
Guias On-Line



Acessar a Internet através do link:
http://sindicato.sdas.org.br/despachante/

Retirar sua senha no SDAS ou no Site



Após informar usuário e senha, clicar no 
botão entrar e aparecerá a tela baixo:



Nessa tela deve aparecer:
1. O número da guia, que foi lançada
2. O valor da guia (que não poderá ser inferior a R$ 100,00, nos casos de amostras sem valor 

comercial, nos casos de importação e exportação, observar orientações de praxe).
3. A data do lançamento da guia.



Status da Guia

 Lançada – quando ela foi incluída. A Guia pode ser Impressa ou Cancelada.

 Impressa – quando ela for impressa o status muda de lançada para impressa. Depois de 
impressa a guia não poderá mais ser alterada.



4. Status da Guia

 Cancelada – quando ela for cancelada o status muda de para cancelada. Depois 
de cancelada a guia não poderá mais ser alterada ou impressa. A guia deverá ser 
impressa obrigatoriamente em papel A4. 

 Visualização – de guias antes da impressão.



Lançamento da Guia
 Numeração de Guias Sequencial
 Opção de Bancos Brasil ou Itaú
 Valor mínimo de R$ 100,00 (nos casos de amostras sem valor comercial, nos 

casos de importação e exportação, observar orientações de praxe).
 Importador/Exportador obrigatório



Visualização da Guia

 Visualização antes da impressão.



Impressão da Guia

 Quando a guia for impressa o status 
muda de lançada para impressa. Depois 
de impressa a guia não poderá mais ser 
alterada ou cancelada.

 A guia deverá ser impressa 
obrigatoriamente em papel A4.





Cancelamento da Guia

 Para cancelar a Guia, informe o motivo e clique no botão 
cancelar. O status mudará de para cancelada. Depois de 
cancelada a guia não poderá mais ser alterada ou impressa. A 
guia deverá ser impressa obrigatoriamente em papel A4. 

 Visualização – de guias antes da impressão.



Opções do sistema

 Cadastro de Importador e Exportador, que deve ser cadastrado previamente 
antes do lançamento da guia.

 Inclusão de Guias e Alterações de guias já lançadas e não impressa/cancelada.

 Consulta de Guias lançadas e não pagas, atalho para alteração/inclusão, 
visualização da guia, impressão e cancelamento de guias. Com a possibilidade 
de Impressão.

 Consulta de Guias pagas.

 Consulta de Guias canceladas.

 Integração com o sistema do despachante



Cadastro de Exportador

 Nome/Razão Social são obrigatórios

 CPF, CNPJ ou Passaporte são obrigatórios e 
precisam estar corretos



Consulta de Guias Pagas

 Visualização de Guias Pagas

 Por número de Guia

 Por Mês



Consulta de Guias Canceladas

 Visualização de Guias Pagas

 Por número de Guia

 Por Mês



Integração

Nessa opção o sistema poderá importar GRHs geradas através de arquivo 
XML.

Manual de Integração esta disponível na tela de login.


