DEVEC – Sistema de Declaração do
Valor de Aquisição de Energia
Cartela de acesso rápido contendo explicações sobre o uso
e as funcionalidades de cadastro do Contrato e da solicitação
de dispensa de apresentação da DEVEC.

2 – Cadastro de Contratos
O cadastro do Contrato
apresentação da DEVEC.

é

um

Ao clicar sobre um dos cadastros da lista, serão habilitadas
as seguintes funções:
pré-requisito

para

Acessar a função Menu - DEVEC/PR – Consumidor Livre
– Cadastro de Contratos; será aberta a tela conforme
exemplo na figura abaixo:

•

- ao clicar, será aberta logo abaixo os
campos para registrar as alterações necessárias.
Clicar em
e será exibida a mensagem:
“Ação realizada com sucesso!”.

•

- ao clicar, será exibida a tela com os
dados e ao clicar novamente em
para
confirmar a ação, será exibida a mensagem: “Ação
realizada com sucesso!”.

•

- ao clicar, será exibida a tela com as
informações cadastradas.

1 – Acesso ao Sistema
O sistema deve ser acessado por meio do portal Receita/PR,
pelos endereços http://www.devec.fazenda.pr.gov.br ou
http://www.fazenda.pr.gov.br/. Utilizar o navegador Mozilla
Firefox – versão igual ou superior a 25, ou Chrome – versão
igual ou superior a 30, ou ainda Internet Explorer – versão
igual ou superior a 10.

3 – Solicitar Dispensa de DEVEC

Visualizando Tela Inicial:
Preencher o CNPJ do Consumidor Livre, clicar em
e será aberta uma lista com a relação de
CNPJs comercializadores e seus respectivos números de
contratos.

A dispensa da apresentação da DEVEC pode ser solicitada
dentro do “Prazo de Solicitação de Dispensa da DEVEC”.
Acessar a função Menu - DEVEC/PR – Consumidor Livre
– Solicitar Dispensa de DEVEC; será aberta a tela
conforme exemplo na figura abaixo:

Para gerar um arquivo com os cadastros de contratos, clicar
em
.
Para incluir um novo contrato, clicar em
aberta a tela conforme exemplo na figura abaixo:

e será

Digitar o usuário, senha, clicar no botão “Login” e abrirá a
seguinte tela, com as funcionalidades conforme permissão
do usuário:

Preencher o número do CNPJ do Consumidor Livre. Clicar
em
e serão listadas
Consumidoras do Consumidor Livre.

Atenção: O usuário deverá estar vinculado como sócio ou
contabilista.

Preencher os dados, clicar em
na lista de cadastro de contratos.

e o dado constará

as

Unidades

Selecionar a Unidade desejada, clicar em
e será
aberta a tela conforme exemplo na figura abaixo:
Selecionar o item: “Tributação da energia elétrica como
Consumidor Cativo - Dispensa anual para a apresentação
mensal dos contratos de aquisição de energia elétrica”.
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Após clicar em
será aberta uma nova tela com o
“Termo de Aceite” para dispensa da declaração onde o
Consumidor deve escolher entre aceitar ou não os termos,
conforme exemplo na figura abaixo:

Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do
Paraná – CELEPAR
Coordenação da Receita do
Estado

Responsáveis pela gestão do sistema na Receita
Estadual do Paraná - Inspetoria Geral de Fiscalização Setor Especializado de Comunicação e Energia (SECE):
&ULVWLQH<RVKLPL7RPLWD
(GXDUGR*RPHVGD6LOYD
5LFDUGRGH/LPD
Equipe Técnica do Sistema na CELEPAR:
Dircélia Maria Alessi
Joseane Cristine Mota
Marcus Enéas Silveira Galvão do Rio Apa II

Ao clicar em
retornará a mensagem:
“Ação realizada com sucesso!”. Clicar em
e será
exibida a tela anterior com a dispensa já registrada.

4 – Observações Finais
 Para problemas com o acesso e operação do sistema e,
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ainda, para encaminhar questões aos gestores do
sistema ou à equipe técnica, contatar:
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Av. Vicente Machado, 445 – Centro – 80420-902 –
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