RESULTADO DA REUNIÃO DA FAEMG COM A SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA,
EM 20 DE MARÇO DE 2014
ASSUNTO: NÃO FUNCIONAMENTO DO SIARE – PROVIDÊNCIAS
1. Disponibilização de blocos de notas fiscais para todas as AFs,
SIAREs e Sindicatos, para estes, mediante solicitação –
imediata.
2. Implantação do Sistema off line – este sistema permitirá que,
mediante convênio, os Sindicatos emitam notas fiscais sem a
necessidade de uso da internet ou de adentrar ao site da Secretaria
da Fazenda. As notas são emitidas, dentro de uma numeração
sequencial previamente fixada pela Secretaria da Fazenda.
Posteriormente o Sindicato descarrega, na Secretaria da Fazenda, as
notas fiscais emitidas. Este sistema permitirá a regular emissão de
notas fiscais em finais de semana, feriados, horários fora do
expediente e quando houver problema no SIARE.
a. De 1º a 30 de abril – período de teste;
b. 1º de maio – implantação do programa.
3. Gado que circulou apenas com a GTA, quando o SIARE não
estava em funcionamento: emitir a nota fiscal até 30 dias da
emissão da GTA. Constar da mesma o número da GTA emitida
àquele tempo, que a nota fiscal foi emitida a destempo em razão do
não funcionamento do SIARE. Após isto, o produtor deverá fazer uma
denúncia espontânea (art. 221 da Lei 6763/75) à Secretaria de
Estado da Fazenda, protocolá-la. Isto o assegurará do não
pagamento de qualquer penalidade.
a. Atenção: foram emitidas mais de 50.000 GTAs nos dias
em que o SIARE não funcionou. A Secretaria de Estado
da Fazenda tem ciência desta emissão. Para quem
circulou apenas com a GTA, deve atentar para esta
recomendação a fim de evitar mais problemas.
4. Operações que podem ser realizadas com notas fiscais do
adquirente ou, até mesmo sem nota fiscal de saída:
a. Gadoi – saída interna para frigorífico – o frigorífico pode
buscar o gado na propriedade com nota fiscal emitida por ele
mesmo – vigente
b. Leiteii – nota fiscal emitida pelo adquirente – laticínio,
cooperativa, indústria – já é de amplo conhecimento e utilizada
pelos produtores de leite - vigente
c. Verduras, legumes, flores e frutas (apenas os listados no
item 12iii do Anexo I do RICMS/02) – sem nota fiscal de
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saída, desde que em operação interna, que não circule em
outro estado e que não se trata de operação destinada à
industrialização - vigente
5. GTA e Nota Fiscal – dois documentos de emissão concomitante – ao
se emitir uma GTA, automaticamente se emite a correspondente nota
fiscal. Isto implicará o fim do problema de perda de prazo da GTA
sem que se tenha emitido a nota fiscal. Está em fase final de
ajuste com o IMA.
6. Senha – emissão de nova senha diretamente no sistema, com
remessa imediata para o e-mail informado no cadastro gerado com a
Inscrição do Produtor Rural. Isto implicará a demora na remissão de
nova senha, que leva até 48 horas para ser reexpedida. A ser
implantado em breve.
7. Emissão de notas fiscais avulsas eletrônicas pelos Sindicatos,
mediante convênio, sem a necessidade da senha de cada
produtor rural. Pleito formulado pela FAEMG. Em análise na
SEF.
8. Pauta de produtos rurais
a. Suínos – preço da Bolsa de Suínos da Associação Mineira de
Suinocultores
Vigente – Portaria SRE nº 126, de 7 de março de 2014
b. Gado e demais produtos – preço apurado pela EMATER – pleito
de anos da FAEMG. Em ajuste com a EMATER.
EM CASO DE DÚVIDA, FAÇA CONTATO COM A ASSESSORIA
JURÍDICA: 31.3074.3020 ou pelo e-mail juridico@faemg.org.br .
i

ii

Art. 202 - A saída de gado bovino, bufalino ou suíno promovida por produtor rural será acobertada por
Nota Fiscal de Produtor ou Nota Fiscal Avulsa de Produtor, modelo 4, ou, quando se tratar do produtor
rural a que se refere a o inciso II do art. 98 deste Regulamento, por Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
§ 1º Na hipótese de operação promovida por produtor inscrito no Cadastro de Produtor Rural Pessoa
Física e destinada a estabelecimento abatedouro:
I - o transporte do gado poderá ser acobertado por nota fiscal emitida pelo destinatário;
II - apurada diferença de peso, quantidade ou valor entre a nota fiscal a que se refere o inciso I e
aqueles verificados na entrada da mercadoria, o destinatário emitirá nova nota fiscal, constando no
campo Informações Complementares o número e a data da nota fiscal que acobertou o transporte.
(RICMS/02).
Art. 490. Na operação em que o produtor remeter leite cru para estabelecimento de
contribuinte no Estado, exceto varejista, fica dispensada a emissão de documento fiscal
para acompanhar o transporte da mercadoria, desde que este seja realizado pelo próprio
produtor ou por transportador credenciado pelo destinatário.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput:
I - o documento de credenciamento do transportador deverá ser previamente visado pela
Administração Fazendária a que estiver circunscrito o credenciante;
II - o estabelecimento destinatário manterá controle de entrada diária de leite cru por meio do
documento Mapa de Recebimento de Leite.
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III - em se tratando de leite recebido de produtor rural inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS,
o produtor emitirá nota fiscal relativa à saída de leite observado o disposto no art. 492 desta Parte;
IV - em se tratando de leite recebido de produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural Pessoa
Física, o destinatário emitirá nota fiscal nos termos do art. 493 desta Parte, ficando o produtor
dispensado de emissão de nota fiscal;
V - a mercadoria não poderá transitar por território de outro Estado.
§ 2º O documento Mapa de Recebimento de Leite:
I - será utilizado somente após autorização do Chefe da Administração Fazendária a que o contribuinte
estiver circunscrito o estabelecimento;
II - será autorizado por meio de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF);
III - será impresso e numerado tipograficamente, podendo ser impresso em formulário contínuo para
emissão por sistema de processamento eletrônico de dados;
IV - conterá:
a) o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do adquirente;
b) a identificação do produtor;
c) a quantidade de leite recebido diariamente.
Art. 491. Fica dispensada a emissão de documento fiscal na remessa de leite cru por
produtor rural para conservação em tanque de expansão localizado em estabelecimento de
outro produtor.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o produtor rural cujo tanque encontra-se em seu
estabelecimento informará ao destinatário do leite os dados relativos à mercadoria de cada produtor.
(RICMS/02).
iii

Item 12, do Anexo I do RICMS/02, as mercadorias abaixo podem circular sem nota fiscal:
a) abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, alcachofra, alecrim, alface, alfavaca, alfazema,
almeirão, aneto, anis, araruta, arruda, aspargo ou azedim;
b) batata, batata-doce, berinjela, bertalha, beterraba, brócolis, broto de bambu, broto de feijão, broto
de samambaia ou demais brotos de vegetais usados na alimentação humana;
c) cacateira, cambuquira, camomila, cará, cardo, catalonha, cebola, cebolinha, cenoura, chicória,
chuchu, coentro, cogumelo, cominho, couve ou couve-flor;
d) endívia, erva-cidreira, erva-doce, erva-de-santa-maria, ervilha, escarola, espinafre, funcho,
gengibre, gobo, hortelã, inhame, jiló ou losna;
e) macaxeira, mandioca, manjericão, manjerona, maxixe, milho-verde, moranga, mostarda, nabiça,
nabo, palmito, pepino, pimenta ou pimentão;
f) quiabo, rabanete, raiz-forte, repolho, repolho-chinês, rúcula, ruibarbo, salsa, salsão, segurelha,
taioba, tampala, tomate, tomilho ou vagem;
g) demais folhas usadas na alimentação humana;
h) ovo, exceto o fértil;
i) flores;
j) fruta fresca nacional ou importada de país signatário de acordo internacional no qual haja previsão
de aplicação à operação interna ou interestadual subsequente do mesmo tratamento dado à
mercadoria similar nacional.(RICMS/02)
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