
 

 

 

CECAD – JUNHO DE 2014 

  



Prezados, 

 

Considerando o volume de pedido de vista a documentos que estão tendo tramite nesta Pasta, principalmente a demanda 

que está se iniciando nas Diretorias de Ensino, elaboramos este instrumento que servirá como Orientação para fins de 

pagamento de cópias que são solicitadas pelos seus interessados. 

A Secretaria da Fazenda disponibilizou em seu site (www.fazenda.sp.gov.br) a possibilidade de preencher o Documento 

de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE-SP (com o objetivo de substituir a antiga Guia de Recolhimento de 

Arrecadação Estadual – GARE). 

O sistema oferece ao cidadão/contribuinte, a possibilidade de preencher, com seus dados, um formulário eletrônico, em 

que acaba gerando um boleto para fins de pagamento/recolhimento dos gastos, visando ressarcir à custa das retiradas das 

cópias e também de outras receitas. 

Desta forma, tentamos reproduzir passo-a-passo, como deve ser o acesso do usuário interessado nas cópias de 

documentos. 

Encaminharemos também o link com Manual do contribuinte que também poderá ser uma fonte segura para 

esclarecimentos de dúvidas. 

 

Atenciosamente. 

 

Centro de Comunicações Administrativas - DA 

 

http://www.fazenda.sp.gov.br/


 

 

Após acessar a página da Secretaria 

da Fazenda, deve-se escolher o ícone 

DARE-SP e clicá-lo. Abrirá uma nova 

janela conforme abaixo: 



 

Nesta tela, será necessário escolher 

Contribuinte/Usuário e selecionar o 

ícone “Acessar sem me identificar”. 



 

 

Clicar  em "Ok” para prosseguimento 



 

Acesse a aba “Demais Receitas”, abrirá a possibilidade 

de escolha da unidade que receberá o tributo e a opção 

do código da Receita, conforme segue: 



 

Clique aqui e escolha a “SEFAZ- Secretaria da 

Fazenda”, após escolha código 8904 – Cópia 

Reprográfica, por página, conforme abaixo:  



 



 

 

Após selecionar o código da cópia reprográfica, clicar em 

“Ok”, para inserir os dados do pleiteante.  



 

Nesta tela o solicitante deverá preencher com seu: 
CPF, Nome ou Razão Social, Endereço, Telefone, 
Município e Estado.  
Caso queira, poderá justificar o motivo da solicitação e 

a quantidade de folhas a serem copiadas, e também... 



 

inserir a quantidade de cópias. 
O próprio sistema fará o cálculo de acordo com a 
quantidade, sendo cobrado o valor de R$ 0,50, por 
cópia, independente da a página a ser retirada. 

Inserir o código solicitado e clicar em “Incluir Débito”, 
o sistema irá preparar a geração da DARE, conforme 
segue: 



 

Nesta tela o interessado pede a emissão da DARE, 
clicando em “Emitir DARE” 



 

 

 

Gerado o documento é só pedir para visualizar e 
posteriormente solicitar a impressão. 



 

 

 

 

Aqui está o documento gerado em PDF, passível de ser salvo e impresso, com o 
código de barra, que poderá ser pago em qualquer estabelecimento bancário ou 
em caixas de autoatendimento. 


