
Extrato PPR anual – Nota de Esclarecimento 

 

Comunicamos que a PROCERGS disponibilizou para download o arquivo anual municipal 

relativo ao Ano Base 2017 em https://www.sefaz.rs.gov.br/STG/SIT-EXT.aspx . Nele constam 

todas as NF-e emitidas em que há participação de um PPR. O principal objetivo é acompanhar 

as emissões que constam I e NPI na situação AIM e ter uma prévia da produção primária por 

produto. 

 As NF-e I apresentam o motivo da inconsistência quando o cursor estiver sobre a letra 

“I”. A pendência de DL mais comum é quando uma NF-e de saída/entrada que não possui 

referência de documento de liquidação válido (a exemplo do modelo 1). Quando a emissão 

estiver em desacordo com as regras de negócio constantes no Manual AIM (CFOP, NCM, etc.) 

http://receita.fazenda.rs.gov.br/conteudo/4952/manual-aim constará NPI. 

 Acrescentamos que o somatório das NF-e PI não tem uma correspondência exata com 

o VAF constante do somatório GMA e Anexo 1. A função essencial do Extrato PPR é agrupar as 

NF-e de produção primária que participarão do índice (PI). Feito isso, em separado, cada sistema 

rodará suas regras de apropriação. Por exemplo, no arquivo anual pode haver uma contranota 

de ICS com valor diferente do consultado no Anexo 1 porque, no Extrato PPR, é apresentado o 

valor total da NF-e e as descrições do primeiro item (a validação por CFOP e NCM será feita no 

sistema do anexo 1). Por fim, uma contranota NF-e de entrada de PPR PI constará a débito, 

sendo indicado na GMA a NFP de venda do PPR originário que foi corretamente referenciada.   

Obs.: Não é necessário que a prefeitura digite no aplicativo SITAGRO as NF-e de produção 

primária. A apropriação do VAF é feita via Extrato PPR. 

 

Abaixo segue um passo a passo para baixar o arquivo. 

Coloque uma Inscrição Estadual de PPR e uma data de consulta de 2017 e clique em consultar. 

Após clique em “Solicitar arquivo anual”, conforme tela abaixo: 

 

https://www.sefaz.rs.gov.br/STG/SIT-EXT.aspx
http://receita.fazenda.rs.gov.br/conteudo/4952/manual-aim


Feito isto, aguarde em torno de uma hora, até o arquivo ser processado e, para baixá-lo, 

selecione a opção “Download do Arquivo Anual”. 

 

 

Caso deseje consultar uma NF-e clique na lupa. 

 

Nas informações adicionais serão apresentados os documentos referenciados. No caso a NF-e 

do exemplo há inconsistência por pendência de DL (erro na referenciada Modelo 1). 

 



 

O arquivo baixado será no formato txt. Ele pode ser aberto no Excel conforme o modelo 

abaixo: 

 

 

 

 

Selecionar texto para a coluna chave de acesso para que os dados desta coluna possam ser 

visualizados corretamente. 



 

 


