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- O que é o Decort-BH;

- Credenciamento voluntário;

- Como funciona o Decort-BH;

- O Ambiente do Contador;

- Credenciamento de ofício;

- O teste externo.

Decort-BH: Pontos principais



Decort-BH: O que é

- Domicílio Eletrônico;

R$ 5.680.000
- Custo estimado com Correspondências
com e sem A.R. (ano 2017)

- A Caixa Postal Eletrônica – CPE

- Mensagens (Correspondências com ou sem A.R.)



- via de “Mão Única”

- Cada usuário externo (contribuinte, responsável tributário) tem uma CPE;

- Pessoas Jurídicas (por CNPJ completo);

- Pessoas Naturais (por CPF completo);

- Terceiros podem acessar as CPE’s: 
- Procuração
- Credenciamento prévio no Decort-BH

Certificado Digital
Obrigatório

Do Fisco Para o Usuário

Decort-BH: O que é

Decort-BH não usa I.M

Procuração no Decort-BH não usa I.M.



01/06/2016

DECORT – Domicílio Eletrônico

do Contribuinte
ASSUNTO: O novo sistema da PBH fará a

comunicação entre a Prefeitura e o Contribuinte

Decort-BH: Credenciamento voluntário

Endereço Decort-BH na Internet
(versão para testes)

ou

Prototipo/jumbotron/index.html
Prototipo/jumbotron/index.html


Decort-BH: Credenciamento voluntário



Decort-BH: Credenciamento voluntário

Configurações de conta

email: receber alertas de novas mensagens na CPE

telefones: um ou mais telefones do responsável pelo(s) 
email(s) cadastrado(s) no item “email”.

frequência de alertas: usuário opta pelo número de 
alertas que aceita receber por período de tempo (pode 
optar por não receber).

alerta para prazos e notificações: alertas, por email ou 
telefone, que serão enviados no vencimento do prazo 
para leitura presumida (usuário também pode optar por 
não receber).



Decort-BH: Credenciamento voluntário

Endereço Decort-BH na Internet



Decort-BH: Como funciona



Decort-BH: Como funciona
Menu



Decort-BH: Como funciona
Pesquisa

Filtro avançado

CNPJ, CPF, Assunto, Razão social, 
Corpo da mensagem e NRD

Filtro 
rápido

Organizador



Decort-BH: Como funciona
Paginação



Decort-BH: Como funciona
Lista de mensagens



Decort-BH: Como funciona
Notificações

Notificações

Expressa

15 dias do primeiro dia útil subsequente à publicação na CPE

Leitura em 
dia útil

Presumida

dia em que a mensagem foi acessada

Leitura em 
dia não útil

primeiro dia útil seguinte à leitura da mensagem

Publicação dia em que a mensagem foi publicada na CPE

Leitura dia em que usuário acessou a mensagem

dias não úteis para a 
Fazenda Municipal:

- pontos facultativos (Decreto do Prefeito),
- feriados municipais,
- Feriados nacionais,
- sábados e domingos.



Decort-BH: Como funciona
A Mensagem



Decort-BH: Como funciona
As Propriedades da Mensagem



Anexos

Certificado 
Digital

Decort-BH: Como funciona
O Arquivo XML



Decort-BH: 
O Ambiente do Contador

Procuração

Validade por tempo indeterminado
(até que seja revogada pelo outorgante)
(até que procurador renuncie)

Sincronização de 
base de dados 

Contadores das empresas 
credenciadas no Decort-BH

Estabelecimento de Sub procurações 
(grandes escritórios contábeis)



Decort-BH: 
O Ambiente do Contador



Decort-BH: Credenciamento de ofício
Cronograma de Credenciamento

De Publicação do Decreto até 180 dias Credenciamento opcional

Após 180 dias da publicação do Decreto Credenciamento obrigatório para:

- Pessoas Jurídicas que já tenham emitido ao 
menos uma NFSe;

- Pessoas Jurídicas e responsáveis tributários 
inscritos no REGERT;

- Pessoas Jurídicas de outros municípios que 
recolham tributos para Belo Horizonte;

- Pessoas Jurídicas que possuam imóveis em 
Belo Horizonte.

A partir de 01 de Janeiro de 2019 Credenciamento obrigatório para:



Decort-BH: O teste externo

- Apresentação / Discussões;

- Envio de links – parte 1;

- Planilha com dados de acesso de cada empresa que irá testar o sistema



- Usuário (Login envio de links parte 1) acessa o Decort-BH e 
aceita o termo, etc.

Decort-BH: O teste externo

- Credenciamento;

- Mensagens de teste serão enviadas ao longo da semana 
para os credenciados.

- Envio gradativo de mensagens;

- Senha padrão: decort2017;

- Envio de links – parte 2;

- URL do Decort-BH no ambiente de homologação (testes)

- Link do formulário com sugestões e comentários dos 
participantes dos testes.

- Usuário (caso seja procurador de alguém) credenciará seus 
outorgantes por meio do Decort-BH.



FIM


