
Regularização de obras 

Confira tudo o que é preciso para
ter o seu processo em dia!

....

Departamento de Fiscalização de Obras 



Novo sistema para regularização 
de obras

A Instrução Normativa n° 2.021, de 2021, publicada pela Receita
Federal, regulamenta as contribuições sociais incidentes sobre o
valor da remuneração da mão de obra utilizada na execução de obras
de construção civil.

A Instrução Normativa também institui o Serviço Eletrônico para
Aferição de Obras (Sero).



Sero - Serviço Eletrônico para
Aferição de Obras

Sero - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras é o sistema da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB utilizado para
prestar as informações necessárias para a aferição da obra de
construção civil.

O Sero constitui uma solução eletrônica que simplifica uma das
etapas necessárias à obtenção da prova de regularidade da obra.



Sero - Serviço Eletrônico para
Aferição de Obras

É o procedimento para calcular as contribuições previdenciárias e as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos incidentes
sobre o valor da remuneração da mão de obra utilizada na execução
de obras de construção civil. 

O QUE É AFERIÇÃO DE OBRAS?



Sero - Serviço Eletrônico para
Aferição de Obras

Ou seja, a aferição da obra consiste na verificação, a partir das
informações obtidas em outros sistemas e das informações prestadas
pelo responsável pela obra, de acordo com as normas dispostas na
legislação.

O QUE É AFERIÇÃO DE OBRAS?



Sero - Serviço Eletrônico para
Aferição de Obras

Após aferir as obras, é possível solicitar no sistema a regulamentação e a
emissão de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) do tipo Aferição de Obras.

Todos os procedimentos de aferição devem ser realizados pelo
Sistema Eletrônico para Aferição de Obras, o Sero.

https://noventa.com.br/reduzir-custos-no-gerenciamento-das-obras/


Proprietário; 
Dono da obra; 
O incorporador de construção civil; 
A empresa construtora contratada
para executar obra mediante
contrato de empreitada total; 
A empresa construtora líder do
consórcio; 

São responsáveis pela aferição da obra:
O consórcio; 
Os integrantes da construção em
nome coletivo; 
Aos condôminos do condomínio
de construção formado pelos
adquirentes nos termos da Lei no
4.591, de 1964.

Quem está obrigado a utilizar 
o sero?



São responsáveis pela regularização da obra de construção civil
que executarem diretamente ou por meio de terceiros:

Quem está obrigado a utilizar 
o sero?

Proprietário → a pessoa física ou jurídica detentora legal da
titularidade do imóvel;
Dono da Obra → a pessoa física ou jurídica que detém a posse, mas
não a propriedade, sobre o imóvel onde executa a obra de
construção



Incorporador de Construção Civil → a pessoa física ou jurídica que
realiza incorporação imobiliária, assim considerada a atividade
exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para
alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações
compostas de unidades autônomas.

Quem está obrigado a utilizar 
o sero?

O incorporador pessoa física está obrigado à inscrição

no CNPJ, pois é considerado Empresa Individual

Imobiliária pela legislação do imposto de renda.



A inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO; 
A aferição da obra a ser realizada no Sero; a transmissão da DCTFWeb
Aferição de Obras; 
O pagamento ou o parcelamento das contribuições apuradas no Sero;
A emissão de certidão relativa à obra; e
O cumprimento das demais obrigações relativas à regularização da obra sob
sua responsabilidade.

O responsável pela obra deverá providenciar:

Quem está obrigado a utilizar 
o sero?

A aferição da obra e emissão de certidão são serviços

distintos, realizados por sistemas diferentes. Assim, pode

haver aferição da obra sem a emissão da respectiva certidão.



O acesso ao Sero é realizado através do portal de atendimento virtual
e-CAC, no site da RFB na Internet, no endereço eletrônico:

Acesso ao  Sero - Serviço Eletrônico
para Aferição de Obras

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br Canais de Atendimento
 Portal e-CAC
 Acessar o e-CAC

1.
2.
3.



O que é a conta gov.br?
 

Login Único e o Portal Gov.br

Ela é uma identificação que comprova em
meios digitais que você é você. Com ela,
você se identifica com segurança na hora de
acessar serviços digitais. Ela é gratuita e está
disponível para todos os cidadãos brasileiros.



O que é preciso fazer para acessar o portal e-CAC 
na Receita Federal?

Login Único e o Portal Gov.br

O Login Único é um meio de acesso
digital do usuário aos serviços públicos
digitais. Este Login garante a
identificação de cada cidadão que acessa
os serviços digitais do governo.



O que é preciso fazer para acessar o portal e-CAC 
na Receita Federal?

Login Único e o Portal Gov.br

A Lista de Serviços do e-CAC é
disponibilizada conforme o tipo de login
utilizado (CPF ou CNPJ/Código de
Acesso/Senha ou Certificado Digital) e o
tipo de selo de confiabilidade que possuir
no momento do login.



Como criar uma conta Gov.br?

Login Único e o Portal Gov.br

Siga o passo a passo









Lembre-se! Para acessar o e-CAC, a sua
conta precisa de selos de confiabilidade
(Passo 4). Se você optou pelo cadastro pelo
Número de CPF, você precisa adicionar
pelo menos 1 (um) selo de confiabilidade
de nível prata ou ouro a sua conta antes de
acessar o e-CAC.

Pronto! Posso acessar o e-CAC?

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual/criar-govbr/selos-de-confiabilidade

