoce. Assunto Implantado no ODS em setembro / 2008.  

 

36- DAEMS Emitidos – Assunto que contém dados relacionados aos DAEMS 

emitidos, pela WEB ou Agenfa, já pagos ou não. Atualmente, só contém dados dos 

documentos de arrecadação do FUNDERSUL emitidos. Quando a SEFAZ recebe 

da rede bancária a informação de que tal documento foi pago, o ODS baixa 

automaticamente essa emissão, acusando que foi pago e quando foi realizada essa 

baixa. Assunto implantado no ODS em novembro / 2008. 

 

37- FEP – Formulário Eletrônico de Postos de Combustíveis. Formulário de utilização 

obrigatória pelos postos revendedores de combustíveis, incluindo os revendedores 

varejistas de combustíveis para aviação, onde o contribuinte informa ao Estado as 

movimentações de combustíveis efetuadas mensalmente pelo estabelecimento. 

Assunto implantado no ODS em dezembro / 2009. 

 


