COMUNICADO
Atenção Produtores Rurais
Começou a Declaração do DIPAM-A
A Prefeitura Municipal de Anhembi convoca os produtores rurais, a declarar a DIPAM-A
2017 apresentando seus talões de Notas Fiscais de Produtor, com notas emitidas no
período de 01/01/2017 a 31/12/2017.
A Prefeitura dispõe da elaboração e entrega da DIPAM-A gratuitamente aos produtores
rurais, apenas serão declarados os valores já registrados nas notas fiscais emitidas.
Os Produtores Agropecuários , inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores,
garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a inscrito no Cadastro de
Contribuintes do ICMS como produtores agropecuários.(Portaria CAT nº 36/2003).Os
requisitos para apresentação do Talão Notas Produtor Rural são:
1.
2.
3.
4.

Venda de Mercadorias para outro produtor rural;
Venda Mercadoria para qualquer Prefeitura do estado;
Venda Mercadoria para autarquias, hospitais e escolas;
Venda Mercadoria para qualquer estabelecimento em outros estados
ou exterior.

Destacamos ainda que a entrega da DIPAM-A não implica em qualquer recolhimento
de Taxa ou Imposto pelo Produtor Rural. Pelo Contrário, por meio entrega DIPAM –A,
o município pode aumentar a participação do ICMS e investir no Município.A emissão
de Nota Fiscal é garantia de compra e venda em uma negociação e não gera imposto
ao produtor rural, consolida e incrementa os repasses estaduais para o município.
Período para Declaração até : 30 de Março de 2018.
A declaração da DIPAM-A pelos produtores é obrigatória.
Para realizar a Declaração é necessário apenas comparecer junto à Prefeitura Municipal
munida dos talões de notas referentes ao ano de 2017 e uma cópia do RG para que
possamos fazer suas declarações, ou caso sua DIPAM-A seja elaborada por seu
contador, favor encaminhar uma cópia da mesma ao setor de tributação no email:
dipam@anhembi.sp.gov.br.
Pça Pref.Ismael Morato do Amaral,nº67 – Centro – Anhembi
Horário : 08hs às 11:30hs e das 13hs às 17:00hs de Segunda a Sexta-Feira.
Telefone : (14) 3884-9020 ramal 229 falar com Angelino/Olga.

