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RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

AMOSC
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 13/01/2014 Atendimento referente à elaboração de uma planilha contendo todos os investimentos
realizados pela AMOSC no ano de 2013.

S/P 14/01/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 12/2013.

S/P 15/01/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 12/2013.

S/P 15/01/2014 Atendimento referente à elaboração de uma planilha contendo a lei do ISS dos
municípios da região da AMOSC e qual a alíquota que incide sobre o item 7.02 da lista
de serviço da Lei Complementar 116/2003.

S/P 16/01/2014 Atendimento referente à solicitação de orçamentos para confecção de papel timbrado,
envelopes grandes, médios e pequenos.

S/P 10/02/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 01/2014.

S/P 12/02/2014 Solicitação dos arquivos dos dados do movimento econômico dos municípios da
AMOSC, para posteriormente serem carregados no SCMOVEC.

S/P 27/02/2014 Encaminhamento de ofício solicitando a nomeação de um fiscal de tributos do
município para participação no treinamento do programa COM NOTA VAI LEGAL.

S/P 28/02/2014 Encaminhamento aos municípios do ofício informando o local e a data que será
realizado o JISMA.

S/P 06/03/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do Cis-AMOSC, competência 02/2014.

S/P 06/03/2014 Atendimento referente a fazer o levantamento de quais materiais de expediente serão
incluídos na licitação do ano.

S/P 10/03/2014 Atendimento referente à conclusão a lista de materiais de expediente que serão
incluídos na licitação do ano. Encaminhado e-mail para a Vera formalizar a processo
de licitação.

S/P 11/03/2014 Participação na reunião do Grupo de Acompanhamento de Apuração do Movimento
Econômico, subgrupo filtro auditoria e revisão da portaria 233/2012, reunião realizada
na AMOSC das 08h:30min às 16h:30min.

S/P 12/03/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do Cis-AMOSC, competência 02/2014.
Atendimento finalizado.

S/P 19/03/2014 Participação da 1º reunião do ano, do grupo de trabalho do movimento econômico
GAAVA.

S/P 27/03/2014 Acompanhar a fiscalização da campanha "Com Nota Vai Legal" em São Lourenço do
Oeste para verificar como é feita as abordagens e conferência da documentação.

S/P 31/03/2014 Atendimento referente a verificar quais os matérias de expediente deveram ser
adquiridos. Realizado o levantamento e feito uma planilha para solicitar junto a
empresa vencedora da licitação tais materiais.

S/P 01/04/2014 Atendimento referente a solicitação de orçamentos de arbitragem para os jogos da
AMOSC - JISMA que será realizado no dia 10 de maio de 2014 em Águas de
Chapecó.
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S/P 03/04/2014 Atendimento referente a fazer o projeto do curso "PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DA FISCALIZAÇÃO DO ISS" e também enviar via e-mail o convite para as prefeituras,
associações de município e demais órgãos interessados.

S/P 07/04/2014 Participação no curso do programa "Com Nota Fiscal Vai Legal". Curso será realizado
nos dias 07 a 09 de abril de 2014 na cidade de Florianópolis/SC.

S/P 14/04/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 03/2014.

S/P 16/04/2014 Organização dos documentos dos jogos da AMOSC - JISMA.

S/P 24/04/2014 Atendimento referente a realização de pesquisa de preço para confecção dos folders
do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL". E também para confecção dos
coletes.

S/P 06/05/2014 Atendimentos referente a comunicar todos os setores que as pastas dos jogos da
AMOSC estão prontas e aquela pessoa que precisar da pasta de sua modalidade que
irá cuidar no dia dos jogos poderá retirar.

S/P 07/05/2014 Atendimento refere a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC referente ao mês 04/2014.
Atividade não concluída.

S/P 12/05/2014 Atendimento referente a organizar e fazer o encaminhamento de ofício sobre o
resultado final dos jogos da AMOSC - JISMA.

S/P 14/05/2014 Atendimento referente a indicação do um funcionário para representar,  participar e
coordenar o programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL". Indicação conforme
solicitação por e-mail e respondido através de ofício a Secretaria do Estado da
Fazenda de Santa Catarina.

S/P 19/05/2014 Participação curso julgamento de processos administrativo do movimento econômico.

S/P 11/06/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 05/2014.

S/P 12/06/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 05/2014.

S/P 24/06/2014 Atendimento referente a solicitar para a Secretária do Estado da Fazenda, verifique o
Valor Adicionado da Unidade Conveniada de IRANI, inscrição estadual 259.073.059.
Pois identificamos que a mesma cresceu no ano de 2013 (R$ 17.100.122,15) em
comparação ao ano de 2012 (R$ 7.762.301,85) mais de 120%.

S/P 14/07/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 06/2014.

S/P 14/07/2014 Atendimento referente a solicitar para a FECAM um curso (prático) de fiscalização do
ISS (normal e simples nacional). 

S/P 25/07/2014 Atendimento referente elaboração da resolução para baixa dos bens que foram
considerados inservíveis e/ou que estragaram para solicitar a baixa dos mesmos em
assembléia dos prefeitos.  

S/P 31/07/2014 Atendimento referente a julgamento de processos. Solicitar para que o município de
Governador Celso Ramos encaminhe relatório de notas fiscais de produtores passíveis
de sanar minhas dúvidas para julgamento do processo impetrado pelo município afim
de incrementar valor adicional para o mesmo.
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S/P 08/08/2014 Atendimento referente a solicitar orçamento para plotagem do veículo da AMOSC que
ficará a disposição para as fiscalizações do programa "COM NOTA FISCAL VAI
LEGAL".

S/P 11/08/2014 Atendimento referente a julgamento de processos. Solicitar para que o município de
Santo Amaro da Imperatriz, encaminhe relatório de notas fiscais de produtores
passível de sanar minhas dúvidas para julgamento do processo impetrado pelo
município a fim de incrementar valor adicional para o mesmo.

S/P 15/08/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 07/2014.

S/P 03/09/2014 Atendimento referente a entrar em contato com a FECAM sobre o comunicado nº
32/2014 que meu entendimento está incorreto, pois com a LC nº 147/2014 o Artigo
18-B voltou a sua redação antiga, ou seja, apenas paras os serviços de hidráulica,
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos.

S/P 10/09/2014 Atendimento referente a agendar com a Secretária do Estado da Fazenda o
cronograma para a realização do treinamento das 16 horas aulas que nossos fiscais
municípios precisão fazer para conclusão do curso do programa "COM NOTA FISCAL
VAI LEGAL".

S/P 12/09/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 08/2014.

S/P 15/10/2014 Atendimento referente a informar a Secretária da Fazenda Estadual a quantidade de
veículos abordados nas Fiscalizações "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL" entre os dias
06/10/2014 a 15/10/2014.

S/P 17/10/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 09/2014.

S/P 21/10/2014 Atendimento referente a participação do curso prático para os fiscais de tributos
municipais do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL", que foi realizado nos dias
06 a 21 de outubro de 2014 em diversos pontos e municípios da região da AMOSC.

S/P 04/11/2014 Atendimento referente a montar apresentação em powerpoint com o resultado das
fiscalizações do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL" para ser apresentada na
assembleia dos Prefeitos.

S/P 10/11/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 10/2014.

S/P 28/11/2014 Atendimento referente a viagem para Florianópolis com o objetivo de participação na
reunião de trabalho do GAAVA e distribuição dos processos em 1º instância
decorrente do mandado de segurança nº 2014.045832-1. Reunião realizado dos dias
26/11 a 28/11 na Escola Fazendária - ESFAZ em Florianópolis.

S/P 09/12/2014 Atendimento referente a fazer a contabilidade do CIS-AMOSC, mês 11/2014.
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S/P 20/01/2014 Orientação referente a emissão de uma nota fiscal de produtor de uma venda para
consumidor final. Orientado que o produtor pode emitir a nota fiscal sem a existência
de uma contra-nota.  

S/P 20/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.
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S/P 31/01/2014 Atendimento conforme solicitado via Skype. Solicitado qual o procedimento a certo
tomado, pois o carimbo de revalidação quebrou e hoje (31/01) é o último dia para
revalidação das notas de produtor e o novo carimbo só ficará pronto após essa data.
Orientado a utilizar o carimbo velho e fazer a alteração do número do convenio antigo
com caneta.

S/P 28/02/2014 Atendimento referente a envio por e-mail contendo as providências que o município
tem que fazer e adotar para a realização dos JOGOS DA AMOSC - JISMA. Jogos que
será realizado no dia 10 de maio/2014.

S/P 05/03/2014 Atendimento referente ao solicitado por e-mail. Solicitado encaminhar para o município
as DIMEs de uma empresa dos anos de 2009 a 2013. Atendimento atendido e
encaminhado por e-mail as DIMEs solicitadas.

S/P 13/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa RM
TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrição estadual
256.508.011, onde o contador responsável não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 27/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa JAIME MERA
ME, inscrição estadual 254.541.755, onde o contador responsável deixou de
apresentar as DIMEs dos  meses 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de 2013. Informado o
procedimento a ser tomado caso as DIMEs estiverem com erro e também informado o
prazo final para este procedimento.

S/P 27/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa AUTO
ABASTECEDORA DO CAZA LTDA, inscrição estadual 254.259.588, onde o contador
responsável apresentou a DIME do mês 05/2013 sem valores, ou sejam zeradas.
Informado qual o procedimento deve ser feito e o prazo para efetuar tal alteração.

S/P 27/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa NELSON DE
ALMEIDA - DALLAS ME, inscrição estadual 253.620.538, onde o contador
responsável deixou de apresentar a DIME do  mês 01 de 2013. Informado qual
procedimento deve ser tomado caso a DIME estiver incorreta e também qual o prazo
final para correção.

S/P 27/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa JN
CEREALISTA E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrição estadual 255.750.927, onde o
contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses 02, 05, 07, 08, 10, 11 e 12 de
2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informar qual procedimento deve ser feito e
também qual o prazo para retificação das DIMEs.

S/P 27/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa COOP
CORDALTA DA AGROIND. DE CORD. ALTA LTDA, inscrição estadual 254.117.317,
onde o contador responsável apresentou as DIMEs dos meses 01, 02, 03, 04, 05, 06 e
12 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado qual procedimento de ser
tomado caso das DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para
correção.

S/P 27/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
TRANSPORTES TARUMANZINHO LTDA ME, inscrição estadual 253.725.399, onde o
contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses 01, 03, 04, 05, 06 E 07de
2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado qual procedimento deve ser tomado
caso as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para tal
procedimento.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa COCHAÇA
SONHO REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, inscrição estadual 255.328.672,
onde o contador responsável apresentou a DIME do mês 02/2013 sem valores, ou
sejam zeradas. Informado qual procedimento deve ser tomado caso das DIMEs
estiverem incorretas e também informado qual o prazo final para correção.
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S/P 31/03/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado ajudo para consultar a declaração de uma
empresa que está inscrita no simples nacional. Orientação realizada por telefone e
concluído.

S/P 22/04/2014 Atendimento solicitado pelo skype. Solicitado ajuda para digitação de nota fiscal de
produtor, aonde o produtor vendeu nozes. Orientado que deve ser digitado como sem
descrição do produto, pois no sistema do Estado não tem este produto cadastrado.

S/P 20/06/2014 Atendimento referente a enviar via e-mail algumas intimações para os municípios de
empresas que estão com problemas na DIME, declaração está que implica no Valor
Adicionado do município e na formação do índice de retorno do ICMS ao município.
Atendimento concluído.

S/P 13/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2013. Montado o relatório do município ano base 2013 e enviado. Informado
que este relatório é provisório, aonde o mesmo pode sofrer alterações. E que este ano
o relatório definitivo só vai sair provavelmente em janeiro ou fevereiro de 2015, pelo
fato explicado. Atendimento concluído.

S/P 20/11/2014 Atendimento solicitado por skype. Solicitado ajudar para gerar o arquivo do sistema
SisruralWeb para transmissão do mesmo ao Estado. Orientação realizada explicado
passo a passo como gerar e transmitir o arquivo. Atividade foi concluída.

S/P 08/12/2014 Solicitação realizado por telefone. Solicitado ajudar para classificação das empresas
na premiação do movimento econômico do município. Orientação realizada e
atendimento concluído.
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S/P 24/01/2014 Orientação referente ao solicitado por telefone. Solicitado se poderia enviar uma lista
com os produtores inscritos no município de Águas Frias, contendo (CPF, Nº
Identidade, endereço, etc). Orientado o responsável do setor a solicitar um ofício para
o requerente dessas informações e posteriormente pedir autorização para o secretário
da agricultura e/ou prefeito municipal.

S/P 24/01/2014 Orientação de como proceder num cadastro de produtor que estava dado erro na hora
de gravar. Orientado o responsável pelo setor em colocar a área de terra em hectares
e não em metros quadrados.

S/P 31/01/2014 Atendimento realizado conforme solicitado por telefone. Orientação de qual o
procedimento a ser tomado após da data de 31 de janeiro para as notas que não
foram revalidadas. Orientado que as mesmas devem ser canceladas e só emitidas
novas notas fiscais se o produtor for realmente usá-las.

S/P 03/02/2014 Solicitação realizada por telefone. Orientação de como proceder no caso de um
agricultor querer retirar o seu nome do bloco de notas pelo motivo de estar com a
carteira de trabalho assinada. Orientado a cancelar o bloco do mesmo e fazer uma
nova inscrição para a mulher deste produtor e incluir sua filha como dependente a
mulher no bloco.

S/P 06/03/2014 Atendimento realizado por skype. Solicitado como proceder na questão de uma
pessoa ter bloco de notas em seu nome e o pai do mesmo quiser incluir ele (filho) no
bloco do pai. Orientado que se o pai querer incluir seu filho no seu bloco o filho deve
pedir a baixa de sua inscrição.

S/P 06/03/2014 Atendimento realizado pelo skype. Solicitado ajuda para retirada de um relatório do
programa sisruralweb de movimento por produtor. Orientado qual o relatório que deve
ser tirado do sistema sisruralweb para obter os dados necessários.

S/P 13/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.
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S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
COOPERATIVA AGROINDUTRIAL ÁGUAS FRIAS, inscrição estadual 254.237.274,
onde o contador responsável não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 22/04/2014 Atendimento solicitado pelo skype. Solicitado orientação se pode ou não ser feito um
cadastro de produtor em conjunto se o casal só é casado na igreja. Orientado que não
pode, pois o registro de casamento deve ser feito no civil também.

S/P 07/05/2014 Atendimento referente a solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

S/P 12/05/2014 Atendimento solicitado pelo skype. Solicitado ajudo sobre um erro que está dando no
S@T para cadastrar um novo produtor, sendo o cadastro será feito como
arrendamento. Orientado que o erro está acontecendo porque o produtor dono da terra
já tem outros contratos de arrendamento com outras pessoas, não sendo possível e
não tendo mais terra para novos contratos de arrendamento ou parceria.

S/P 15/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

3670 17/06/2014 Atendimento referente à solicitação para deslocamento até o município para sanar
duvidas referente ao: Regim; Simples Nacional e Consorcio Ciga. Serviço realizado no
dia 17/06/2014. Atendido o setor de tributação e agricultura.

S/P 01/10/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o envio do relatório do movimento
econômico ano base 2013. Atendimento realizado (montado o relatório e enviado por
e-mail ao solicitante) e informado que o relatório é provisório, pois o definitivo só vai
sair no final do ano de 2014.

S/P 24/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajuda para inscrição no "Curso
Cidadania Fiscal". Orientação realizada e atendimento concluído.
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S/P 21/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 22/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 11/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado ajuda para cadastramento de nova
senha que o sistema S@T está solicitando. Orientado que o mesmo deve informa a
senha atual e posteriormente digitar uma nova senha.

S/P 21/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.
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S/P 31/03/2014 Atendimento referente ao solicitado por telefone. Solicitado o envio do ofício e da
programação do curso do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL". Atendimento
realizado e concluído.

S/P 22/05/2014 Solicitação feita por e-mail. Solicitado ajuda sobre retenção de ISSQN das empresas
do Simples Nacional. Orientado via e-mail que o fiscal deve fazer a retenção do
ISSQN, conforme o Art. 21 da LC nº 123/2006. Solicitação atendida e concluída.

S/P 23/05/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado auxilio sobre base de cálculo do ISSQN
da construção civil. Orientado que já existem decisões do STF sobre a redução dos
materiais utilizados na prestação do serviço. Portanto o entendimento da AMOSC é
pela redução, porém foi orientado a conversar com o seu jurídico para ver se o mesmo
tem a mesmo entendimento que o nosso.

S/P 28/05/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado orientação sobre uma inscrição de um
produtor que faleceu e a mulher vai continuar as atividade agrícolas. Orientado que o
mesmo deve cancelar a inscrição do produtor e fazer uma nova inscrição para a
produtora.

S/P 09/06/2014 Solicitação feita por e-mail. Solicitado ajuda sobre, "dúvida em relação Lei anexa sobre
o tratamento diferenciado para EPP, ME e MEI". Orientado que o tratamento
diferenciado deve constar também na Lei Municipal.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 23/06/2014 Atendimento referente a enviar para o município uma relação de notas fiscais que
preciso (a AMOSC) de cópia da nota e da contra nota, para fazer o recurso do
movimento econômico. Essas notas fiscais são notas que os produtores entregaram
fora do prazo. Atividade realizada e concluída.

S/P 26/06/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajuda para inclusão de  um dependente
no cadastro de produtor. Auxiliado o responsável pelo setor de bloco de notas de
produtor a inclusão do dependente. Atendimento concluído.

S/P 07/10/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o envio do convenio do programa "COM
NOTA FISCAL VAI LEGAL". Atendimento realizado o envio foi feito por e-mail.

S/P 03/12/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2013. Montado o relatório do município ano base 2013 e enviado. Informado
que este relatório é provisório, aonde o mesmo pode sofrer alterações. E que este ano
o relatório definitivo só vai sair provavelmente em janeiro ou fevereiro de 2015, pelo
fato explicado. Atendimento concluído.

S/P 05/12/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajuda quanto a um cadastro de produtor
rural no S@T. Orientado o requerente que o mesmo deve mandar um e-mail para
suporteprodutor@sefaz.sc.gov.br para solicitar que o nome do agricultor seja alterado.
Atendimento concluído.

S/P 08/12/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajudar para fazer 2 inscrição de
produtores, pois o sistema S@T estava dando uma mensagem de erro. Orientado que
tal mensagem está acontecendo pelo fato dos produtores que estão arrendando a
terra não serem donos da mesma segundo suas inscrições no sistema S@T.
Atendimento concluído.
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Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 21/02/2014 Atendimento referente a enviar por e-mail para o Mauricio e/ou Marcos responsáveis
pelo movimento econômico do município uma nota fiscal da empresa COOP. ALFA,
onde a mesma estão fazendo notas fiscais que deveriam sair com o CFOP 1.451
estão fazendo no CFOP 1.949. E-mial enviado e confirmado.

S/P 25/04/2014 Atendimento referente a enviar uma planilha de comparação do movimento econômico
das empresas do simples nacional ano base 2013 que estão no sistema S@T com os
dados que estão no sistema do CIGA.

S/P 23/07/2014 Atendimento referente à solicitação do Ministério Público de Santa Catarina para que o
município indique quais os nomes dos fiscais que iram participar do curso com relação
ao termo de cooperação técnica  "Programa Saúde Fiscal" assinado pelo município
junto ao MPSC.

S/P 07/10/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o envio do convenio do programa "COM
NOTA FISCAL VAI LEGAL". Atendimento realizado o envio foi feito por e-mail.

S/P 23/10/2014 Atendimento conforme solicitação do MPSC. Encaminhado o movimento econômico
de 2009 até 2012 da empresa "SADIA" e BRF (só começou a ter movimento em
janeiro de 2013).

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 23/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 30/01/2014 Orientação referente à solicitação por telefone. Solicitado se o produtor rural teria
direito aos benefícios do INSS só com notas de remessa para depósito. Informado que
o mesmo não teria direito, pois ele não comercializou o produtor e sendo assim não
teve o recolhimento do funrural (FNR).

3381 31/01/2014 Atendimento conforme solicitado no protocolo nº 3381 (providenciar os relatórios do
movimento econômico do Município de Cordilheira Alta. Relatório do relatório do
movimento econômico ano base 2012 desenvolvido e encaminhado via e-mail para o
solicitante. Atividade concluída.

S/P 03/02/2014 Atendimento conformo solicitado por telefone. Solicitação referente à quais impostos
deve fazer a retenção de uma nota de prestação de servido de uma medica. Orientado
a descontar o ISS e IR se for pessoa jurídica e se for pessoa física descontar o ISS, IR
e INSS.

S/P 17/02/2014 Atendimento conforme solicitação por telefone. Solicitado a auxiliar como proceder na
questão de produtor que pretende cancelar a sua inscrição, mas o mesmo possui terra
arredadas para outros produtores. Orientado que o produtor primeiro deve resolver a
situação com os outros produtores, pois a inscrição não pode ser cancelada se tens
terra arrendada e posteriormente solicitar cancelamen

S/P 07/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado ajuda para calcular os impostos que
devem ser retidos no pagamento de um médico (pessoa física). Orientado e calculado
junto com o responsável pelo setor a retenção do INSS, ISS e IR.

S/P 14/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.
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Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa AGRESTE
AGRO COM. LTDA, IE 256.091.722, onde o contador responsável apresentou as
DIMEs dos  meses 01 até 10 e 12 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas. E as
DIMEs dos meses 07 e 08 de 2013 não foram entregues. Informado qual procedimento
deve ser tomado casa as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para
corre

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa PERFITELHA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrição estadual 255.920.636, onde
o contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses 10 e 12 de 2013 sem
valores, ou sejam zeradas. Informado qual o procedimento a ser tomado caso as
DIMEs estiverem incorretas e também informado qual o prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
TRANSPORTES IRMÃOS GIACOMIN LTDA, inscrição estadual 254.231.314, onde o
contador responsável apresentou a DIME do mês 04/2013 sem valores, ou sejam
zeradas. Informado qual o procedimento a ser tomado caso a DIME estiver incorreta e
também qual o prazo final para correção.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

3674 01/07/2014 Atendimento conforme solicitação ("disponibilize relatórios do movimento econômico
dos últimos 5 anos, se possível por atividade para os e-mail: jf_cco@hotmail.com e
andi@unochapeco.edu.br) Relatórios desenvolvidos e enviados conforme solicitado.
Atividade concluída.

S/P 22/07/2014 Atendimento referente a participação na reunião para acompanhamento da
apresentação dos trabalhos da empresa CERNE AMBIENTAL (Plano Municipal de
Gestão de Resíduos Sólidos - PMGRS).

S/P 09/10/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado ajuda para transmitir o arquivo dos
CNPJs com pendência no site da Receita Federal. Orientado que o envio do arquivo
ainda não está disponível, sendo que o mesmo só será possível enviar a partir do dia
13/10/2014.

S/P 16/12/2014 Atendimento conformo solicitado por telefone. Solicitação referente se deve reter
ISSQN de uma nota de prestação de servido de arbitragem. Orientado a não
descontar o ISS, pois a Lei 116/2003, art 3º não permite a retenção.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 13/01/2014 Orientação se deve ou não cobrar ISS de uma empresa que contratou 3 funcionários
como construtor (pedreiro) e os mesmos fizeram o pavilhão da empresa. Orientado a
não cobrar, pois não ouve uma prestação de serviço.

S/P 14/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado ajudar sobre a questão da retenção do
ISSQN sobre uma prestação de serviço de uma médica. Orientado que não deve ser
redito pelo fato do serviço não estar descrito no Art. 3º da LC. 116/2003.

S/P 17/03/2014 Atendimento realizado pelo telefone. Solicitado ajuda para entender a LC nº 116/2013.
Orientação realizada.

S/P 17/03/2014 Atendimento realizado pelo telefone. Solicitado se deve ser retido ISSQN de empresa
de assessoria contábil e de serviços médicos. Orientado que conforme a LC nº
116/2003, o município não pode fazer a retenção.
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RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO
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MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 20/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa ANTONIO
VITORIO PELIZZA ME, inscrição estadual 256.403.082, onde o contador responsável
apresentou a DIME do mês 08/2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado qual
procedimento deve ser tomado caso a DIME estiver incorreta e também qual o prazo
final para tal procedimento.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa COOP.
ALTERNATIVA DA AGRICU. FAMILIAR LTDA, IE 254.290.213, onde a contadora
responsável apresentou a DIME do  mês 07/2013 sem valores, ou sejam zeradas. E as
DIMEs dos meses 01 até 06/2013 não foram entregues. Informado qual procedimento
deve ser tomado caso as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para
corr

S/P 16/04/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado qual o procedimento no caso de um
produtor que esta enviando sementes de milho para sua propriedade no Mato Grosso
do Sul. Orientado que se o produtor produziu a semente o mesmo pode enviar com a
nota de produtor caso contrário ele deve emitir uma nota fiscal avulsa e para ambos os
casos deve pagar o ICMS e pegar um carimbo na secretária da fazenda.

S/P 07/05/2014 Atendimento referente à solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

S/P 21/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

S/P 23/06/2014 Atendimento referente a enviar para o município uma relação de notas fiscais que
preciso (a AMOSC) de cópia da nota e da contra nota, para fazer o recurso do
movimento econômico. Essas notas fiscais são notas que os produtores entregaram
fora do prazo. Atividade realizada e concluída.

S/P 04/07/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 24/07/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado auxilio de como saber se uma empresa
está ou não obrigada a emitir nota fiscal eletrônica. Informado que essa informação
consta no RICMS/SC ou caso o município possua uma senha do sistema S@T. Feita a
consulta no S@T pela minha senha e encaminhado o resultado por e-mail ao
município. Atendimento realizado e concluído.

S/P 22/10/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicito ajudar na questão que alguns produtores
não estão aparecendo seus dependentes no cadastro de produtores do sisruralweb.
Atendimento realizado e informado que o problema esta acontecendo pelo fato de
anos atrás o cadastro do Estado solicitava para inscrição de um dependente a
informação de uma data final para conclusão da inclusão. Atendimento

S/P 24/10/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2013. Montado o relatório do município ano base 2013 e enviado. Informado
que este relatório é provisório, aonde o mesmo pode sofrer alterações. E que este ano
o relatório definitivo só vai sair provavelmente em janeiro ou fevereiro de 2015, pelo
fato explicado. Atendimento concluído.

S/P 21/11/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.
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S/P 23/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

3427 13/02/2014 Atendimento conforme solicitado a solicitação com o protocolo nº 3427. Responder as
10 questões da solicitação e posteriormente encaminhar as respostas por ofício ao
solicitante.

S/P 24/02/2014 Atendimento realizado por telefone. Orientação de como proceder na questão de uma
venda de produtor aonde o mesmo utilizou a nota fiscal de produtor para vender carne
de gado e outra para venda de salame. Orientado que a legislação do Estado de Santa
Catarina não permite utilizar a nota de produtor para vender esses
produtor/mercadorias se o produtor não tiver a Inspeção Estadual do SIE.

S/P 12/03/2014 Atendimento realizado por e-mail. Solicitado relatório do movimento econômico ano
base 2013. Atendimento realizado e encaminhado por e-mail ao solicitante.

S/P 14/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
TRANSPORTES IRMÃOS GRIS LTDA, inscrição estadual 256.085.463, onde o
contador responsável não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR ASCOOP, inscrição
estadual 256.323.712, onde o contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses
10, 11 e 12 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado qual procedimento
deve ser tomado caso as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para
correção.

S/P 14/04/2014 Atendimento referente ao solicitado por e-mail. Solicitado um relatório do SisruralWeb,
contendo informações das vendas realizadas pelos produtores. Orientado o caminho
de qual relatório tirar no sistema. Atendimento realizado e concluído.

S/P 24/04/2014 Atendimento realizado conforme solicitado por e-mail. Solicitado a exclusão do
município de 2 (duas) modalidade (voleibol-misto e bocha rolada feminina) do JISMA
por falta de atletas. Atendimento realizado e concluído.

S/P 06/05/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado o movimento econômico doa anos de
2009, 2010, 2011 e 2012. Atendimento realizado e concluído.

S/P 06/05/2014 Atendimento referente ao solicitado por e-mail. Solicitado que fosse incluído um atleta
em uma modalidade dos jogos, porem a inclusão não é possível pelo fato do prazo de
inscrição já estar encerrado. Orientado o responsável que no dia dos jogos pode ser
feito até 2 inscrições por modalidade.

S/P 08/05/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado auxilio sobre e-mail recebido sobre a
auditória do movimento econômico e notas fiscais da empresa Alfa com o CFOP
1.949. Orientado que os e-mails podem ser desconsiderados. Já as notas fiscais deve
ser visto com o produtor qual operação foi feita com a Alfa, se for VENDA o mesmo
deve solicitar a correção das notas para o CFOP 1.101 ou 1.102.

S/P 20/06/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado quem deve assinar as intimações que
foram enviadas com as informações de empresas que estão com problema nas DIME.
Orientado que o Prefeito Municipal deve assinar. Atendimento concluído.

S/P 20/06/2014 Atendimento referente a enviar via e-mail algumas intimações para os municípios de
empresas que estão com problemas na DIME, declaração está que implica no Valor
Adicionado do município e na formação do índice de retorno do ICMS ao município.
Atendimento concluído.
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S/P 11/07/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 23/07/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado informação de como vai ser o horário do
curso multifinalitário (hora de inicio e término). Repassado a informação solicitada
quanto à questão de horário de inicio e término do curso, juntamente com o link de
acesso a tais informações. Atendimento realizado e concluído.

S/P 06/11/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado ajudar sobre o arquivo com os CNPJs
com pendência que deve ser encaminhado para a RFB, perguntado se não tiver
nenhum CNPJ com pendências no município se deve enviar o arquivo? Orientado que
caso o município não possua nenhum CNPJ com pendência que não deve ser
encaminhado nenhum arquivo para a RFB.

S/P 01/12/2014 Atendimento referente a fazer defeso de um processo (SEF 25826/2014) do
movimento econômico impetrado pelo município de Joinville contra este município.
Defesa montada e encaminha para o julgador do processo. Atendimento concluído.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 23/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 14/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
COOPERATIVA DA PRODUÇÃO ARTESANAL DE GUATAMBU, inscrição estadual
255.630.557, onde o contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses 01, 02 e
03 de 2013 sem valores, ou sejam zerada. Informado qual procedimento deve ser
tomado caso as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para
correção.

S/P 31/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado ajuda para localizar o erro no arquivo
das notas fiscais que será enviado para o Estado através do sistema S@T. Orientação
feita por telefone e o atendimento foi concluído.

3526 17/04/2014 Atendimento realizado conforme solicitado. Pesquisado no S@T o valor adicionado de
cada empresa e enviado pelo e-mail do solicitante. Atendimento concluído.

S/P 07/05/2014 Atendimento referente à solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

S/P 16/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 24/06/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o envio da DIME do ano de 2013 da
empresa Aurora Alimentos. Baixado a DIME do site do Estado e enviado via e-mail
para o município.

S/P 03/07/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 07/07/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 01/12/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajudar sobre um cadastro de produtor
que está saindo no SisruralWeb o nome errado da produtora. Orientado que será
comunicado o responsável pelo cadastro no Estado de Santa Catarina para que o
mesmo verifique o que está acontecendo. Atendimento concluído.

S/P 01/12/2014 Atendimento referente a fazer defeso de um processo (SEF 25957/2014) do
movimento econômico impetrado pelo município de Joinville contra este município.
Defesa montada e encaminha para o julgador do processo. Atendimento concluído.

S/P 01/12/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajudar para gerar o arquivo das notas
fiscais de produtores no SisruralWeb. Orientação realizada e atendimento concluído.

3958 03/12/2014 Solicitado o moviemento econcômico da empresa Induforte CNPJ Nº
05.779.965/0001-48, referente ao exercício de 2014. Pesquisa do VA realizada e
repassada ao solicitante. Atendimento concluído.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IRATI
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 24/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 26/02/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitação do departamento de bloco sobre um
erro que está ocorrendo quando vai fazer uma inscrição de produtor nova. Verificado
que o CFP do produtor possui pendência junto ao Estado, pois o mesmo tinha uma
empresa no seu nome e não efetuou a baixa da mesma. Orientado que o mesmo não
poderá fazer a IE até que não seja regularizada a situação.

S/P 14/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 14/03/2014 Atendimento realizado por skype. Solicitado ajuda de qual o procedimento a ser
tomado na alteração de um cadastro de produtor sendo que o cadastro esta
cadastrado como "outros". Orientado que o mesmo não consegue homologar a
alteração, pois como "outros" somente o pessoal do Estado consegue homologar.

S/P 18/03/2014 Atendimento realizado por skype. Solicitado ajuda para localizar o numero do protocolo
de uma alteração realizada no cadastro de um produtor. Orientação realizada.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa CLAUDIA DE
FATIMA BOTTEGA - ME, inscrição estadual 255.158.696, onde o contador
responsável apresentou as DIMEs dos  meses  02 até 12 de 2013 sem valores, ou
sejam zeradas. Informado qual procedimento deve ser tomado caso as DIMEs
estiverem incorretas e também qual o prazo final para correção.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IRATI
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa Cooperleite,
inscrição estadual 253.937.248 não entregou as DIMEs dos meses 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2013. E o mês 01/2013 deve estar errado, pois só tem um
lançamento de entrada. Informado qual procedimento deve ser tomado caso as DIMEs
estiverem incorretas e também qual o prazo final para correção

S/P 07/05/2014 Atendimento referente à solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

S/P 22/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 23/06/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 03/07/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado desenvolver uma intimação para a
Coop. de Leite de Irati para intimar a empresa a entregar documentação necessária
para fazer o recurso do movimento econômico, haja visto, que a empresa não
apresentou as DIMEs do ano de 2013 corretamente. Atendimento realizado e
concluído.

S/P 14/07/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o fiscal da Fazenda Estadual para que
o mesmo fizesse contato com o contador da Coop. de Leite de Irati, haja visto que o
mesmo não transmitiu as DIMEs da empresa corretamente causado um prejuízo para
o município no retorno do ICMS.

S/P 14/07/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 20/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajuda para digitação de notas no
sistema SisruralWeb. Orientação de como digitar as notas realizado por telefone, após
o responsável ter entendido corretamente como digitar uma nota de produtor o
atendimento foi concluído.

S/P 24/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajudo sobre retenção de INSS
(construção). Elaborado um e-mail como resposta ao solicitante e enviado.
Atendimento concluído.

S/P 25/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado auxilio para verificar o movimento
econômico de uma empresa. Orientação realizada e repassada ao solicitante.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 24/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 20/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 27/05/2014 Atendimento solicitado pelo telefone. Solicitado ajuda para instalação do sistema
sisruralweb. Orientado e acompanhado por telefone a executar os arquivos para a
instalação do sistema.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 14/01/2014 Orientação de como proceder no cadastro de uma empresa que pediu baixa no ano
passado e que está pedindo a reativação do mesmo. Orientação para efetuar o
cadastro normalmente inclusive com cobrança de todas as taxas de abertura de uma
empresa normal.

S/P 12/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado ajudar para entender quando deve ou
não fazer a retenção do ISS. Orientado que a retenção só deve ocorrer quando o
serviço prestado estiver na descrito no art. 3º da LC 116/2003, com a alíquota do ISS
do município e no caso das empresas do Simples conforme a LC 123/2003 art. 21.

S/P 17/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa SPRICIGO
AUTOMOVEIS LTDA, inscrição estadual 254.994.482, onde a contadora responsável
mesma apresentou a DIME do  mês  01 de 2013 sem valores, ou sejam zerada.
Informado qual o procedimento caso a DIME estiver incorreta e também qual o prazo
final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa NELSON
ARNALDO WESCHENFELDER ME, inscrição estadual 255.487.061, onde o contador
responsável apresentou as DIMEs dos  meses  02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 de 2013
sem valores, ou sejam zeradas. Informado qual procedimento deve ser tomado caso
as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa CLAUDIA DE
FATIMA BOTTEGA - ME, inscrição estadual 255.158.696, onde o contador
responsável apresentou as DIMEs dos  meses  01 até 12 de 2013 sem valores, ou
sejam zeradas. Informado qual o procedimento deve ser tomado caso as DIMEs
estiverem incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 07/05/2014 Atendimento referente à solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

S/P 08/05/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado auxilio sobre a cobrança de taxa de lixo
sobre garagens de apartamento. Orientado que deve ser feito 2 carnês de IPTU se
existir duas matricula de imóvel. E que a taxa de lixo alguns municípios ainda cobram
a referida taxa, mas que existem algumas decisões dos tribunais que julgam a mesma
inconstitucional. Atividade concluída.

S/P 14/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

3661 12/06/2014 Atendimento referente à solicitação (parecer sobre cobrança de IPTU sobre chácara
urbana, onde a mesma sofreu um desmembramento de parte dela e na parte que
restou como chácara foi construída uma edificação em alvenaria). Parecer
desenvolvido e encaminhado para a prefeitura municipal.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo Data Descrição Atendimento

3667 13/06/2014 Atendimento referente à solicitação (parecer sobre as empresa do Simples Nacional,
precisa ser informado nos livro de ISS a alíquota e o valor recolhido do imposto, ou
basta informar o valor contábil e a base de calculo). Parecer desenvolvido e
encaminhado para a prefeitura municipal.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 25/06/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajuda na questão de fornecimento de
alvará de reforma para o proprietário do imóvel conseguir um financiamento. Orientado
que alvará de reforma o município não pode fornecer, pois não é uma obra.
Atendimento concluído.  

S/P 08/07/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o envio da lista de presença do curso
de capacitação do sistema do simples nacional - CIGA, realizado em Chapecó no dia
02 de Julho de 2014. Atendimento realizado e concluído.

S/P 01/10/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado auxilio sobre retenção de ISSQN de uma
nota fiscal. Orientado que a prefeitura deve efetuar a retenção do importo citado
anteriormente conforme a lei municipal e a lei 116/2003.

S/P 15/10/2014 Atendimento referente a enviar e-mail para relembra que nos dias 16 a 21 de outubro
iniciaremos o curso prático do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL".

S/P 23/10/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2013. Montado o relatório do município ano base 2013 e enviado. Informado
que este relatório é provisório, aonde o mesmo pode sofrer alterações. E que este ano
o relatório definitivo só vai sair provavelmente em janeiro ou fevereiro de 2015, pelo
fato explicado. Atendimento concluído.

S/P 06/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2013. Montado o relatório do município ano base 2013 e enviado. Informado
que este relatório é provisório, aonde o mesmo pode sofrer alterações. E que este ano
o relatório definitivo só vai sair provavelmente em janeiro ou fevereiro de 2015, pelo
fato explicado. Atendimento concluído.

3932 20/11/2014 Atendimento conforme solicitação protocolo nº 3932. Solicitado parecer referente a
transferência de Bens Imóveis (ITBI) e quanto ao pagamento das dividas do Imóvel
adquirido de que é a responsabilidade. Atendimento realizado com o desenvolvimento
do parecer e encaminhado ao município.Atendimento concluído.

S/P 24/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajuda sobre a lei de incentivos fiscais do
município, aonde uma empresa vai se instalar no município e se o ISS da construção
do barracão deve ser cobrado pelo município ou não. Orientado que o mesmo deve
ser cobrado, pois a lei da incentivo para não pagar ISS apenas para a movimentação
(prestação de serviço) dessa futura empresa.

S/P 17/12/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado auxilio sobre uma cobrança de
contribuição de melhoria. Orientação que o tipo de obra que será realizada não pode
ser cobrada como contribuição de melhoria, pois existe uma lei municipal que fala que
este tipo de obra será cobrada como preço publico. Atendimento concluído.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 24/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 27/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 30/01/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

S/P 12/02/2014 Atendimento referente a enviar por e-mail para o Estado o termo de compromisso para
aquisição de uma senha do S@T para acompanhar o movimento econômico.
Solicitação concluída e comunicado o município.

S/P 21/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 21/03/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

S/P 16/04/2014 Atendimento solicitado por e-mail no dia 11/04/2014. Solicitado o envio do relatório do
movimento econômico ano base 2013. Solicitação atendida e concluída. Lembrando
que o relatório é provisório.

S/P 25/04/2014 Atendimento conforme solicita por e-mail. Solicitado sanar dúvida sobre uma inscrição
de produtor nova, aonde o produtor adquiriu 6.050 m² de terra através de uma venda
de um caminhão aonde pegou em parte do pagamento essa terra e quer fazer uma
inscrição. Orientado que pode ser feito a inscrição com apenas esse contrato não
havendo a necessidade e um novo contrato de compra da terra.

S/P 07/05/2014 Atendimento referente à solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

S/P 21/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

S/P 12/06/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 18/06/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado modelos de leis de nota fiscal eletrônica
de serviço e nota fiscal avulsa. Atendimento realizado enviado via e-mail os modelos.
Atividade concluída.

S/P 22/07/2014 Atendimento referente a participação na reunião para acompanhamento da
apresentação dos trabalhos da empresa CERNE AMBIENTAL (Plano Municipal de
Gestão de Resíduos Sólidos - PMGRS).

S/P 02/09/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

S/P 15/10/2014 Atendimento referente a enviar e-mail para relembra que nos dias 16 a 21 de outubro
iniciaremos o curso prático do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL".

S/P 22/10/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 10/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2012. Relatório do município ano base 2012 enviado. Atendimento
concluído.

S/P 10/11/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 13/01/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

S/P 24/01/2014 Atendimento conforme solicitado por telefone. Solicitado em informar qual o valor total
do movimento econômico da agricultura do município do período de 2008 a 2013.
Informações repassadas no ato para a responsável do setor de bloco de notas de
produtor.

S/P 27/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 28/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 07/02/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

S/P 28/02/2014 Atendimento referente à solicitação de informações sobre o programa "COM NOTA
FISCAL VAI LEGAL". Atendimento realizado e as informações foram enviadas por
e-mail para a chefa do setor de fiscalização do município Sra. Vânia.

S/P 10/03/2014 Atendimento por e-mail. Solicitado o cadastramento de uma empresa no sistema
sisruralweb. Cadastro realizado e encaminhado e-mail informando o serviço realizado.

S/P 17/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa M & P
TRANSPORTES LTDA, inscrição estadual 256.930.538, onde o contador responsável
não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa CEREALISTA
RENASCER, inscrição estadual 256.081.255, onde o contador responsável não
preencheu o ?QUADRO 48? nas DIMEs ano base 2013.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa VIDA MILK
INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA, inscrição estadual 256.964.521,
onde o contador responsável não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa FABIO JOSÉ
RECKZIEGEL, inscrição estadual 256.563.683, onde o contador responsável não
preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa COMERCIO E
TRANSPORTES STOFFEL LTDA, inscrição estadual 254.245.439, onde o contador
responsável não preencheu o ?QUADRO 48?.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato como contador da empresa WS
TRANSPORTES E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, inscrição estadual 256.238.995,
onde o contador responsável não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
TRANSPORTES AMIGOS LTDA, inscrição estadual 253.815.177, onde o contador
responsável não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa GRANDO &
SARTORI TRANSPORTES LTDA - EPP, inscrição estadual 257.085.688, onde o
contador responsável não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
SUPERMERCADO PANASSOLO LTDA, inscrição estadual 254.712.061, onde o
contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses  01 de 2013 sem valores, ou
sejam zeradas. Informado qual o procedimento a ter tomado caso as DIMEs estiverem
incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
SUPERMERCADO JUMA LTDA, inscrição estadual 253.875.897, onde o contador
responsável deixou de apresentar a DIME do  mês 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de
2013. Informado qual procedimento deve ser tomado caso as DIMEs estiverem
incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente entrar em contato com o contador da empresa TAG DO BRASIL
LTDA, inscrição estadual 253.618.789, onde a contadora responsável apresentou a
DIME do  mês  12 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado qual o
procedimento a ser tomado caso a DIME estiver incorreta e também qual o prazo final
para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa TRATOR
PEÇAS PINHALZINHO LTDA, inscrição estadual 255.951.280, onde o contador
responsável apresentou as DIMEs dos  meses  04, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2013 sem
valores, ou sejam zeradas. Informado qual o procedimento a ser tomado caso as
DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa ZATT & CIA
LTDA, inscrição estadual 254.740.294, onde a contadora responsável apresentou as
DIMEs dos  meses  06 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado qual o
procedimento a ser tomado caso as DIMEs estiverem incorretas e também qual o
prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa OESTE
MOTOS LTDA, inscrição estadual 255.260.920, onde o contador responsável
apresentou a DIME do  mês  11 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado
qual o procedimento a ser tomado casa a DIME estiver incorreta e também qual o
prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa FERRAGEM
PINHALENSE LTDA, inscrição estadual 250.977.656, onde a contadora responsável
apresentou as DIMEs dos  meses  ,01, 02, 05, 06, 07 e 08 de 2013 sem valores, ou
sejam zeradas. Informado qual o procedimento a ser tomado caso as DIMEs estiverem
incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa MARCOS LUIZ
PAIN AUTOMOVEIS, inscrição estadual 256.297.320, onde o contador responsável
apresentou as DIMEs dos  meses  02 e 11 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas.
Informado qual o procedimento deve ser tomado caso as DIMEs estiverem incorretas e
também qual o prazo final para correção

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa
SUPERMERCADO PANASSOLO LTDA, inscrição estadual 254.712.061, onde o
contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses  01 de 2013 sem valores, ou
sejam zeradas. Informado qual o procedimento a ser tomado caso da DIME estiver
incorreta e também qual o prazo final para correção.

29/01/15 05:25 PMSigaWeb - Solicitações de Serviços19 / 29



ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa ANDRE LUIZ
DOS SANTOS, inscrição estadual 256.619.042, onde o contador responsável
apresentou as DIMEs dos  meses  02, 04, 05, 07 e 12 de 2013 sem valores, ou sejam
zeradas. Informado qual o procedimento a ser tomado caso o as DIMEs estiverem
incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa NUGA
MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrição estadual 255.643.055,
onde o contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses  01, 04, 06, 07, 09, 11
e 12 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado qual o procedimento a ser
tomado caso as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para
correção.

3567 23/04/2014 Atendimento realizado. Pesquisado no S@T os valores adicionados totais das
atividades (agropecuário, indústria e comércio, transporte e telecomunicação e
energia). Depois feito o calculo dos percentuais e enviado por e-mail para o solicitante.

S/P 07/05/2014 Atendimento referente à solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

S/P 13/05/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado relatório do movimento econômico ano
base 2013. Atendimento realizado (montado o relatório e enviado por e-mail ao
solicitante) e informado que o relatório é provisório, pois o definitivo só vai sair no final
do ano de 2014.

S/P 16/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 20/06/2014 Atendimento referente a enviar via e-mail algumas intimações para os municípios de
empresas que estão com problemas na DIME, declaração está que implica no Valor
Adicionado do município e na formação do índice de retorno do ICMS ao município.
Atendimento concluído.

S/P 25/06/2014 Atendimento referente a desenvolver o relatório do movimento econômico ano base
2012 e 2013 lembro que o relatório do ano de 2013 é um relatório provisório, sendo
que o definitivo só estará disponível no mês de dezembro/2014. Solicitação atendida e
envia por e-mail ao solicitante.

S/P 31/07/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado informar qual o endereço da Sra. Alice,
responsável pelas unidades conveniadas no Estado. Endereço encaminhado por
e-mail. Atividade realizada e concluída.

S/P 29/08/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

S/P 02/09/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado o envio do endereço para solicitação de
nova senha para o S@T e também o endereço para envio da solicitação. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 15/10/2014 Atendimento referente a enviar e-mail para relembra que nos dias 16 a 21 de outubro
iniciaremos o curso prático do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL".

S/P 10/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2013. Montado o relatório do município ano base 2013 e enviado. Informado
que este relatório é provisório, aonde o mesmo pode sofrer alterações. E que este ano
o relatório definitivo só vai sair provavelmente em janeiro ou fevereiro de 2015, pelo
fato explicado. Atendimento concluído.

29/01/15 05:25 PMSigaWeb - Solicitações de Serviços20 / 29



ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 14/01/2014 Atendimento referente a cadastramento de empresa no sistema SisruralWeb. Empresa
foi cadastrada e comunicado o município que a solicitação foi concluída.

S/P 29/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 24/02/2014 Atendimento realizado por telefone. Orientação de como proceder no caso de uma
empresa não estar cadastrada no SisruralWeb. Orientado que o mesmo deve acessar
no programa a "aba - utilitários" após ir em "sincronização" informar a inscrição
estadual e pesquisa, se mesmo assim a empresa não estiver cadastrada deve enviar
um e-mail para a AMOSC para a mesma ser cadastrado.

S/P 17/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 05/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2013. Montado o relatório do município ano base 2013 e enviado. Informado
que este relatório é provisório, aonde o mesmo pode sofrer alterações. E que este ano
o relatório definitivo só vai sair provavelmente em janeiro ou fevereiro de 2015, pelo
fato explicado. Atendimento concluído.

S/P 02/12/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado que fosse enviado algumas fotos que
foram tiradas nos dias das fiscalizações do programa "COM NOTA FISCAL VAI
LEGAL". Atendimento realizado e concluído.

S/P 15/12/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajudar sobre uma nota fiscal de
produtor que o produtor não esta conseguindo junto a empresa que comprou o
produtor a contra-nota. Orientado que o mesmo caso não consiga a contra-nota o
mesmo deve pagar o ICMS (17%) para que a unidade conveniada consiga dar baixa
dessa nota fiscal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
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S/P 23/01/2014 Atendimento referente à solicitação de qual a porcentagem de retenção do INSS deve
ser feito numa nota de construção civil.

S/P 29/01/2014 Atendimento referente a verificar a diferença que está dando entre o que foi digitado
no sistema sisruralweb com o que está no S@T (sistema do Estado). Diferença é por
erro na hora da geração do arquivo no sisruralweb.

S/P 03/02/2014 Atendimento referente ao solicitado por telefone. Solicitado em orientar como faz uma
exclusão de uma nota fiscal de produtor que já foi transmitida para o S@T. Orientado
que no S@T não faz exclusão de notas, por isso foi apenas colocado com o CFOP de
entrada e zerado o valor da nota fiscal excluída no sisruralweb.

S/P 04/02/2014 Atendimento realizado conforme solicitado por telefone. Orientação de como tirar um
relatório no sisruralweb dos maiores produtores do município. 
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S/P 20/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa NOVA
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIO, inscrição
estadual 255.472.315, onde o contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses 
10, 11 e 12 de 2013 sem valores, ou sejam zerada. Informado qual o procedimento a
ser tomado caso as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para
correção.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar e contato com o contador da empresa PAN S L
MOVEIS ELETRDOMESTICOS LTDA, inscrição estadual 253.671.973, onde o
contador responsável deixou de apresentar a DIME do  mês 06 de 2013. Informado
qual o procedimento a ser tomado caso a DIME estiver incorreta e também qual o
prazo final para correção.

S/P 07/05/2014 Atendimento referente à solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

S/P 21/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 23/06/2014 Atendimento solicitado via telefone. Solicitado orientação de como proceder para
cancelamento/anulação de notas fiscais de produtores no caso de que as notas fiscais
foram danificadas pela chuva que atingiu a cidade. Orientado que deve preencher um
formulário com dados do produtor e me enviar para a Secretária do Estado da
Fazenda. Formulário enviado por e-mail. Atividade concluída.

S/P 23/06/2014 Atendimento referente a enviar para o município uma relação de notas fiscais que
preciso (a AMOSC) de cópia da nota e da contra nota, para fazer o recurso do
movimento econômico. Essas notas fiscais são notas que os produtores entregaram
fora do prazo. Atividade realizada e concluída.

S/P 24/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajuda sobre retenção de INSS de obra.
Orientado que o INSS deve ser retido conforme a instrução normativa nº 971/2009, art.
122, aonde para esse tipo de atividade tem uma redução na base de cálculo.
Atendimento realizado e concluído.
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S/P 30/01/2014 Atendimento referente à solicitação por telefone de um erro que estava acontecendo
na hora da atualização do sistema sisruralweb. Atendimento realizado e resolvi. O erro
estava acontecendo pelo antivírus do computador estar reconhecendo a atualização
como vírus.

S/P 10/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado se a prefeitura pode aceitar uma nota
fiscal modelo "D1" de uma empresa que esta fornecendo alimentação para
funcionários, sendo que esta dispensado do processo de licitação. Orientado que a
prefeitura pode receber sim essa nota fiscal, pois a mesma é consumidor final e o
procedimento está dispensado de fazer licitação.
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S/P 24/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa LACTICINIOS
SANTIAGO LTDA, inscrição estadual 256.214.638, onde o contador responsável
apresentou a DIME do  mês  02 de 2013 sem valores, ou sejam zeradas. Informado
qual o procedimento a ser tomado casa a DIME estiver incorreta e também qual o
prazo final para correção.

S/P 22/04/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajudar para retenção de INSS na fonte
de uma empresa que prestou servido de segurança. Orientado que deve ser feito a
retenção dos 11% conforme a LC. 123/2006, art. 18, § 5 C.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 23/06/2014 Atendimento referente a enviar para o município uma relação de notas fiscais que
preciso (a AMOSC) de cópia da nota e da contra nota, para fazer o recurso do
movimento econômico. Essas notas fiscais são notas que os produtores entregaram
fora do prazo. Atividade realizada e concluída.

3697 08/07/2014 Atendimento referente à solicitação. Entrado em contato com o município e respondido
as 4 perguntas feita na solicitação. Atividade concluída.

S/P 22/07/2014 Atendimento solicitado por skype. Solicitado auxilio para analisar um parecer feito pelo
setor de tributos do município. Após analise do mesmo foi orientado quais as
mudanças deveriam ser realizar e/ou que o mesmo estaria correto. Atendimento
concluído.

S/P 27/08/2014 Atendimento solicitado por skype. Solicitado auxilio para analisar um parecer feito pelo
setor de tributos do município. Após analise do mesmo foi orientado quais as
mudanças deveriam ser realizar e/ou que o mesmo estaria correto. Atendimento
concluído.

S/P 28/08/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o envio de cópia do ofício que o prefeito
municipal autoriza a entra de informações de um agriculto. Atendimento foi realizado e
concluído.

S/P 29/08/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado a exclusão de um usuário do sistema
SiruralWeb, a inclusão de um usuário novo e a alteração de uma senha existente.
Atendimento realizado e os novos dados enviado por e-mail.

S/P 02/10/2014 Atendimento solicitado por skype. Solicitado auxilio para analisar um parecer feito pelo
setor de tributos do município. Após analise do mesmo foi orientado quais as
mudanças deveriam ser realizar e/ou que o mesmo estaria correto. Atendimento
concluído.

S/P 12/11/2014 Realizar a fiscalização do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL", no dia 11/11. Ir
para Santiago do Sul no dia 12/11, junto com a Vera e Sônia para auxiliar o município
a organizar seu patrimônio.

3894 12/11/2014 Atendimento referente à solicitação de deslocamento até o município para auxiliar no
levantamento e reavaliação do patrimônio do município. Atendimento realizado
conforme solicitação e atividade foi concluída.

S/P 18/11/2014 Atendimento solicitado por skype. Solicitado auxilio para analisar um parecer feito pelo
setor de tributos do município. Parecer analisado e orientado o município que a IN nº
100/2003 foi revogada pela IN nº 971/2009 que está em vigor e o artigo contendo a
retenção do INSS é o nº 121 e 122. Atendimento concluído.
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S/P 24/11/2014 Atendimento solicitado por skype. Solicitado auxilio para analisar um parecer feito pelo
setor de tributos do município. Após analise do mesmo foi orientado quais as
mudanças deveriam ser realizar. Atendimento concluído.

S/P 25/11/2014 Atendimento solicitado por skype. Solicitado auxilio para analisar um parecer feito pelo
setor de tributos do município. Após analise do mesmo foi orientado quais as
mudanças deveriam ser realizar. Atendimento concluído.

S/P 02/12/2014 Atendimento solicitado por skype. Solicitado auxilio para analisar um parecer feito pelo
setor de tributos do município. Parecer analisado e orientado o município que a LC nº
12/2003 não prevê a retenção do ISSQN para esta atividade. Atendimento concluído.

S/P 09/12/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado ajuda sobre retenção de INSS
(pavimentação asfáltica). Elaborado um e-mail como resposta ao solicitante e enviado.
Atendimento concluído.
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S/P 10/02/2014 Atendimento solicitado por telefone. Orientação de como proceder na questão de uma
nota fiscal de produtor do ano de 2007 que o produtor esta entregando na prefeitura no
ano de 2014 e ainda com um "BO". Orientado que o produtor deve ir à delegacia e
cancelar o "BO".

S/P 28/02/2014 Atendimento referente à solicitação por e-mail do Secretário de Administração Sr. João
Carlos Knorst "Solicito que mande por e-mail a previsão para 2014 e comparativo em
relação 2013 do FPM  e ICMS". Atendimento realizado e concluído.

S/P 17/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 25/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato como contador da empresa E L H
TRANSPORTES LTDA, inscrição estadual 254.527.604, onde o contador responsável
não preencheu o ?QUADRO 48?.

S/P 28/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa AUTO POSTO
CAMPO VERDE LTDA, inscrição estadual 254.294.685, onde a contadora responsável
apresentou as DIMEs dos  meses 03 e 04/2013 sem valores, ou sejam zeradas. E as
DIMEs dos meses 01 e 02/2013 não foram entregues. Informado qual o procedimento
a ser tomado caso as DIMEs estiverem incorretas e qual o prazo final para corr

S/P 28/03/2014 Atendimento referente à solicitação de enviar para a prefeitura a DIME ano base 2013
da empresa CITROFOODS. Atendimento realizado e concluído.

S/P 31/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa CALÇADOS
GOERKE LTDA ME, inscrição estadual 253.134.960, onde o contador responsável
apresentou as DIMEs dos  meses 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2013
sem valores, ou sejam zerada. Informado qual o procedimento a ser tomado caso as
DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 31/03/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o contador da empresa IDEIA
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrição estadual 255.352.484, onde o
contador responsável apresentou as DIMEs dos  meses 05, 06, 07, 08, 09,10 e 11 de
2013 sem valores, ou sejam zerada. Informado qual o procedimento deve ser tomado
caso as DIMEs estiverem incorretas e também qual o prazo final para correção.

S/P 07/05/2014 Atendimento referente à solicitação dos auditores do movimento econômico do Estado
de Santa Catarina, aonde os mesmos solicitaram que fosse apresentado algumas
notas fiscais de produtores do município. Enviado e-mail para o município de quais
notas fiscais são e qual o prazo para entrega das mesmas na AMOSC.

29/01/15 05:25 PMSigaWeb - Solicitações de Serviços24 / 29



ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 16/05/2014 Atendimento referente a enviar as provas solicitadas pela auditoria do movimento
econômico aonde o auditor solicitou comprovação de algumas notas fiscais de
produtores juntamente com a sua contra-nota. Atividade realizada e concluída.

3640 04/06/2014 Atendimento concluído. Deslocamento até o município para reunião sobre o percentual
do bônus que o município disponibiliza para os produtores.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 20/06/2014 Atendimento referente a enviar via e-mail algumas intimações para os municípios de
empresas que estão com problemas na DIME, declaração está que implica no Valor
Adicionado do município e na formação do índice de retorno do ICMS ao município.
Atendimento concluído.

S/P 23/06/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o desenvolvimento de um relatório
contendo os dados de produtores de leite do município. Desenvolvido o relatório
conforme solicitado e encaminhado via e-mail para o solicitante. Atendimento realizado
e concluído.

S/P 26/06/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado ajuda para arrumar no sistema
sisruralweb alguns blocos de notas fiscais que foram emitidas erradas. Atendimento
feito, tivemos que arrumar manualmente mexendo no banco de dados do sistema.
Atendimento efetuado e concluído.

S/P 23/10/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado qual o valor adicionado do município
separado por indústria e comércio e agropecuário e também no agropecuário quais as
5 primeiras atividades com maior valor. Desenvolvido o trabalho solicitado e enviado
ao município o solicitado por e-mail.

S/P 04/11/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o relatório do movimento econômico
ano base 2013. Montado o relatório do município ano base 2013 e enviado. Informado
que este relatório é provisório, aonde o mesmo pode sofrer alterações. E que este ano
o relatório definitivo só vai sair provavelmente em janeiro ou fevereiro de 2015, pelo
fato explicado. Atendimento concluído.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES
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Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 17/02/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado qual o procedimento para realizar uma
exclusão de um dependente do bloco de produtor. Orientado em não fazer a exclusão
e sim apenas informar a data de saída do dependente do bloco.

S/P 18/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 24/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado orientação para digitação de algumas
notas de produtor rural. Orientação feita, solicitação concluída.

S/P 08/04/2014 Atendimento realizado conforme solicitação por telefone. Solicitado o envio do relatório
do movimento econômico. Atendimento realizado e concluído.

S/P 27/05/2014 Atendimento solicitado pessoalmente. Solicitado se venda de produtor de leite para
empresa de SC não for emitida nota do produtor, o valor adicionado do município é
prejudicado. Orientado, se a empresa for correta com suas obrigações junto ao Estado
de SC o VA vai para o município, mesmo sem o produtor emitir sua NF de venda.
Porém o município não terá controle se esta correto os valores
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S/P 16/06/2014 Atendimento referente a envio de ofício para o Prefeito Municipal, informando algumas
empresas que estão com diferença no valor adicionado que está digitado na prefeitura
com o valor que a empresa informou na DIME. Informado também qual o
procedimento e documento que o município deve providenciar com ralação a esse erro
e qual o prazo final para enviar os documentos para a AMOSC.

S/P 23/06/2014 Atendimento referente a enviar para o município uma relação de notas fiscais que
preciso (a AMOSC) de cópia da nota e da contra nota, para fazer o recurso do
movimento econômico. Essas notas fiscais são notas que os produtores entregaram
fora do prazo. Atividade realizada e concluída.

S/P 01/07/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 18/07/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado o que fazer com agricultores que queixam
acumular notas para prestar conta uma vez só e também aqueles que entregam notas
do mês anterior sendo que já entregaram notas de meses seguintes. Orientado que
conforme Decreto 2.870/2001, anexo 6º art. 28, II, o prazo para prestar conta é 60
dias. E não haver problema em digitar notas atrasadas.

S/P 01/10/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado orientação para ter acesso ao S. Nacional
para ver os pagamentos das empresas, se é necessário certificado digital e se o
município tem o do controle interno e também o do Prefeito, mas não funciona.
Orientado que precisa do certificado para ter acesso e basta solicitar a liberação nos
certificados já existente para ter acesso.

S/P 15/10/2014 Atendimento referente a enviar e-mail para relembra que nos dias 16 a 21 de outubro
iniciaremos o curso prático do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL".

S/P 20/10/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado quanto de retorno de ICMS um produtor
rural que tira nota fiscal de R$ 100.000,00 proporciona ao município. Realizado o
cálculo e repassado a informação ao município para atender o solicitado.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 23/01/2014 Atendimento referente à solicitação sobre retenção de INSS na contratação de um
MEI. Orientado que não se deve efetuar a retenção dos 11% do INSS em nenhuma
hipótese. E que se caso a contratação for algumas dessas atividades (hidráulica,
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos) a
prefeitura deve efetuar o pagamento no INSS patronal (20%)

S/P 17/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado qual o procedimento nós casos em que
o produtor titular do bloco se aposentar e o dependente quer virar titular do bloco.
Orientado que deve ser cancelada a inscrição estadual do produtor aposentando e
feito uma nova inscrição para o dependente.

S/P 17/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 16/04/2014 Atendimento solicitado por e-mail no dia 11/04/2014. Solicitado o envio do relatório do
movimento econômico ano base 2013. Solicitação atendida e concluída. Lembrando
que o relatório é provisório.

S/P 06/05/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado a exclusão do usuário Andrisa e a
inclusão de um novo usuário (Marcos Hentz) no sistema SisruralWeb. Atendimento
realizado e concluído.
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S/P 25/09/2014 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado o envio de modelos de códigos
tributários que a AMOSC disponibiliza. Enviado via e-mail os modelos. Atendimento
realizado e concluído. 

S/P 15/10/2014 Atendimento referente a enviar e-mail para relembra que nos dias 16 a 21 de outubro
iniciaremos o curso prático do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL".

S/P 30/10/2014 Atendimento solicitado por e-mail. Solicitado auxilio para descobrir qual o código do
município junto a RFB para envio do arquivo com os CNPJs que possui pendências.
Atendimento realizado por e-mail e concluído.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO
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Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 30/01/2014 Atendimento referente à solicitação por telefone de um erro que estava acontecendo
na hora da atualização do sistema sisruralweb. Atendimento realizado e resolvi. O erro
estava acontecendo pelo antivírus do computador estar reconhecendo a atualização
como vírus.

S/P 19/02/2014 Atendimento por telefone. Solicitado de como proceder na questão de um cadastro de
produtor estar com o CPF errado. Orientado que o cadastro deveria ser cancelado e
feito um novo cadastro com o CPF certo.

S/P 12/03/2014 Atendimento realizado por telefone. Solicitado se o sistema S@T já esta corrigido para
enviar novos arquivos da digitação de notas de produtor. Orientado que ainda não esta
funcionando.

S/P 13/03/2014 Atendimento referente a gerar e transmitir todo o arquivo no ano base 2013. Serviço
este que precisou ser realizado em virtude de solicitarmos para o Estado a exclusão
dos dados enviados por estarem errados ou em duplicidade no S@T. Atendimento
realizado e concluído.

S/P 23/06/2014 Atendimento referente a enviar para o município uma relação de notas fiscais que
preciso (a AMOSC) de cópia da nota e da contra nota, para fazer o recurso do
movimento econômico. Essas notas fiscais são notas que os produtores entregaram
fora do prazo. Atividade realizada e concluída.

S/P 01/07/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.
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S/P 15/01/2014 Atendimento referente a entrar em contato via e-mail com o Estado para verificar o
erro que esta acontecendo no S@T, pois o mesmo está duplicando valores de valor
adicionado quando a empresa tem NN0 e N48 (indústria e comércio e transporte).

S/P 15/01/2014 Atendimento referente a entrar em contato com o Estado para verificar a possibilidade
de excluir a base de dados das notas fiscais de produtores dos municípios, tendo em
vista que o sistema SisruralWeb gerou os arquivos errado, consequentemento os
valores constantes no S@T errado.

S/P 13/02/2014 Atendimento referente a envido dos arquivos contendo os dados do movimento
econômico dos municípios da AMOSC para serem carregados no sistema SCMOVEC
sistema de acompanhamento do movimento econômico paralelo ao S@T.
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S/P 17/02/2014 Atendimento referente a fazer uma pesquisa de interesse dos municípios em participar
de um curso sobre "Planejamento Estratégico da Fiscalização do ISS". Pesquisa feita
por e-mail.

S/P 19/02/2014 Atendimento referente a entrar em contato com todos os municípios solicitando para
os mesmo não gerar e nem transmitir os dados das notas fiscais de produtores para o
S@T, pois serão cancelados todos os arquivos que foram enviados, pois o sisruralweb
estava gerando os mesmo de forma errada. Após ser excluído será gerado e
transmitidos os dados novamente.

S/P 13/03/2014 Atendimento referente a enviar por e-mail para todos os contadores das empresas
situadas nos municípios da região da AMOSC. E-mail informando sobre o prazo final
para retificação das DIMEs e também para o correto preenchimento do Q47 e Q48 das
DIMEs. E-mail enviado e atividade foi concluída.

S/P 14/03/2014 Atendimento referente a enviar via ofício e e-mail a informação quanto ao local e data
do JISMA. Também informações sobre as datas para confirmação e inscrições de
atletas. Atividade realizada e concluída.

S/P 23/04/2014 Atendimento referente a enviar e-mail para os municípios informando o qual é o último
dia para efetuar a confirmação de quais modalidades seu município irá participar no
XLIV - JISMA, que será realizado no município de Águas de Chapecó, no dia 10 de
maio de 2014.

S/P 29/04/2014 Atendimento referente a informar sobre o congresso técnico do XLIV JISMA - JOGOS
DA AMOSC que será realizado no dia 10 de maio no município de Águas de Chapecó.

S/P 30/04/2014 Atendimento referente a enviar informações do que foi tratado no congresso técnico
dos jogos da AMOSC - JISMA, que será realizado no dia 10 de maio de 2014 em
Águas de Chapecó.

S/P 19/05/2014 Atendimento referente a participação no curso para capacitação de julgadores em 1º
instância de processos de movimento econômico, realizada nos dias 19 e 20 de maio
de 2014 na cidade de Florianópolis/SC.

S/P 16/06/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013 (recursos contra os município de Concórdi,
Itajaí, Irani e Blumenau). Tal recurso deve ser protocolado no Estado até o dia
14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 23/06/2014 Atendimento referente a enviar para o município uma relação de notas fiscais que
preciso (a AMOSC) de cópia da nota e da contra nota, para fazer o recurso do
movimento econômico. Essas notas fiscais são notas que os produtores entregaram
fora do prazo. Atividade realizada e concluída.

S/P 24/06/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013 (recursos contra os município de São Miguel do
Oeste e Bom retiro). Tal recurso deve ser protocolado no Estado até o dia 14/07/2014.
Atividade realizada e concluída.

S/P 03/07/2014 Atendimento referente a elaboração de recurso em 1º instância de recurso do
movimento econômico ano base 2013. Tal recurso deve ser protocolado no Estado até
o dia 14/07/2014. Atividade realizada e concluída.

S/P 30/07/2014 Atendimento referente a participação na reunião aonde será distribuídos os processos
do movimento econômico (julgamento em 1º instância).

S/P 12/08/2014 Atendimento referente a enviar para os municípios a informação de que Municípios
devem ficar atentos às mudanças da Lei do Supersimples, mudanças estas que
poderão causar uma queda na receita do ISS aos municípios. 

S/P 14/08/2014 Atendimento referente a comunicar os responsáveis pelo setor de bloco de notas de
produtor que esta dispensada à cobrança de Cópia da GTA na prestação de contas
com operações de Animais Vivos, conforme Art. 28 inciso III, Anexo 6 do RICMS ?c? ?
Revogada Alt. 3423  Efeitos a partir de 11.06.14.
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S/P 26/08/2014 Atendimento referente a participação na reunião do Grupo GAAVA e entrega dos
processos que estava julgando em 1º instância.

S/P 05/09/2014 Atendimento referente a participação no curso sobre nota fiscal de produtor rural,
realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2014 em Florianópolis/SC.

S/P 08/09/2014 Atendimento referente e comunicar todos os municípios que a Receita Federal, que
abriga o Comitê Gestor do Simples Nacional, publicará na próxima segunda-feira (8) a
regulamentação da Lei n° 147. Lei está que dispõem sobre o Simples Nacional.

S/P 12/09/2014 Atendimento referente a encaminhar para os prefeitos municipais ofício nº 516,
encaminhado para os Prefeitos Municipais comunicando da continuação do
Curso/Treinamento do Programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL". Também enviar
via e-mail para os fiscais de tributos municipais o ofício para agendamento de todos os
interessados em participar do curso.

S/P 30/09/2014 Atendimento referente a participação na reunião do CONFAZ-M/SC, realizada no dia
30 de setembro de 2014 em Florianópolis.

S/P 07/10/2014 Atendimento referente a repassar para os municípios o Comunicado CGSN/SE nº 33,
de 3 de outubro de 2014 - que trata da Consolidação dos débitos de Simples Nacional
parcelados na Receita Federal do Brasil.

S/P 08/10/2014 Atendimento referente a comunicar todos os municípios que o arquivo com a relação
das empresas estabelecidas em cada Município deve ficar disponível nesta
segunda-feira, 6 de outubro, conforme indica o cronograma disponibilizado no
Comunicado 29/2014 da Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional.

S/P 23/10/2014 Atendimento referente a encaminhar para os prefeitos municipais, convidando os
fiscais para a reunião de avaliação do treinamento do programa "COM NOTA FISCAL
VAI LEGAL" que aconteceu do dia 06 a 21 de outubro de 2014 e também para
montarmos em conjunto um cronograma de fiscalizações que iremos realizar de agora
em diante.

S/P 28/10/2014 Atendimento referente a encaminhar e-mail comunicando os municípios que o prazo
para encaminhar à Receita Federal do Brasil - RFB as pendências referentes ao
Simples Nacional e os CNPJs situados em seu território termina nesta sexta-feira (31).

S/P 03/11/2014 Atendimento referente a encaminhar cronograma do mês de novembro/2014 para a
realização das fiscalizações do programa "COM NOTA FISCAL VAI LEGAL",
cronograma este que foi aprovado na nossa reunião e também aprovado pela Fazenda
Estadual e a confirmação da presença dos Fiscais do Estado.

S/P 04/11/2014 Atendimento referente a enviar por e-mail o Comunicado CGSN/SE nº 40, de 31 de
outubro de 2014, que descreve os novos serviços sobre parcelamento do simples
Nacional.

S/P 04/11/2014 Atendimento referente a encaminhar por e-mail o Comunicado CGSN/SE nº 29, de 18
de setembro de 2014 - Agendamento da Opção pelo Simples Nacional - 2015, aonde
trata sobre dúvidas de verificação de pendências do Simples Nacional/Agendamento
de opção.

S/P 05/12/2014 Atendimento referente a julgamentos de processos em 1º instância, referente ao
mando de segurança nº 2014.045832-1. Julgamentos realizados do dia 02 a 05 de
dezembro de 2014.
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