
ICMS 

ESPORTIVO 
Passo a Passo para emissão e envio da 

Impugnação da Declaração de Veracidade 

não anexada tempestivamente no Sistema de 

Informação ICMS Esportivo. 



ATENÇÃO 

 

 

 

• Antes de iniciar o procedimento, favor verificar se 

a Declaração de Veracidade não foi anexada no 

Sistema de Informação ICMS Esportivo até 

13/07/2017, conforme Resolução SEESP 

n°02/2016. 



PASSO 1 

Solicitando o Formulário de Impugnação da 

Declaração de Veracidade 
• Ao acessar o Sistema do ICMS Esportivo, clique em 

“Declaração Veracidade” localizada na aba “MENU. 



PASSO 2 

Emitindo o “Formulário de Impugnação” 
• Clique em “Impugnar Declaração de Veracidade”. 



PASSO 3 

Emitindo o “Formulário de Impugnação” 

• Clique no botão azul “Formulário de Impugnação” para baixar o 

formulário. 



PASSO 4 

Preenchendo o “Formulário de Impugnação” 
• Abra o Formulário que 

está em formato WORD e 

preencha o nome do 

Município e a Data. 



PASSO 5 

Emitindo o “Formulário de Impugnação” 

• Descreva a 

justificativa 

referente a 

impugnação da 

“Declaração de 

Veracidade” não 

enviada 

tempestivamente 

no Sistema.  



ATENÇÃO 

 

• De acordo com o Artigo 30, §2°, da Resolução SEESP N° 

02/2016:  

• “A impugnação apenas poderá versar sobre as razões de oposição 

à apuração dos índices do Critério Esportes, não sendo permitida a 

apresentação de documentos comprobatórios de 

programas/projetos não inseridos tempestivamente no Sistema de 

Informação ICMS Esportivo.”  

 



PASSO 6 

Assinando o Formulário de Impugnação 

• Imprima o Formulário 

de Impugnação para 

que o Gestor 

Esportivo Municipal e 

o Prefeito ou 

Representante Legal 

da Associação de 

Municípios possam 

assinar o documento. 



PASSO 7 
Inserindo a Impugnação da Declaração de Veracidade 

• Digitalize o Formulário de Impugnação da Declaração de Veracidade, 

devidamente assinado, e clique no botão “+” para inserir o 

documento em  formato PDF. 



PASSO 8 
Inserindo a Impugnação da Declaração de Veracidade 

• Clique no botão verde “IMPUGNAR Declaração de Veracidade”. 



• Após seguir os passos anteriores, confira se o documento foi enviado. 

PASSO 9 
Confirmação de envio 



Em caso de dúvidas, encaminhe 

mensagem via Sistema de Informação 

ICMS Esportivo. 


