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Senhor Contabilista, 

    

                               Tendo em vista que a validação da DAMEF se trata de uma 

“Obrigação Acessória”  e as várias inconsistências geradas pelo programa de 

validação da DAMEF VAF  ano base 2019 e também a quantidade de publicações 

relativo a prorrogação da data de validação das declarações, nós representantes do 

VAF no município orientamos que você profissional contábil atente para questão de 

valores que o sistema de validação produz pois, estamos observando que em certos 

casos o resultado líquido do Valor Agregado não espelha a realidade financeira da 

empresa e isso nos preocupa bastante pelo fato dessa movimentação econômica que 

ocorreu em 2019 os recursos por ela gerados devam permanecer em nosso município 

para que não haja evasão de “Crédito” para outras cidades de Minas Gerais. 

Destacamos muita atenção quanto aos campos “Entradas, Saídas e Exclusões do 

VAF” pois foram detectadas algumas inconsistências impedindo a exclusão das 

entradas de operações que não fazem parte do processo de produção, tal 

inconsistência prejudica o Valor Adicionado pois, as entradas configuram um valor 

maior que o real e em confronto com os valores de saída venham a prejudicar a 

liquidez do índice na apuração. 

Portanto caso encontre alguma inconsistência nos resultados apurados, favor nos 

encaminhar tal situação, mencionando a inscrição estadual e a razão social do 

contribuinte, lembrando que estamos trabalhando ainda no exercício de 2019 sendo 

que neste ano corrente iremos realizar 02 (dois) exercícios de validação o 2019 e o 

2020. 

Orientamos então, que cada escritório enumere tais ocorrências com as respectivas 

inscrições estaduais e nos passem por e-mail quando detectadas. Endereço:  

 

patricia.nunes@fazenda.mg.gov.br      ou     marcio.chacra@fazenda.mg.gov.br 

 

Caso o profissional necessite também algum esclarecimento com relação a esse 

trabalho poderá entrar em contato via telefone a partir das 13:00h, junto a 

AF/Ituiutaba (3271-7800) e falar com Patrícia Nunes. 

 

Esse trabalho será de extrema importância para que consigamos através destas 

informações providenciar a retificação da informação e recorrer através de recurso 

administrativo a fim de equalizar o programa de validação da DAMEF VAF o mais 

rápido possível para que o calendário fiscal se normalize, até mesmo para evitar 

eventuais transtornos futuro  


