ATA DA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMRDS DE
SÃO MIGUEL DO ANTA

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, ás dezoito horas, na sede da EMATER local,
estiveram reunidos os seguintes conselheiros: Fernanda D. Monteiro Rezende, Janaina M. de Miranda
Lisboa, João Carlos Rodrigues, Antônio Luis P. Moreira, José de Paula Pinto, Márcio dos Santos Lelis,
José Carlos da Silva, Antonio Miranda Sales, a Vice Prefeita Filomena das Graças Queiroz Bittencourt,
o agricultor Ailton Leocádio Monteiro e Dênisson de Oliveira Vitorino Chefe do Departamento de
Tributos da Prefeitura Municipal. Janaina iniciou a reunião fazendo a leitura das atas de março e abril.
Logo em seguida Antonio Luis falou sobre a portaria do SISEI-MG número 1319/18/junho/2013 permite
a comercialização de produtos processados entre municípios que possuem SIM. Fernanda informou que
o Departamento de Agricultura voltou a ser Secretaria de Agricultura. Logo em seguida Dênisson passou
a dar informações sobre suas dificuldades na emissão das notas fiscais. Márcio falou sobre o tempo para
emissão das notas para alguns produtos que ficam em análise, e leu o ofício que foi enviado a
Arrecadação Fiscal em Viçosa. Dênisson esclareceu que esse processo não tem como ser revertido mas
que ele tem o contato direto com o responsável e sempre que necessário entra em contato para agilizar o
processo, todas as notas que gerem DAE como café, madeira passam pelo processo de análise. Uma
solução para esse problema seria antecipar a emissão da nota. Dênisson falou que um dos problemas foi
a perda da senha por parte do produtor, quando ele assumiu em 2017 os produtores que já haviam feito a
senha e perderam necessitaram fazer a solicitação para troca da senha processo que atrasou o
procedimento, a senha pode também expirar por falta de uso. Outro problema é com o sinal da internet
que nem sempre funciona a contento e a instabilidade do sistema, as vezes a página sai do ar. Falou que
até hoje não conseguiu tirar férias de trinta dias consecutivos porque não tem ninguém para o substituir,
comentou que parte do serviço dele irá passar para Fernanda. Márcio comentou que o serviço que o
Dênisson desempenha na prefeitura é muito importante e sugeriu que outra pessoa fosse treinada para
trabalhar junto no setor. Dênisson falou que o ideal seria que houvesse um fiscal para obras e outros
serviços para ajudá-lo. Comentou que o próprio produtor pode emitir sua nota fiscal se tiver acesso a
internet e que a nota pode até ser emitida em outro município desde que coloque a origem do produto
como de São Miguel do Anta. Márcio falou que já emite suas notas fiscais. Ailton falou da dificuldade
de saber o nome do motorista e o CPF na hora da emissão da nota fiscal. Dênisson falou que essas
informações são muito importantes principalmente para os produtos que passam pela análise. Dênisson
disse que metade dos ITRs, CARs e o CCIR de São Miguel estão errados pois esses documentos devem
ser feitos um por matrícula e não um por proprietário quando a matrícula estiver em comum. De acordo
com a norma da receita federal o NIF tem que estar vinculado a matrícula quando a propriedade for
maior que 50 hectares. Explicou também que as escrituras que tiverem uma pessoa falecida tem que ser
feito o espólio com os herdeiros de posse do atestado de óbito. Informou que o convênio com o IMA que
estava vencido será refeito agora com a Secretaria de Agricultura. José de Paula falou que alguns
produtores não entram na prefeitura por motivos políticos. Dênisson esclareceu que como servidor
público tem que atender todos os agricultores da mesma forma independente do partido. Ficou decido
entre os presentes que a próxima reunião para elaboração do PMDRS será dia 11/04/2019 as 17:00hs.
Sem mais nada a tratar eu, Janaina M. de Miranda Lisboa lavrei a presente ata que depois de lida e
aprovada pelos presentes será assinada por estes.

