SGIF

Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS
Versão: 1.09

Release Notes
Ed. 1.0 Março de 2007.

Novas Características
A versão do SGIF 1.09 apresenta os seguintes benefícios:
DIRF


Comprovante anual de retenção da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) — Geração de arquivo para envio à receita
federal.

Dois relatórios relacionados com a DIRF:


Comprovante de Rendimentos



Comprovante Anual de Retenção

Um relatório relacionado com os prestadores Terceiros Brasil:


Relatório Terceiros Brasil

DIRF
A DIRF destina‐se ao envio de informações à receita federal objetivando
a segurança na transmissão dos dados, a otimização do tempo e a
redução de custos.
Gera arquivo‐texto (formato TXT) e possibilita o envio do arquivo à
Receita Federal pela internet através do Analisador e gerador DIRF
2007.

O arquivo gerado pelo SGIF é exportado com o processamento das
informações que serão utilizadas pela secretaria da receita federal.

Direitos reservados ao DATASUS
Proibida sua reprodução total ou parcial

1

Release Notes

MS – DATASUS

Facilita o cumprimento das obrigações legais relacionadas aos valores
do imposto de renda retido na fonte e dos rendimentos pagos ou
creditados aos seus beneficiários.



Relatórios DIRF

Relatório das informações das contribuições tributárias e seus
respectivos demonstrativos de imposto de renda dos prestadores de
serviços e favorecidos, importados pelo Programa Analisador e
Gerador da DIRF (PAGD) da secretaria da receita federal. Gera
comprovante de rendimentos e comprovante anual de retenção para
todos os prestadores que tiveram retenção ou produção.

Terceiros Brasil


Relatório Terceiros Brasil

Gera relatório dos prestadores de serviços terceiros Brasil subordinados
às secretarias e aos fundos estaduais e municipais de saúde.
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Melhorias


Atualização dos prestadores Terceiros Brasil no momento da
importação dos arquivos SIA/SIH.



Gravação da mantenedora Terceiros Brasil se o prestador for um
estabelecimento Terceiro Brasil.

Terceiros Brasil


Atualização dos prestadores

A partir desta versão a atualização dos prestadores Terceiros Brasil
acontece no momento da importação dos arquivos SIA/SIHD.
Os Terceiros Brasil que prestaram serviço às entidades têm seus dados
gravados na base de dados e no momento da importação dos arquivos
SIA/SIH esses dados são atualizados.
Até a versão anterior (1.08) era necessário o registro de cada prestador
no cadastro de entidades.


Gravação da mantenedora

A partir desta versão, se o prestador for um estabelecimento Terceiros
Brasil mantido, na importação dos arquivos SIA/SIHD o SGIF atualiza
os dados da mantenedora.
Até a versão anterior, apenas o CNPJ da mantenedora era gravado. As
outras informações tinham que ser inseridas no cadastro de entidades.
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