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                       Presidente Bernardes, 07 de Março de 2.017 

   

 

CONTABILISTAS ESTAMOS RECEPCIONANDO OS  

DOCUMENTOS DO  ICMS/DIPAM ANO BASE 2.016 

 

 

A DIPAM– Declaração para o Índice de Participação dos Municípios - ,  consiste na declaração dos 

contribuintes por meio da – GIA – Guia de Informação e Apuração – e da DASAN – Declaração do 

Simples Nacional -, informando à Fazenda Estadual os valores das operações relativas à circulação 

de mercadorias e das prestações de transportes e/ou de comunicação. 

 

Embora o ICMS seja de competência do Estado, a Constituição Federal Determina que 25% de sua 

arrecadação sejam distribuídos entre os Municípios de cada Estado. 

 

O maior peso para apuração do IPM ( Índice de Participação dos Municípios), encontra-se no Valor 

Adicionado, ou seja, na riqueza produzida pelos contribuintes e quanto maior o índice de 

participação, maior o montante repassado pelo Estado ao Município, que se transforma em 

benfeitorias para a população, por isso é imprescindível a participação dos Contribuintes e 

Contadores. 

 

Os Produtores, Arrendatários, Meeiros ou Usufrutuários Rurais devem comparecer até o dia 31 de 

março de 2.017, munidos dos Talões de Notas Fiscais de Produtor e/ou das Notas de vendas à 

industria, emitidas no ano base de 2.016, inclusive os que estiverem sem movimento,  nova 

inscrição estadual e CNPJ identificador . 

 

É importante ressaltar  que a apresentação das Notas Fiscais para o preenchimento da DIPAM é 

realizada de forma gratuita. 

 

Os talões deverão ser apresentados na Casa Da Agricultura, situada à Rua Dr Arthur Falcone, s/nº,  

no horário das 08:00 às 11:00 horas e dás 13:00 às 16:00 horas de segunda a sexta feira, com o 

Técnico Rutson. Maiores informações Telefone (18) 3262-1510. 

 

 

 

        DIVISÃO DE FINANÇAS 

 

 

 

 

 


