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TUTORIAL PARA A EMISSÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
(DAE) PARA O PAGAMENTO DO LOTE ARREMATADO NO LEILÃO

1 – Acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
(www.fazenda.mg.gov.br). Na página, cliclar em Documentos de Arrecadação
conforme indicado abaixo.

2 – Na tela seguinte, clicar em Receita órgãos estaduais, conforme indicado abaixo.

3 – Na tela que será exibida, marque CNPJ se o arrematante for pessoa jurídica
(empresa) ou CPF se for pessoa física. No campo Identificação, preencha o número do
CNPJ ou do CPF do arrematante.

DIGITE O Nº DO
CNPJ OU
D CPF DO
ARREMANTANTE

4 – Em seguida, no campo Órgão, clique na seta e selecione SECRETARIA ESTADO
EDUCAÇÃO, como mostra a tela abaixo.

Após ter feito a seleção conforme indicado acima, a tela será exibida como abaixo.

5 – A seguir, para o campo Serviço, selecione ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

A tela exibida ficará como abaixo, sendo que no campo Identificação estará sendo
mostrado o número do CNPJ ou CPF do arrematante.

Prossiga digitando os caracteres solicitados no campo indicado e clique em Continuar.
6 – A tela seguinte exibida será a seguinte, onde deverão ser preenchidos os seguintes
campos: Endereço, Município e Telefone do arrematante, Período de referência,
Valor da Receita e Informações Complementares.

Digite a
Rua/Avenida,
nº e bairro do
arrematante

Confira o
nome do
arrematante

Clique nesta seta
e selecione o
município do
arrematante
Digite o nº do
telefone do
arrematante
Período igual ao início e
término do mês da emissão do
DAE (no exemplo mês de julho)

Digite o
valor
pelo
qual foi
vendid
o o lote
Preencha com o nome da SRE/nome da
ESCOLA – PROCESSO DE ALIENAÇÃO Nº __,
como está no exemplo.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

7 – Após ter preenchido todos campos, conforme as orientações acima, clique em
Continuar para a emissão do Documento de Arrecadação Estadual – DAE.
LEMBRAMOS QUE DEVERÁ SER EMITIDO UM DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO PARA CADA LOTE DE BENS INSERVÍVEIS DO LEILÃO!

Exemplo: Para um leilão com 8 (oito) lotes, deverão ser emitidos 8 (oito) Documentos
de Arrecadação Estadual – DAE, mesmo que todos os lotes sejam arrematados por
um único arrematante.

