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Documentação necessária para abrir inscrição de Produtor Rural:
Se for proprietário da área:

Parceria ou Comodato;

- Certidão de Matrícula atualizada da área (A
Receita Estadual aceita até uns 6 meses)

OBS: - A Receita Estadual aceita a validade
dos contratos de 5 anos, posterior a essas
datas deve ser renovado.

- CPF;
- RG;
- Comprovante de Endereço.
Se não for proprietário da área trazer mais
o Contrato de Arrendamento, ou Contrato de

- No caso de Assentados do Programa de
Reforma Agrária, devem sempre apresentar a documentação atualizada fornecida pelo
INCRA, quando do vencimento trazer um
novo documento para a renovação.

Dos prazos para apresentação de talões:
- O produtor tem a obrigatoriedade exigida pela Receita Estadual de fazer
o resumo do talão e apresentar na Prefeitura Municipal de seu município.
- Anualmente de Janeiro até 15 de Março, todos os produtores devem
apresentar seus talões para o chamado senso anual
“OBRIGATÓRIAMENTE”, mesmo que não tenha preenchido todas as
notas, sobe pena de baixa de ofício de sua inscrição pela Receita
Estadual caso não cumpra esse prazo.
- Também é importante sempre fazer a previsão de talões que irá precisar
durante o ano com antecedência, devido a demora do recebimento dos
talões, para que sempre tenha a quantidade necessária de talões em
estoque.

CPF na Nota vale prêmios:
Entidades de Júlio de Castilhos

que participam do
Programa Nota Fiscal Gaúcha:
Área da Saúde:
Hospital Bernardina Salles De Barros;
Área de Assistência Social:
APAE de Júlio de Castilhos,
Associação Beneficente Santo Antonio
(Centro Social)e Lar Recanto do
Amanhecer .
Área de Educação:

E.E.E.F. Joaquim Jose Da Silva Xavier,
E.E.E.F Dolores Paulino, EEEF
Senador Alberto Pasqualini, EEEF Ibis
Castilhos e Instituto Estadual de
Educação Vicente Dutra.
Área de Defesa e Proteção dos animais:
Associação de Proteção Animal São Francisco - APASF
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