
 

 

 

Respostas às dúvidas mais frequentes a respeito do  SINTEGRA 

 
O SINTEGRA deve ser gerado sempre com itens (produtos ) comercializados pela empresa? Para os 
contribuintes que emitem NF através de processamento de dados) esta informação é obrigatória desde 
NOV/2001 (Conforme Decreto 419/01).  Para os contribuintes que usam ECF (emissor de cupom fiscal) 
esta informação é obrigatória a partir de AGO/2003 (Conforme Decreto 1.413/03). Conforme a  Instrução 
Normativa 05/2006 a transmissão poderá ser feita sem os itens porém quando solicitado pela fiscalização 
ou por outra unidade da federação deverá conter os ítens. Para os demais contribuintes (aqueles que não 
usam processamento de dados para emitir NF nem para ECF) é opcional. 

Quando vou transmitir o arquivo o sistema me pede nome de usuário e senha . O que fazer ? Você 
esta tentando transmitir o arquivo no formato TXT. Proceda da seguinte forma:  Efetue a validação do 
arquivo, se o arquivo apresentar a mensagem ARQUIVO ACEITO na guia RESUMO, clique no botão 
GERAR MIDIA, e em seguida responda SIM à pergunta “DESEJA TRANSMITIR AGORA? “. 

Quando vou transmitir o arquivo, o sistema não permite escolher o estado de Alagoas como destino. 
O que fazer ? Você não está utilizando a versão correta do programa Validador. Instale a versão 5.2.0 do 
programa validador, a versão 3.11.0 do TED  e tente novamente. 

Já adaptei o meu arquivo para o novo leiaute, mas quando tento transmitir aparece a mensagem 
que o arquivo está no formato do convenio inválido ou não permitido para aquele período. Qual 
versao devo usar do validador ?   Você alterou o leiaute do arquivo para o novo modelo mas está 
informando o código do convênio antigo.  Altere o código do Convenio para 3 ( posição 124 do registro 
tipo 10 do arquivo ) e observe as alterações de layout introduzidas pelos convênios 76/03, 
18/04,19/04,20/04 e 15/05. 

Quando valido o arquivo aparece a mensagem de CFOP inválido. Já verifiquei na tabela de CFOP 
e está correto. O que faço agora ?   Verifique o modelo de documento fiscal e o tipo de registro. 
Exemplo :   CFOP 1.353 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial. O modelo 
do documento deverá ser  07 e o tipo de registro será  70. 

Minha empresa emite NF modelo 01 para vendas já registradas através de ECF. Devo informar 
estas Notas ?  Sim.  O CFOP para estes documentos deverá ser 5.929. 

CFOP 5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação 
ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal 

Quem deve apresentar o arquivo magnético para a Sefaz/AL?  Todos os contribuintes alagoanos que 
emitam documento fiscal por processamento de dados ou façam a escrituração de Livro Fiscal por 
processamento de dados, inclusive, quando a escrituração fiscal for feita em escritório de contabilidade, 
usuários de PDV/ECF e contribuintes de outros estados, usuários de sistema eletrônico de processamento 
de dados que emitam documentos fiscais e que efetuem operações interestaduais cujos destinatários 
localizem-se em Alagoas 

OBS: Os contribuintes Alagoanos não estão desobrigados de entregar o arquivo com as 
operações/prestações interestaduais às Sec. de Fazenda/Finanças dos estados com os quais transacionem.   

Pode-se entregar o arquivo magnético usando o leiaute anterior ao Convênio ICMS 31/99? Não. Só 
serão aceitos os arquivos gerados no leiaute definido no Convênio 31/99, que é uma das atualizações do 
Convênio 57/95,  para período de referencia até dez/2002.  Para períodos de referencia a partir de  
jan/2003 os arquivos deverão ser gerados com as alterações no leiaute definidas nos convênios 69/02 e 
142/02, 76/03, 18/04,19/04,20/04 e 15/05 



Somente as operações fiscais de saída devem ser apresentadas no arquivo magnético?  
Não. Os contribuintes alagoanos devem apresentar mensalmente, a partir de novembro de 2001, todas as 
operações fiscais, tanto as de entrada como as de saídas (veja Decreto 1413/2003) e Regulamento do 
ICMS Art 294. 

Para os contribuintes localizados em outras UF, o arquivo magnético deverá ser remetido à Sefaz/AL 
trimestralmente (exceto se o contribuinte for substituto tributário inscrito no cadastro de Alagoas, cuja 
remessa é mensal) e deverá restringir-se apenas às operações cujos destinatários localizem-se no estado 
de Alagoas.  

Como entregar o arquivo magnético quando não houver movimento? O arquivo magnético deve ser 
entregue, apenas, com os registros 10, 11 e 90.  

Quando há rejeição de arquivos não permitindo a transmissão, como proceder para conclusão do 
mesmo? Entrar em contato conosco, preferencialmente através do Call Center 0800 284 1060 ou do  E-
mail SINTEGRA@SEFAZ.AL.GOV.BR,  para esclarecimentos. 

Não consigo enviar os arquivos. O que fazer ?  Verifique se você está usando a nova versão do 
VALIDADOR  e do TED. Atualmente são aceitas as versões 5.2.0 e posteriores do validador , e as 
versões 3.9.0  e posteriores do TED. 

Posso colocar arquivo magnético de mais de um contribuinte no mesmo disquete? Sim, o Validador 
Sintegra aceita gravar mais de um arquivo validado no mesmo disquete.  

Posso entregar operações de entradas em um arquivo e as de saídas em outro? . O arquivo deverá 
conter todas as informações exigidas no Convênio ICMS 57/95. Porém, em se constatando posteriormente 
a necessidade de adição ou retificação de informações, preencher o campo nº12 ("código da finalidade da 
apresentação do arquivo magnético"), do registro tipo 10, com o código adequado à situação, conforme 
Tabela de Finalidade da Apresentação do Arquivo Magnético. 

O Validador SINTEGRA monta o arquivo texto para ser entregue à Sefaz? Não. O Validador apenas 
lê o arquivo texto e critica as informações nele contidas. Se o arquivo gerado estiver de acordo com o 
manual de orientação e não houver nenhuma rejeição, o validador grava o(s) disquete(s), e imprime um 
recibo em duas vias para ser entregue no Balcão de Atendimento da SEFAZ/AL. O programa de emissão 
de notas fiscais ou o programa de escrituração de livros fiscais será o responsável pela geração do arquivo 
texto a ser validado. 

Onde é o local de entrega do arquivo magnético? O arquivo magnético deve ser transmitido pela 
Internet ou entregue nos balcões de atendimentos da Sefaz/AL em Maceió, Centrais de Atendimento JÁ e 
Agências do Interior. 

Os contribuintes localizados em outras unidades da Federação, que por força da cláusula nona do 
Convênio ICMS 57/95, devem remeter arquivo magnético para o Estado de Alagoas, devem enviá-
los para qual endereço? O arquivo magnético, depois de validado pelo validador SINTEGRA, poderá 
ser enviado via INTERNET através do TED (Transmissão Eletrônica de Documentos) ou remetido 
juntamente com o recibo emitido pelo programa validador para: 

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas  
A/C: SINTEGRA/UEEAL  

Rua General Hermes, 80 - Cambona 
Maceió – AL,  CEP 57.017-900 

O usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal deve apresentar o Arquivo Magnético?  
Sim. Está obrogado o contribuinte que utiliza Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF-IF ou ECF-
PDV, que tenha condições de gerar arquivo magnético, por si, ou quando conectado a computador.    

Quando o contribuinte alagoano pagar o imposto no Posto Fiscal de fronteira, em virtude de não 
ter sido retido o ICMS Substituição Tributária pelo vendedor da mercadoria, de outro estado, ou 
que o contribuinte, venha a pagar no dia 10 do mês seguinte à entrada da mercadoria no seu 
estabelecimento, deve preencher o Registro 53? Não. Este registro somente deve ser preenchido pelo 
Substituto Tributário, ou seja, àquele que efetivamente procedeu a retenção do ICMS na fonte.  



O contribuinte que possui AIDF para escrituração exclusivamente de livro de inventário, está 
obrigado a entregar o arquivo magnético? Sim. Devendo informar no mínimo os registros do tipo 10, 
11, 50 e 90.  

CPF é aceito pelo Validador no campo CGC? Sim. No campo CGC pode ser colocado o CPF, a partir 
da versão 2.3 do Validador Sintegra.  

O que deve ser informado no campo Código da Identificação do Convênio? Deve ser preenchido com 
o dígito 1, para informar que o leiaute do Arquivo Magnético está de acordo com o Convênio 31/99. 

Por que o Validador informa que o campo do Fax está com o Formato / Conteúdo Inválido? O 
campo Fax é um campo numérico, portanto, são aceitos apenas números sem pontos, traços, barras, 
espaços e outros caracteres especiais. Caso não exista esta informação deve ser preenchido com zeros.  

Por que o Validador informa que o Código de Identificação do Convênio inválido para este 
validador?  
Porque o Código de Identificação do Convênio não está de acordo com o Convênio nº31/99. Ou seja, o 
Validador Sintegra não valida o Arquivo Magnético com código diferente de "1". 

Como informar um endereço sem número? Preencher o campo 03 (Número) com zeros, pois o campo 
é numérico, e no campo 04 (Complemento) informar a situação. Se é SEM NÚMERO ou KM-XXX ou 
outra situação. 

Como informar um endereço com número composto (por ex.: 101-A)? Preencher o campo número 
com 00101 e no campo complemento informar CASA-A, LOJA-A ou a informação que melhor 
identificar o imóvel. 

Por que o Validador informa que o campo do Telefone está com o Formato/Conteúdo Inválido? O 
campo 08 (Telefone) é um campo numérico onde são aceitos apenas números sem pontos, traços, barras, 
espaços e outros caracteres especiais. Este campo é obrigatório e não pode ficar sem informação.  

Validador está rejeitando a inscrição estadual, o que pode estar errado? As Inscrições Estaduais 
devem ser informada sem pontos, traços, barras. O campo Inscrição Estadual é alfanumérico, com 14 
posições, portanto deve ser alinhada a esquerda e as posições não significativas devem ser deixadas em 
branco. Ver também se a Unidade da Federação está correta. Se mesmo assim o validador rejeitar a 
inscrição, consulte o cadastro estadual do fornecedor / destinatário, usando o CGC/MF, na página 
http://www.sintegra.gov.br. Verifique seu cadastro usando as DLLs ou as fórmulas de cálculo do digito 
verificador das inscrições estaduais dos estados, disponível no site do sintegra. 

Por que o Validador informa que não existe um Registro Tipo 50 correspondente? Pode estar 
acontecendo uma das situações abaixo:  

- registro tipo 50 existe, mas os campos comuns aos dois tipos de registros (CGC/MF, Modelo, Série, 
Subsérie, Número da NF e CFOP), não foram informados no registro tipo 50 e no 54 da mesma forma.  

- o Registro tipo 50 realmente não existe. Neste caso deve ser informado o Registro 50 correspondente. 
Lembre-se que se uma NF  tem mais de uma alíquota de ICMS, devera ter um registro 50 correspondente 
aos totais de cada alíquota (ver obs 11.1.4 do manual do convenio 57/95) 

Como proceder quando o destinatário / remetente não tem inscrição estadual? No campo Inscrição 
Estadual deve-se colocar a palavra "ISENTO", deixando as demais posições em branco, independente de 
ser pessoa física ou jurídica. 

Como proceder quando o destinatário/remetente não tem CGC? Deve ser informado o CPF no 
campo 02 (CGC/MF).  

Como proceder quando o destinatário/remetente não tem CGC nem CPF? Preencher com zeros o 
campo 02 (CGC/MF).  

Nas operações ou prestações com substituição tributária, como o Contribuinte Substituído deve 
informar a Base de Cálculo do ICMS? Deve zerar as 13 posições do Campo 12 (Base de cálculo do 
ICMS).  

http://www.sintegra.gov.br/


Como proceder quando o destinatário/remetente for de outro país? Preencher com zeros o campo 02 
(CGC/MF), colocar a palavra "ISENTO" no Campo 03 (Inscrição Estadual) e colocar " EX " no campo 05 
(Unidade da Federação). 

Por que o programa Validador rejeita o registro de entrada (campo 04) informando que o mesmo 
se encontra fora do período informado no Registro 10 (campos 08 e 09)? Porque não foi informada a 
data de entrada, e sim a data de emissão. Ou então, a entrada realmente pertence a outro período. Ex: nota 
fiscal emitida em 30.03 e recebida em 02.04 deve ser incluída no arquivo do mês de abril. 

Como diferenciar uma Nota Fiscal de entrada de uma de saída? Através do Campo CFOP - Código 
Fiscal de Operações e Prestações.  

Como informar uma Nota Fiscal com mais de uma alíquota de icms? Deve ser informado um 
Registro 50 para cada alíquota. E os valores dos campos 11 (valor total), 12 (base de cálculo do ICMS) e 
13 ( valor do ICMS ), devem se referir a cada alíquota ou registro correspondente. 

Como informar uma Nota Fiscal cancelada? Deve ser preenchido um Registro 50 com as informações 
do formulário, utilizando os campos 06(Modelo), 07(Série), 08(Subsérie) e 09 (Número da NF). O 
campo17 (Situação) deve ser preenchido com "S" e os demais campos devem ser preenchidos com zeros 
(numéricos) ou brancos / espaços (alfanuméricos). 

Quem deve gerar o Registro 51? Apenas os contribuintes do IPI.  

Quem deve gerar o Registro 53? É obrigatório para os contribuintes Substitutos Tributários, nas 
operações com mercadorias.  

Quem deve apresentar o Registro 54? Os contribuintes que emitem documento fiscal por 
processamento de dados (Nota fiscal Modelo 1 e 1A) ou utilizam equipamento ECF . Estão dispensados 
de apresentar o Registro tipo 54 os contribuintes que apenas façam a escrituração de livros fiscais por 
processamento de dados, ou seja, não emitam nota fiscal nem cupom fiscal. 

Como informar o valor do desconto discriminado no corpo da Nota Fiscal ? Deve ser informado no 
Registro 54. O valor do desconto deverá ser rateado proporcionalmente entre os Registros 54.  

Como informar o valor do Frete discriminado no corpo da Nota Fiscal? No Registro 54, informando 
o campo 08 (Número do Item) com o número 991 e no campo12 (Valor do Desconto / Despesa Acessória 
/ Frete / Seguro) o valor do Frete. Devem ser informados também os campos 02 a 07. Os demais campos 
devem ser preenchidos com zeros, pois têm o formato numérico. 

Como informar o valor do Seguro discriminado no corpo da Nota Fiscal? No Registro 54, 
informando o campo 08 (Número do Item) com o número 992 e no campo12 (Valor do Desconto/Despesa 
Acessória/Frete/Seguro) o valor do Seguro. Devem ser informados também os campos 02 a 07. Os demais 
campos devem ser preenchidos com zeros, pois têm o formato numérico.  

Como informar o valor da Despesa Acessória discriminado no corpo da Nota Fiscal? No Registro 
54, informando o campo 08 (Número do Item) com o número 999 e no campo12 (Valor do Desconto / 
Despesa Acessória / Frete / Seguro) o valor da Despesa Acessória. Devem ser informados também os 
campos 02 a 07. Os demais campos devem ser preenchidos com zeros, pois têm o formato numérico.  

Como informar o campo 14 (base de cálculo do ICMS para substituição tributária)?  

Zerar o campo quando não se tratar de operação ou prestação com substituição tributária. Quando das 
entradas de mercadorias, com substituição tributária, informar o valor da base de cálculo do ICMS 
retido.(informante substituído).  

Quando da saída dessas mesmas mercadorias, com emissão de nota fiscal modelo 1 e 1-A, informar a 
base de cálculo do ICMS retido, quando da aquisição das mesmas.  

Quem deve gerar o Registro 55? Apenas os contribuintes Substitutos Tributários. Um registro para cada 
Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais -GNRE recolhida. 



Quem deve gerar o Registro 60? Os contribuintes que emitem os seguintes documentos fiscais por 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF: Cupom Fiscal ECF-PDV e IF e os documentos fiscais 
quando emitidos por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal: Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 
13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), 
Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16)). 

Quem deve gerar o Registro 60i? Os contribuintes que emitem Cupom Fiscal . Neste registro serão 
informados os ítens (produtos ou serviços) do cupom. 

Quem deve gerar o Registro 61? Os contribuintes de ICMS usuários de NF de venda a consumidor 
modelo 02.  

Deve ser gerado um registro para cada Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02?  
Não. Será gerado apenas um registro tipo 61 diário por modelo / série / subsérie, discriminando a primeira 
e a última nota fiscal e totalizando-as (campos 08, 09 e 10). 

Como informar NF de venda a consumidor modelo D1 ?  Deverá ser gerado um registro 61 para cada 
dia com os totais das notas do dia. Notas canceladas deverão ser informadas em registro 61 separado. 

Quem deve gerar o Registro 70? Os contribuintes de ICMS tomadores ou prestadores de serviços de 
transporte.  

Quem é o tomador do Serviço de Transporte? É o contribuinte que paga o serviço de transporte. Na 
modalidade CIF o tomador é o remetente. Na modalidade FOB o tomador é o destinatário. 

Como deve ser preenchido o campo 02 (CGC/MF) e o campo 03 (Inscrição Estadual)? No caso de 
aquisição (contratação) de Serviço de Transporte, informar o CGC e a Inscrição Estadual do emitente do 
Conhecimento de Transporte. No caso de Emissão do Conhecimento de Transporte, informar o CGC e a 
Inscrição Estadual do tomador do Serviço de Transporte. 

Por quê o validador informa Série inválida no Registro tipo 70 ? a série informada é invalida para este 
modelo de  documento.  

Por quê o validador informa Conteúdo invalido no Registro 70 ? O caractere ¨(aspas duplas) não é 
aceito na descrição do produto. 

 Por quê o validador informa Modelo inválido no Registro tipo 70 ? o modelo informado de NF não 
deve ser informado no Registro tipo 70. 

Quem deve gerar o Registro 71? Apenas os prestadores de serviços de transporte.  

Quantos Registros 71 devem ser gerados para cada Registro 70? Deve ser gerado um Registro 71 
para cada Nota Fiscal que acobertar a carga constante do conhecimento.  

Quem deve apresentar o Registro 75? Todo contribuinte que emitir Nota Fiscal por processamento de 
dados.  

Deve ser gerado um Registro 75 para cada Registro 54? Deve ser gerado um Registro 75 para cada 
Código de Produto e Serviço mencionado no Registro 54, não importando o número de vezes que esse é 
apresentado no registro tipo 54. 

Por quê o validador informa Registro 75 informado em duplicidade : verifique seus códigos de 
produtos. Existem produtos diferentes informados com o mesmo código ou o código está em branco. 

Onde pode ser encontrado a tabela de Código da Situação Tributária do produto ou serviço? Esta 
tabela encontra-se no programa Validador Sintegra (no menu Ajuda, item Legislação)  

Por que o Validador Sintegra informa que não existe um Registro 54, correspondente? Porque o 
Código de Produto ou Serviço do Registro 75 não é exatamente o mesmo do Registro 54. Ou o Código de 
Produto ou Serviço do Registro 75 não foi citado em nenhum dos Registro 54(está sobrando Registro 75). 

Quem deve apresentar o Código NCM no Registro 75? O Código NCM é obrigatório para todos os 
contribuintes do IPI e opcional para os demais contribuintes.  



Como preencher os campos 02 e 03 (data inicial e final do período de validade das informações)? 
Não havendo no período nenhuma alteração na denominação do produto e/ou código, deve ser informado 
o mesmo período constante dos campos 08 e 09, do registro 10. Em havendo alteração na denominação 
do produto/serviço e /ou código, informar a data inicial e final correspondente. Vide exemplo do campo 
04 abaixo. 

Vassoura piaçava (período de 01 a 20/06); vassoura com cabelo de sisal (período de 21 a 30/06).  

O registro ficaria assim:  

7520000601200006200612------------------VASSOURAPIACAVA-------------------------------------UN----
000000017000000000000000000 (*) 

7520000621200006300612------------------VASSOURACOMCABELODESISAL-------------------------
UN----000000017000000000000000000 (*)  

Como preencher o campo 04?  

Informar o código que é usado normalmente para o produto/serviço utilizado no sistema de 
estoque/emissão de nota fiscal. Ex: cod. 0612 - vassoura piaçava (até 20.06)  

A partir de (21.06) foi alterado a nomenclatura do produto porém, utilizando o mesmo código. Ex: cod. 
0612 - vassoura com cabelo de sisal.  

Como devemos informar o campo 04 (tipo a ser totalizado) ? O número de totalizadores é variável. 
Vai depender dos registros "utilizados" . Somente serão totalizados os registros "utilizados" a exceção dos 
Registros dos Tipos 10, 11 e 90. Para o total dos registros, incluindo os tipos 10, 11 e 90, deve ser 
consignado o código 99. 

Qual a finalidade do Campo "número de Registros Tipo 90", na posição 126? Apenas indicar o 
número de Registro Tipo 90, existente no Arquivo Magnético. Se houver um Registro Tipo 90, preencher 
com o número 1. Se forem dois, preencher com o número 2 e assim por diante. 

Como proceder quando um Registro Tipo 90 não é suficiente para totalizar todos os tipos de 
registros? Deve-se utilizar outro Registro Tipo 90, mantendo iguais os campos de 01 a 03. O campo 
"Total de registros existentes no arquivo", com o código 99, deve ser informado apenas no ultimo 
Registro Tipo 90, e incluir o somatório dos registros de tipos 10, 11 e o próprio 90.  

   
Para maiores informações entre em contato conosco: 

Call Center : 0800 284 1060 
Callcenter@sefaz.al.gov.br 
sintegra@sefaz.al.gov.br 


