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Sero - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras

Página do Sero no site da Receita Federal: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/construcao-civil/sero



Sero - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras

Página do Sero no site da Receita Federal: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/construcao-civil/sero

Consulte o 
Manual do Sero



Sero - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras

Fale Conosco do Sero no site da Receita Federal: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco/cidadao/sero
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco/empresa/sero

Apenas para 
dúvidas 

sobre o Sero

Resposta 
por e-mail

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco/cidadao/sero


 No 
Sero

No 
sistema 

de 
certidão



Acesso ao Sero : Portal de atendimento virtual e-CAC ou   
                             conta GOVBR

https://cav.receita.fazenda.gov.br/



e-CAC: Acesso ao Sero  



Sero – Menu 

Menu Principal

Menu Suspenso



Sero – Aferir Obra 



Sero - Aferir Obra - Dados da Obra 

Dados oriundos
 do CNO



Sero - Aferir Obra - Endereço 

Dados do endereço 
informados no CNO



Sero - Aferir Obra - Endereço  

Os dados informados no Sero
vão constar da certidão da 
aferição da obra

Mas não 
alteram
 o CNO



Sero – Período da Aferição

Data da Conclusão 
da área em aferiçãoData de início da obra 

informada no CNO 
ou a data de início 

da obra 
considerada no cálculo



Sero - Aferir Obra - Vincular Habite-se



Sero - Aferir Obra - Desvincular Habite-se



Sero - Aferir Obra - Aferição com Habite-se vinculado

Preenchimento 
pelo habite-se 

vinculado

Sem possibilidade
 de edição



Sero - Aferir Obra - Aferição com Habite-se vinculado

Preenchimento 
pelo habite-se 

vinculado
Sem possibilidade

 de edição



Sero - Aferir Obra - Aferição sem vincular Habite-se 

Informada pelo
 contribuinte

Informada pelo
 contribuinte



Sero - Aferir Obra - Aferição sem vincular Habite-se 

Campo preenchido 
automaticamente com
 a área total da obra, 

se assinalado
“Aferir obra completa” 

na tela anterior



Sero - Aferir Obra - Aferição de parte da obra sem vincular 
          Habite-se 

Informada pelo
 contribuinte

Informada pelo
 contribuinte



Sero - Aferir Obra - Aferição de parte da obra sem vincular 
          Habite-se 

Informada pelo
 contribuinte

Área da 
parte da obra que

 foi concluída



Sero - Aferir Obra – com Área Aferida na Diso (com ARO) 



Sero - Aferir Obra – com Área Aferida na Diso (com ARO) 

A informação da Área aferida na Diso não é obrigatória, o contribuinte poderá ou não informar:

... além da informação da Área a Aferir (referente à aferição que está sendo realizada), poderá ser informada no campo 
Área Aferida na DISO a área regularizada pelo Diso/ARO.(Manual do Sero, pág. 147)

É  obrigatório informar a área com Diso/ARO emitido:  

      Se houver créditos com origem no eSocial utilizados como dedução no cálculo realizado no ARO, e forem importados 
automaticamente como créditos da aferição, obrigatoriamente o responsável pela obra deverá informar no campo Área 
Aferida na DISO a área regularizada pelo Diso/ARO.(Manual do Sero, pág. 147/148);

      Se desejar utilizar os créditos relativos ao ARO emitido (ver como informar no Manual do Sero, pág. 51 a 54).



Sero - Aferir Obra - Informar uso de concreto usinado

Créditos calculados pelo 
sistema na memória de 
cálculo da aferição



Sero - Aferir Obra - Incluir Créditos



Sero - Aferir Obra - Incluir Créditos 

Para informar é 
suficiente que a 
remuneração esteja 
declarada na GFIP



Sero - Aferir Obra - Incluir Créditos Apenas para obra de 
responsabilidade de 

pessoa física



Sero - Aferir Obra - Incluir Créditos 
Apenas para obra de 
responsabilidade de 

pessoa física



Sero - Aferir Obra - Informar Notas Fiscais de Pré-Moldados 
           e de Pré-Fabricados



Sero - Aferir Obra - Informar Notas Fiscais de Pré-Moldados

   Apenas áreas do tipo Alvenaria, pois 
a redução de 70% é calculada com base  
nesse tipo. Se a obra estiver enquadrada 
como mista no CNO, será necessário          
                        alterar 



Sero – Percentual por uso de nota fiscal de pré-moldado ou   
            de pré-fabricado

Na memória de cálculo:

Total de notas maior ou 
igual a 40% do custo da 
obra

Total de notas menor 
que 40% do custo da 
obra



Sero - Aferir Obra - Memória de Cálculo



Sero - Aferir Obra - Memória de Cálculo 



Sero - Aferir Obra - Memória de Cálculo 



Sero – Percentual de Equivalência Redução 
aplicada às áreas 

principais 



 Sero – VAU

O nº de banheiros 
não influencia o 
cálculo dos projetos 
residenciais 



Sero – VAU



Sero – VAU



Sero – VAU



Sero - Aferir Obra - Memória de Cálculo Redução 
aplicada às áreas 
complementares

Áreas 
informadas
 no CNO



Sero – Redução da Área Complementar 



Sero – Redução da Área Complementar 

 

A área de projeção da edificação principal (ou corpo principal) é um termo técnico de engenharia e 
arquitetura.

A projeção considera a vista superior do topo da edificação, abrangendo a somatória das superfícies 
das volumetrias de maior extensão em plano horizontal.
 

               A área cinza escura corresponde à área de projeção da edificação. 

Garagem ou estacionamento térreos localizados fora da área de projeção do corpo principal:



Sero - Aferir Obra - Memória de Cálculo



Sero – Tipo da Obra 

Não há mais 
escalonamento 
de alíquotas por 
faixa de área



Sero – Reduções da Remuneração



Sero – Reduções da Remuneração

PERCENTUAL DE CÁLCULO POR CATEGORIA



Sero – Reduções da Remuneração

          PERCENTUAL DE CÁLCULO POR DESTINAÇÃO  



Sero – Reduções da Remuneração

          FATOR SOCIAL   

Apenas para obra de 
responsabilidade de 

pessoa física



Sero – Reduções da Remuneração
                                                                 FATOR SOCIAL   

Exemplo



Sero - Aferir Obra - Memória de Cálculo

Apenas para obra de 
responsabilidade de 
Pessoa Física

Fator de Ajuste 



Sero – Fator de Ajuste - aplicação Apenas em obra de 
responsabilidade de 

pessoa física

DCTFWeb 
não exigível
até 10/2021
(previsão)



Sero – Fator de Ajuste - Exemplo Apenas em obra de 
responsabilidade de 

pessoa física

Remuneração da mão de obra total (RMT) não decadente:  R$ 15.458,14

Percentual mínimo de remuneração declarada ou recolhida (GFIP ou GPS): 50% 

Remuneração esperada para aplicar o Fator de Ajuste: 50% x 15.458,14 = R$ 7.729, 07 

 GPS código 2208 pagas: R$ 3.000,00, convertidas em remuneração: 3.000,00 ÷ 36,8% = R$ 8.152,17

Portanto, as GPS recolhidas permitiram a aplicação do Fator de Ajuste: nada mais será preciso recolher na 
conclusão da aferição (DCTFWeb da aferição zerada).

Contribuição previdenciária a pagar sem o Fator de Ajuste: 15.458,14 x 36,8% = R$ 5.688,60 (se não houver créditos)



Sero - Aferir Obra - Memória de Cálculo

ou menor que   
R$ 10,00



Sero - Aferir Obra - Transmitir DCTFWeb Aferição de Obras

A aferição da obra pode 
ser cancelada no Sero,
 no e-CAC, antes 
da emissão da certidão.

Se emitida a certidão, 
o cancelamento da 
aferição deverá ser 
requerido por meio de 
processo



Sero - Aferir Obra - Emitir Darf



Sero - Aferir Obra -  Emitir Darf

Não será 
emitido Darf 
com valor 
menor que 
R$ 10,00



Sero – Consultar Aferição



Sero – Retificar Aferição

Por iniciativa do contribuinte, para 
corrigir a aferição da obra já concluída, 
sem certidão emitida 



Sero – Retificar Aferição

Para regularizar a aferição com 
situação “Pendente de Retificação” 
sem certidão emitida



Sero – Retificar Aferição



Sero – Aferição Pendente de Retificação

Consultar o 
motivo no 
Relatório de 
Apoio



Sero – Aferição Pendente de Retificação 

Outro motivo: 



Sero – Aferição Pendente de Retificação

Outro motivo: 



Sero – Aferição Pendente de Retificação



Sero – Retificar Aferição

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/formularios/certidao-negativa/certidao-de-
regularidade-de-imovel-rural/pedido-de-anulacao-de-certidao-ou-cancelamento-de-afericao-sero.pdf

Formulário para o pedido:



Sero – Retificar Aferição 

Para emitir o DARF complementar na retificação que aumentou o valor a pagar  

     Se a transmissão da DCTFWeb Aferição de Obras retificadora for realizada no mesmo mês 
da aferição retificada: 

a) Utilizar a função “Abater Pagamentos Anteriores” da DCTFWeb para emitir o DARF da diferença:

PASSO 01: Acessar o e-CAC e clicar na aba “Declarações e Demonstrativos”;
PASSO 02 : Escolher “DCTF - Assinar e Transmitir DCTFWeb”,
PASSO 03 : Na lista de declarações, selecionar a DCTFWeb desejada (selecionar: Categoria Aferição, ativa 
com saldo a pagar)
PASSO 04 : Na DCTFWeb exibida, no campo Serviços clicar na função Visualizar (representada pelo 
desenho de um olho):
PASSO 05 – Clicar na função “Abater Pagamentos Anteriores”:



Sero – Retificar Aferição 

Para emitir o DARF complementar na retificação que aumentou o valor a pagar  

     Se a transmissão da DCTFWeb Aferição de Obras retificadora for realizada no mesmo mês 
da aferição retificada: 

b) ou Imprimir o DARF da diferença no e-CAC, a partir da Situação Fiscal, após o pagamento já realizado ter 
sido utilizado para abater o débito da aferição.
 



Sero – Retificar Aferição 

Para emitir o DARF complementar na retificação que aumentou o valor a pagar  

Se a transmissão da DCTFWeb Aferição de Obras retificadora for realizada em mês 
posterior ao da aferição retificada: 

● Utilizar o sistema PERDCOMP Web, no e-CAC, para: 

      a) Solicitar a restituição do DARF pago; ou 

      b) Solicitar a compensação do DARF pago com débitos vencidos da DCTFWeb mensal ou anual (débitos 
apurados com base no eSocial e na Reinf).
 

● Emitir o DARF pelo valor integral a pagar a partir da consulta no Sero à Memória de Cálculo da aferição          
retificadora. 



Sero – Cancelar Aferição

● Como alternativa à retificação da aferição com erro ou omissão;

● Se a aferição foi feita indevidamente (exemplo: obra não iniciada ).
 



Sero – Alternância de Aferições 



Sero – Alternância de Aferições 



Sero – Alternância de Aferições 



Sero – Aferição com período decadente



Sero – Aferição de obra(s) totalmente concluída(s) em 
período decadente

 
A remuneração da mão de obra calculada pelo Sero constará como 100% concluída em 
período decadente. 

      Exemplo: uma obra executada em 18 meses, concluída em 31/12/2015:
 

                     número de meses decadentes : 18          = percentual decadente: 100%
                número de meses da duração da obra: 18

          A DCTFWeb da aferição deverá ser transmitida, mesmo sem débitos a pagar.

A Obra Nova e seu Acréscimo poderão constar da mesma inscrição no CNO, se ambas as 
obras foram concluídas em período decadente (antes de 01/01/2016).



Sero – Aferição de obra(s) totalmente concluída(s) em 
período decadente

 
●  No CNO não vincular o alvará à inscrição da obra, se constar alvará a vincular 

e, nele, a data de início da obra não for uma data de período decadente  (antes 
de 01/01/2016);

● Nesse caso, informar a data correta de início da obra na inscrição no CNO;

● No Sero, informar como fim do período da aferição (data do fim da obra) uma 
data em período decadente que possa ser comprovada por um ou mais 
documentos;

● Consultar na IN RFB nº 2.021/2021 a lista de documentos que poderão ser exigidos 
para comprovar a decadência total da obra (ver art. 42, §3º e § 4º):

    http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=116968

● Os documentos somente deverão ser apresentados quando for exigido.



Sero – Aferição com período parcialmente decadente e      
           um único projeto de construção

 
A remuneração da mão de obra calculada pelo Sero é proporcional ao percentual da obra não 
decadente:

 

                             número de meses não decadentes      
                         número de meses da duração da obra

A remuneração devida é calculada para toda a área da obra, mas apenas a remuneração 
ajustada pelo percentual não decadente gera valor a pagar.

Possibilidades de cálculo: 

1) Pela regra geral da IN RFB nº 2.021/2021, art. 29:



Sero – Aferição com período parcialmente decadente e      
           um único projeto de construção

a) inscrever a obra no CNO com a data de início da obra em período decadente (antes de 01/01/2016);

b) realizar no Sero a aferição de parte da obra sem vincular habite-se parcial;

c) informar como fim do período da aferição a data de fim da obra em período decadente (antes de 
01/01/2016) conforme o documento existente;

d) a Área a aferir nessa primeira aferição será igual à área concluída em período decadente que 
consta do documento; 

e) concluir a aferição e enviar a DCTFWeb da aferição, que será emitida sem débitos;

f) no mês seguinte ou em outro mês posterior (somente é permitida uma única aferição de parte da 
obra no mesmo mês) realizar a segunda aferição, para o restante da obra; 

g) a data de início da obra para fins de cálculo considerada pelo Sero para o restante da área será o 1º dia 
posterior à data de fim do período da aferição informada na aferição anterior. O fim do período da aferição 
será uma data de período não decadente, sobre o qual será exigido valor a pagar. 

Possibilidades de cálculo: 

2) Com documento que prova a área concluída em período decadente:



Sero – Aferição com período parcialmente decadente e      
           um único projeto de construção

2) Com documento que prova a área concluída em período decadente:



Sero – Aferição com período parcialmente decadente 
           e mais de um projeto de construção

Se foi construída uma área (obra nova) e depois houve obra de acréscimo:

● Cada obra deve ter sua própria inscrição no CNO, ainda que somente exista um alvará de 
regularização e um habite-se como se fosse uma única obra; 

● A inscrição no CNO é por projeto (IN RFB n. 1.845/2018, art. 9º, caput);

● Conforme a regra geral do CNO, se foram executados 2 projetos, são 2 inscrições no CNO.
   Por isso devem obrigatoriamente ser  objeto de inscrições no CNO distintas;

● Apenas poderá ser feita uma única inscrição no CNO para todas as obras, se todas  
tiverem sido concluídas em período decadente (antes de 01/01/2016);

● Consultar na IN RFB nº 2021/2021, art. 42 a lista de documentos que poderão ser exigidos 
para comprovar a conclusão da obra em período decadente, quando o habite-se informa 
como data de final da obra uma data recente;

● Para cada inscrição no CNO deverá ser realizada a aferição no Sero e, em seguida, a 
emissão da certidão na internet.



CNO – Inscrição de Obra não Predial

Somente será exibido se o 
responsável pela obra for 
Construtora



Sero – Aferição de Obra não Predial

Poderá ser realizada para 
reforma de edificação que 
não necessite de certidão 
para fins de averbação no 
Registro de Imóveis

Não há dados da área 
construída da obra



Sero – Aferição de Obra não Predial

O número e o complemento 
podem ser editados 

para constar na certidão



Sero – Aferição de Obra não Predial

Poderá ser aferida
 mediante declaração 

de existência de
 contabilidade regular



Sero – Aferição de Obra não Predial

Data da 
Conclusão
 da obra 

Informar a
opção



Sero – Aferição de Obra não Predial

Incluir créditos 
de GFIP

Créditos do eSocial 
importados

 automaticamente
Se entregue 
a DCTFWeb

Ou se a 
DCTFWeb 

ainda está dentro
 do prazo de entrega 



Sero – Aferição de Obra não Predial

Prestar
 informações

sobre o contrato



Sero – Aferição de Obra não Predial

Preencher 
com base 
na medição

 ou na nota fiscalApenas serviços 
prestados com 

uso de equipamentos
 mecanizados

Percentuais
 aplicados sobre 

o valor total
da nota fiscal 

ou da medição 



Sero – Aferição de Obra não Predial

Para qualquer 
tipo de serviço

Preencher 
com base 
na medição

 ou na nota fiscal

O valor a preencher 
depende do
 campo que

 será utilizado



Sero – Aferição de Obra não Predial

Informar aditivos
 do contrato



Sero – Aferição de Obra não Predial Resumo das
 Informações
 prestadas 



Sero – Aferição de Obra não Predial

A Remuneração
 calculada 

 é deduzida 
pelos créditos existentes 

Também há 
utilização de créditos

 para deduzir 
 os débitos  
da aferição 

das GFIP informadas

do eSocial



Sero – Aferição de Obra não Predial



Sero – Aferição de Obra não Predial

Quando o proprietário do imóvel é:

     >> pessoa jurídica sem contabilidade regular ou 

     >> pessoa física 

 E executa toda ou parte da obra sem contratar pessoa jurídica,

 Os serviços realizados sob sua responsabilidade também devem ser     
aferidos pelo Sero.

Nesse caso preencher os Gastos da obra com o valor do serviço: 

●  constante de orçamento datado, 

● fornecido por escrito por empresa situada na mesma unidade da 
federação do endereço da obra e habilitada para executar o serviço.



Sero - Aferir Obra – com Desoneração da Folha de             
                                Pagamento

Obras originalmente 
cadastradas no CEI: 
a desoneração será 
aplicada ou não 
conforme o período 



Sero - Aferir Obra – com Desoneração da Folha de             
                                Pagamento

 Opção a informar, se a 
obra foi cadastrada entre 
01/06/2013 a 31/10/2013

 Opção a informar, se a 
obra foi cadastrada a 
partir de 01/12/2015



Sero - Aferir Obra – com Desoneração da Folha de             
                                Pagamento



Sero - Aferir Obra – com Desoneração da Folha de             
                                Pagamento



Sero - Aferir Obra – com Desoneração da Folha de             
                                Pagamento



Sero - Aferir Obra – com Desoneração da Folha de             
                                Pagamento



Sero - Aferir Obra – com Declaração de Existência de         
                                Contabilidade Regular



Sero - Aferir Obra – com Declaração de Existência de         
                                Contabilidade Regular



Sero - Aferir Obra – com Declaração de Existência de         
                                Contabilidade Regular



Sero - Aferir Obra – com Declaração de Existência de         
                                Contabilidade Regular



Sero – Tipos de Aferição

Aferição de obra total:
   da área total construída, com vinculação a habite-se total

Aferição de obra total declarada:
   da área total construída, sem vinculação a habite-se total

Aferição da obra completa: 



Sero – Tipos de Aferição



Sero – Tipos de Aferição

Aferição de obra total de adquirente:

>> realizada pelo adquirente ou condômino para a área total da unidade  adquirida ou 

     pertencente ao condômino de obra inscrita em nome coletivo;

 >> com inscrição no CNO específica  para a unidade imobiliária (no e-CAC);

 >> vinculada à inscrição no CNO da área do projeto original (na Receita Federal);

 >> com vinculação a habite-se emitido em nome do adquirente para essa área.

Aferição de obra total declarada de adquirente:

>> realizada pelo adquirente ou condômino para a área total da unidade   adquirida ou 

     pertencente ao condômino de obra inscrita em nome coletivo;

  >> com inscrição no CNO específica para a unidade imobiliária (no e-CAC);

  >> vinculada à inscrição no CNO da área do projeto original (na Receita Federal);

  >> sem vinculação a habite-se.  
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