
Orientações para Emissão da GRCP 

Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias 

 

Para o aperfeiçoamento do Processamento de Arrecadação/Recebimento de tributos/taxas estaduais e municipais e contas de 

concessionárias de serviços públicos com Código de Barras, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, determinou que os 

bancos não recebam tais documentos sem código de barras. 

Sendo assim, o SergipePrevidência passou por um processo de adequação para que o documento de arrecadação, mais 

conhecido como GRCP, que era disponibilizado no site do instituto para download, e emitido sem código de barras, seja emitido 

conforme as exigências da FEBRABAN através do SISPREV - Sistema de Gestão Previdenciária - utilizado pelo Instituto e diversos 

órgãos. 

Segue abaixo, orientações em como acessar o SISPREV e realizar a emissão da nova guia de recolhimento: 

 

PASSO-1 

Acessar o SISPREV WEB através do endereço https://sisprev.sergipeprevidencia.se.gov.br/sisprevweb/Login/Login.aspx 

Caso o órgão responsável pela emissão da guia não possua acesso ao sistema, deve ser enviado o pedido de acesso para setor 

de informática através do e-mail agin@sergipeprevidencia.se.gov.br. 

 

 

PASSO-2 - No Menu Principal, clique no item FINANCEIRO, em seguida no item ARRECADAÇÃO, e por fim, clique em EMISSÃO 

DE GRCP. 

 

 

https://sisprev.sergipeprevidencia.se.gov.br/sisprevweb/Login/Login.aspx
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PASSO-3 - Na tela Emissão de GRCP, clique no botão BOLETO MANUAL. 

 

 

PASSO-4 - Na tela Boleto Manual, preencha os campos Mês, Ano, Tipo de Contribuição e a Entidade Arrecadadora, e clicar no 

botão ADICIONAR FONTE PAGADORA. 

 

 

PASSO-5 - Na tela que se abre, deve ser selecionada a Fonte Pagadora, preencher os campos Valor de Contribuição do 

Segurado, Valor de Contribuição Patronal e Quantidade de Segurados.  Conferir as informações digitadas, e depois clicar no 

botão CONFIRMAR 

 

 

 



PASSO-6 - Será exibido os dados cadastrados no Boleto Manual, onde o usuário vai conferir as informações lançadas. Estando 

do dados corretos, clique no botão (  ) CONFIRMAR. 

Caso tenha alguma divergência nas informações, o usuário tem a opção de alterar as informações da Fonte Pagadora clicando 

no botão Editar (  ), ou se preferir, excluir as informações da Fonte Pagadora clicando no botão Excluir (  ) 

 

 

PASSO-7 - Após clicar no botão CONFIRMAR, será exibida a tela abaixo, onde o usuário irá imprimir o boleto clicando no botão 

PAGAMENTO (  ). 

Caso o usuário queira, ele poderá cancelar a GRPG clicando no botão Cancelar (  ) 

 

 

PASSO-8 - Após clicar no botão PAGAMENTOS será exibida a tela onde o usuário irá imprimir a GRCP clicando no botão EMITIR 

( .). 
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PASSO-9 

Na tela que se abrirá, clique no botão IMPRIMIR. 

ATENÇÃO: NENHUM CAMPO DEVE SER ALTERADO 

 

 

PASSO-10 - Na tela de impressão o usuário vai imprimir a sua GRCP clicando no botão IMPRIMIR (  ).  Após impressão da 

GRCP, efetuar o pagamento em uma agência do Banese ou em seus correspondentes bancários. 

 

 

Em caso de dúvidas para impressão da sua GRCP, favor entrar em contato através dos nossos canais de atendimento: 

Telefone: (79) 3198-0800 

Whatsapp: (79) 99191-6274 (somente mensagem) 

E-mail: atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br 


