
ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

AMOSC
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 09/01/2018 Realização da contabilidade do mês 12/2017 do CIS-AMOSC.

S/P 10/01/2018 Realização da contabilidade do mês 12/2017 do CIS-AMOSC.

S/P 12/01/2018 Atualização das planilhas de controle das transferências do ICMS e FPM dos
municípios, comparando a ano de 2016/2017.

S/P 12/01/2018 Realização do balancete da ASTECA mês 12/2017.

S/P 17/01/2018 Executar rotinas e encerramento de exercício e inicio de exercício do CIS-AMOSC.

S/P 26/01/2018 Atividade referente a geração e envio do e-sfing 6º bimestre ano base 2017 do
CIS-AMOSC.

S/P 31/01/2018 Atendimento referente a realização de pagamentos para o CIS-AMOSC.

S/P 02/02/2018 Realizar a baixa do arquivo de retorno do banco do brasil referente ao arquivo de
recebimento e importado no sistema BB-Gestão Max e realizado planilha dos
municípios que estão devendo ao CIS-AMOSC.

S/P 14/02/2018 Atendimento referente a alimentar a planilha de resumo financeiro do CIS-AMOSC,
ano base 2017.

S/P 14/02/2018 Atendimento referente a verificar no sistema de orçamento a inclusão da dotação
orçamentária para aquisição de investimento. Orçamento está lançado corretamente
apenas não foi observado corretamente pelo usuário do betha compras.

S/P 20/02/2018 Participação da reunião da AMEOSC para apresentação do sistema SisruralWeb na
reunião dos secretários de agricultura.

S/P 06/03/2018 Atendimento referente a realizar a baixa do arquivo de retorno do banco do brasil
referente ao arquivo de recebimento e importado no sistema BB-Gestão Max e
realizado planilha dos municípios que estão devendo ao CIS-AMOSC.

S/P 09/03/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC, referente ao mês 01/2018.

S/P 12/03/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC, referente ao mês 02/2018.

S/P 23/03/2018 Atendimento para o CIS-AMOSC. Enviar o S-Finge para o TCE.

S/P 26/03/2018 Participação no curso do Novo Simples Nacional realizado na cidade de São Lourenço
do Oeste.

S/P 05/04/2018 Realização dos arquivos de pagamento de fornecedores do CIS-AMOSC e
pagamentos dos boletos e guias.

S/P 06/04/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC referente ao mês 03/2018. Também
realizado a correção dos lançamentos contábeis do mês de janeiro/2018 para enviar o
s-finge. Geração e envio do s-finge do 1º bimestre de 2018. Atividade realizado de
02/04/2018 a 06/04/2018 pelo volume de trabalho a ser realizado.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

AMOSC
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 09/04/2018 Verificação dos pagamentos de fornecedores agendados para hoje e conferência dos
pagamentos dos municípios que estão devendo.

S/P 12/04/2018 Atividade referente a realização e envio para os municípios do edital de convocação da
reunião do colegiado de fiscais da AMOSC, que será realizada no dia 19/04/2018 no
auditório da associação.

S/P 25/04/2018 Atividade referente a realização de um modelo de código de obras e postura para os
municípios. Atividade desenvolvida de fevereiro até a data de 25/04/2018, repassado
para o setor de engenharia dar uma olhada antes de ser disponibilizado os municípios.

S/P 07/05/2018 Realização da contabilidade do mês 04/2018 da entidade CIS-AMOSC.

S/P 07/05/2018 Atendimento referente a realização das atividades de organização após o JISMA de
Irati.

S/P 08/05/2018 Realização da contabilidade do mês 04/2018 da entidade CIS-AMOSC.

S/P 09/05/2018 Realização da contabilidade do mês 04/2018 da entidade CIS-AMOSC.

S/P 09/05/2018 Realização do arquivo de pagamento dos prestadores de serviço médicos do
CIS-AMOSC para pagamento dos mesmos, referente ao mês 04/2018.

S/P 10/05/2018 Realização da contabilidade do mês 04/2018 da entidade CIS-AMOSC.

S/P 16/05/2018 Atividade referente a envio do S-finge do 2º bimestre do CIS-AMOSC para o TCE.
Atividade levou do dia 15 e 16 para ser concluída.

S/P 16/05/2018 Atividade referente a realização de pagamentos do CIS-AMOSC.

S/P 17/07/2018 Realização da contabilidade dos meses 05 e 06/2018 da entidade CIS-AMOSC.
Atividade realizado do dia 10 até o dia 17/07/2018.

S/P 11/09/2018 Realização da contabilidade do mês 08/2018 do CIS-AMOSC.

S/P 12/09/2018 Geração e envio do sfinge do 4º bimestre do CIS-AMOSC.

S/P 10/10/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC do mês 09/2018.

S/P 18/10/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC do mês 09/2018.

S/P 19/11/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC do mês 10/2018.

S/P 20/12/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC referente ao mês 11/2018.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

AMOSC
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 26/12/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC referente ao mês 12/2018, lançamento
das receitas.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/01/2018 Orientação referente a correção do cadastro de produtor rural junto ao Estado.

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 15/02/2018 Orientação de como proceder para alteração do nome de um produtor no S@T.

S/P 02/03/2018 Acompanhamento do movimento econômico das empresas de transporte.

S/P 07/03/2018 Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
sisruralweb.

S/P 13/03/2018 Orientação de como realizar a correção de notas fiscais que já foram transmitidas para
o sistema do Estado.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelos
municípios estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os mesmos pela
AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 21/05/2018 Encaminhamento das DIMEs dos anos de 2015 a 2017 das empresas Making Dreams
Confecções Ltda e RQ Indústria e Comércio de Confecções Ltda.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 22/01/2018 Orientação de como realizar a alteração do nome de um produtor rural no sistema
SisruralWeb.

S/P 25/01/2018 Orientação referente as empresas sem movimento se são obrigadas ou não a
apresentar o livro de ISSQN.

S/P 25/01/2018 Orientação de como realizar a digitação de notas fiscais cujo a contra nota esta com o
CFOP 1.132. Orientado que a nota fiscal do produtor (amarelinha) deve ser digitado no
CFOP 5.132 e a contra nota no CFOP que consta na nota fiscal da empresa (1.131
e/ou 1.132).

S/P 29/01/2018 Orientação referente a digitação de notas fiscais no sistema SisruralWeb.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 19/02/2018 Orientação de digitação de nota fiscal quando um produtor utiliza várias notas de
produtor para uma unica venda.

S/P 20/02/2018 Orientação de como realizar a alteração do nome de um produtor rural no sistema
SisruralWeb

S/P 22/02/2018 Orientação quanto a utilização de notas fiscais antigas para emissão de bloco de notas
de produtor.

S/P 22/02/2018 Orientação referente a emissão de notas fiscais fora do prazo. Orientado que não pode
ser realizadas, pois o movimento econômico já foi apurado.

S/P 27/02/2018 Orientação quanto a utilização de notas fiscais antigas para emissão de bloco de notas
de produtor

S/P 01/03/2018 Orientação quanto a utilização de notas fiscais antigas para emissão de bloco de notas
de produtor

S/P 01/03/2018 Orientação de como corrigir notas fiscais de produtores que já foram transmitidas para
o Estado.

S/P 02/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 13/03/2018 Atendimento referente a inclusão manual de uma nota fiscal de produtor no sistema
SisruralWeb.

S/P 15/03/2018 Orientação de como conseguir o valor que o Estado repassou de ICMS para o
município no ano de 2016.

S/P 21/03/2018 Orientação de como emitir um relatório de venda dos produtores por localidade.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município para o Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 02/04/2018 Orientação referente a digitação de notas fiscais no sistema SisruralWeb.

S/P 06/04/2018 Orientação quanto a prestação de contas das notas fiscais de produtores.

S/P 06/04/2018 Verificação de erro no sistema SisruralWeb quando o responsável pela unidade
conveniada tenta entrar no sistema o mesmo apresenta erro.

S/P 10/04/2018 Atendimento referente a orientações quanto a das de confirmações e inscrições de
atletas nos jogos e também informações de como proceder para fazer as confirmações
das modalidades.

S/P 12/04/2018 Atendimento solicitado por telefone. Solicitado auxilio quanto a emissão de nota fiscal
de produtor para os novos CFOPs das cooperativas. Orientações repassada. 

6406 20/04/2018 Atendimento in loco para auxiliar e orientar a responsável pelo setor de bloco de notas
nas duvidas que existiam.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 05/07/2018 Orientação quanto a inclusão da mãe no bloco de produtor da filha. A legislação do
Estado permite a inclusão no bloco como dependente.

S/P 10/07/2018 Orientação referente a digitação de notas fiscais de produtores.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Acompanhamento do movimento econômico do município.

S/P 02/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 21/03/2018 Orientação em relação ao valor adicionado das PCH do município que tiveram uma
queda no valor adicionado.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

6384 18/04/2018 Participação na reunião com o ministério público referente as PCHs que diminuíram o
valor adicionado no ano base 2017.

S/P 11/09/2018 Encaminhamento dos nomes e contatos dos fiscais de tributo dos municípios de
Cordilheira Alta, Guatambu e Paial.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 02/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 01/11/2018 Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 11/04/2018 Atendimento referente a realização de planilha de movimento econômico por ativida
(CNAE). Trabalho disponibilizado para o SR. Fábio Cesar de Moraes, que esta
desenvolvendo um trabalho para o município de Chapecó.

S/P 29/06/2018 Orientação referente a cumprimento de uma decisão judicial, onde solicitou o envio de
relatórios e dados de produtores rurais.

S/P 02/07/2018 Orientação referente a emissão de notas fiscais de produtor para compra de milho do
mato grosso.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 17/01/2018 Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2016.

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 23/01/2018 Orientação referente a apuração do valor adicionado das empresas optante pelo
simples nacional é feita pelo PGDAS-D.

S/P 23/01/2018 Orientação de como é apurado o movimento econômico de uma empresa optante pelo
simples nacional.

S/P 14/02/2018 Orientação de como realizar a instalação do sistema SisruralWeb.

S/P 02/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 25/04/2018 Realização de cadastro de uma empresa no sistema SisruralWeb para digitação de
nota fiscal de produtor.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 17/01/2018 Orientação quanto a realização da rotina de inconsistência das notas fiscais de
produtor para serem transmitidas para o Estado.

S/P 19/01/2018 Orientação referente a envio das notificações de débitos para os contribuintes no final
de ano.

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Orientação quanto a emissão de notas fiscal de produtor.

S/P 30/01/2018 Orientação para realização de um cadastro de produtor junto ao Estado.

S/P 02/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 13/03/2018 Orientações referente a emissão de relatórios no sistema SisruralWeb.

S/P 14/03/2018 Orientação de como emitir uma declaração de venda de produtor pelo sistema
SisruralWeb.

S/P 19/03/2018 Orientação de como realizar uma digitação de nota fiscal de produtor, após o ajudar
SINIF 18/2017.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

6244 02/04/2018 Atendimento realizado, parecer enviado via e-mail na data de hoje.

S/P 10/04/2018 Orientação refente as confirmações das modalidades para o JISMA.

S/P 11/04/2018 Orientação sobre o art. 7º do regulamento do JISMA, que trata de quem pode ou não
jogar nos jogos.

S/P 12/04/2018 Orientação referente ao prazo final que as empresas tem para declarar o quadro 47,
quandro este que consta as informações de quanto a empresa comprou de cada
produtor.

S/P 06/11/2018 Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 16/02/2018 Orientação que caso o produtor se enquadre na nova lei estadual 16.971/2016 ele fica
isento do pagamento de ICMS.

S/P 02/03/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 19/03/2018 Orientação de como realizar um cadastro de produtor no S@T.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 02/04/2018 Orientação de como realizar a emissão de uma declaração de venda pelo sistema
SisruralWeb.

S/P 17/07/2018 Orientação de como proceder quando um produtor vende palanques. Orientado que no
Estado a partir de 2018 a Lei do micro produtor primário da isenção de ICMS para os
produtores que se enquadram na Lei e que vendem até R$ 120.000,00.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 12/01/2018 Orientação de como proceder na questão de benefícios/incentivos que a lei municipal
da para o produtor que emite nota fiscal.

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 25/01/2018 Orientação de como realizar a configuração do computador para correção de erro na
data e hora.

S/P 26/01/2018 Orientação de como realizar um cadastro de produtor rural do S@T, onde o
proprietário da terra já é falecido.

S/P 20/02/2018 Orientação de como gerar e transmitir o arquivo do SisruralWeb para o Estado.

S/P 21/02/2018 Orientação de como gerar e transmitir o arquivo do SisruralWeb para o Estado.

S/P 27/02/2018 Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
SisruralWeb e cancelamento de cadastro pela pessoa não estar mais trabalhando no
setor de blocos de notas.

S/P 01/03/2018 Realização de um cadastro de uma empresa no sistema SisruralSeb para digitação
das notas fiscais.

S/P 01/03/2018 Orientação de como proceder para digitação de notas fiscais de produtores no sistema
SisruralWeb.

S/P 02/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 20/03/2018 Orientação de como gerar e transmitir os arquivos do SisruralWeb para o Estado.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IRATI
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 28/02/2018 Orientação de como realizar consultar nos relatórios do sistema SisruralWeb.

S/P 01/03/2018 Atendimento referente a orientação de como proceder quanto ao cadastro no sistema
DPI da CNM.

S/P 02/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 11/04/2018 Orientação quanto a cobrança de ISSQN sobre uma obra de construção civil.

6435 14/05/2018 Atendimento in loco para primeira reunião para auxiliar o município na atualização do
código tributário e na planta genérica de valores.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 09/01/2018 Orientação de como realizar a alteração de um cadastro de produtor rural no S@T.

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 11/12/2018 Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 12/01/2018 Orientações de como proceder um cadastro de receita do ano anterior no sistema
betha.

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 31/01/2018 Orientação quanto a retenção de ISSQN sobre obra global, conforme o código
tributário municipal no art. 12, consta que é possível fazer a dedução de material,
porém é necessário a comprovação de compra de material para a obra, caso não
comprovado o ISSQN deve ser tributado sobre o valor total.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 26/02/2018 Orientação quanto a retenção de ISSQN sobre uma prestação de serviço de pintura,
onde a empresa é optante pelo simples nacional.

S/P 08/03/2018 Orientação quanto a cobrança de IPTU de um loteamento novo, conforme CTM, art.
48, letra f os terrenos ficam isento do pagamento pelo período de 2 (dois) anos, desde
que o imóvel não seja vendido, pois se for vendido passa a pagar o IPTU
normalmente.

S/P 08/03/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 05/04/2018 Orientação quanto a cobrança de IPTU.

6441 10/05/2018 Atendimento referente ao solicitado. Orientado que o colegiado de fiscais criou um
grupo de estudo cujo objetivo é criar um regulamento para tal solicitação ficando assim
padrão para todos os municípios da AMOSC. O município irá esperar essa
regulamentação padrão.

S/P 22/05/2018 Orientação quanto a quem pode assinar um alvará de construção, pois quem assina é
o fiscal e obras e o engenheiro, sendo que neste caso o fiscal de obras esta de férias.

6536 20/06/2018 Atendimento conforme solicitação. Deslocamento até o município para saneamento
das dúvidas constante no setor de tributação.

S/P 06/12/2018 Orientação referente a atualização do valor cobrado de COSIP. A atualização deve ser
feita pela variação da tarifa cobrada pela concessionaria, visto que assim determina na
lei que criou a COSIP no município.

S/P 21/12/2018 Encaminhamento dos dados do movimento econômico ano base 2015, 2016 e 2018
de Nova Erechim. 2015 - R$ 192.768.183,19 - Índice 0,14662729%, 2016 - R$
222.290.214,80 - Índice 0,15244683% e 2017 - R$ 246.588.374,28 - Índice
0,15779118%.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 08/03/2018 Orientação quanto a cobrança de ISSQN de forma fixa.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 06/04/2018 Orientação quanto a uma empresa que estava baixada na receita federal, porém
continuou a emitir nota fiscal.

S/P 12/04/2018 Auxiliar no enquadramento de um CNAE para uma empresa que pretende realizar
atividade de e-commerce.

S/P 12/09/2018 Encaminhamento do relatório analítico do movimento econômico ano base 2016 e
2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PAIAL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 30/01/2018 Orientação quanto a emissão do relatório para bônus na emissão de notas fiscal de
produtor.

S/P 02/02/2018 Orientação para retirada de relatório do movimento econômico de um produtor no
sistema SisruralWeb.

S/P 16/02/2018 Orientação quanto a venda de vinho pelo produtor.

S/P 26/02/2018 Encaminhamento da prestação de contas do CIS-AMOSC ano base 2017. Informado
que a mesma já foi encaminhado ainda no dia 15/02/2018 para o e-mail
(contabilidade@pinhalzinho.sc.gov.br).

S/P 01/03/2018 Encaminhar para o novo secretário Sr. Sergio os relatório do movimento econômico
das empresas e dos produtores, conforme solicitação realizada em reunião no dia
26/02/2018 aqui na AMOSC.

S/P 02/03/2018 Realização de cadastramento de uma empresa no sistema SisruralWeb para digitação
de notas fiscais de produtor.

S/P 08/03/2018 Acompanhamento do movimento econômico do município.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 12/03/2018 Orientação de como gerar e transmitir o arquivo das notas fiscais de produtor para o
S@T.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 24/05/2018 Encaminhamento para a câmara de vereadores dados referente ao movimento
econômico do ano base 2016 e quanto cada produto da agricultura representa no
movimento econômico do município.

S/P 28/11/2018 Orientação quanto a possibilidade de um produtor vender vinho pela bloco de notas de
produtor. É possível vender e também se o produtor se enquadrar na Lei Estadual/SC
16.971/16 essa venda fica isenta do pagamento do ICMS.

S/P 20/12/2018 Encaminha para o Sr. Sergio dados do movimento econômico do município ano base
2017 e um comparativo dos últimos 5 anos.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 05/03/2018 Orientação de como realizar a conferência dos dados transmitidos para o Estado com
os que estão no sistema SisruralWeb.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

6268 12/03/2018 Atendimento referente auxiliar o responsável pela unidade conveniada do município na
transmissão do arquivo para o S@T.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 02/04/2018 Encaminhamento das informações sobre os JISMA que será realizado em Irati no dia
05/05/2018.

S/P 11/09/2018 Encaminhamento dos dados históricos referente ao movimento econômico do
município de 2010 a 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 14/02/2018 Realização de 3 novos cadastros de empresas no sistema Sisruralweb para digitação
das notas fiscais.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 26/02/2018 Orientação de como realizar a correção de notas fiscais de produtor, cujo as mesmas
já foram transmitidas para o S@T.

S/P 01/03/2018 Orientação sobre o funrural. Informado que conforme comunicado enviado os
municípios o funrural teve uma redução da alíquota do funrural, sendo que agora o
município ao efetuar uma compra de produtor o mesmo deve reter 1,5% e repassar
para o INSS o valor.

S/P 06/03/2018 Orientação de como realizar a conferência dos dados do sistema SisruralWeb com os
que foram transmitidos para o S@T.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 04/04/2018 Orientação quanto ao procedimento que deve ser adotado para as prestações de
contas de notas fiscais de produtores fora do prazo.

S/P 06/04/2018 Orientação para emissão de relatórios do sistema SisruralWeb

6360 12/04/2018 Atendimento realizado no município, onde tivemos reunião com a Fiscal de tributos do
município juntamente com o Secretário de Administração e Planejamento do município
na prefeitura para tratar do assunto no movimento econômico da empresa Coop Alfa.
Posteriormente a reunião fomos até a unidade da empresa no município.

S/P 17/04/2018 Orientação de cobrança de ISSQN sobre contrato de arrendamento de veículo.

S/P 10/05/2018 Orientação quanto a retenção de ISSQN sobre serviço enquadrado no item 7.02 da
lista de serviço da lei 116/2003.

S/P 03/07/2018 Orientação sobre a nota fiscal eletrônica do produtor.

S/P 11/07/2018 Orientação sobre a nota fiscal eletrônica do produtor.

6882 24/10/2018 Orientação quanto a cobrança da taxa de coleta de lixo. Orientado que conforme do
art. 86 do CTM do município deve ser feito o lançamento para cobrança da referida
taxa.

S/P 17/12/2018 Encaminhamento DIME da empresa alfa (silo) para que a empresa possa comparar
com o seu sistema de controle.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 01/03/2018 Atendimento referente a orientação de como proceder quanto ao cadastro no sistema
DPI da CNM.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 19/03/2018 Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
SisruralWeb.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

6931 07/11/2018 Atendimento conforme solicitado, resposta realizada por telefone foi suficiente para
sanar a dúvida, sem a necessidade de realização de parecer.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 10/01/2018 Orientação quanto a venda de peixes para consumidor final, se tem a incidência de
ICMS ou não.

S/P 19/01/2018 Orientação de como realizar o pedido para incineração de notas fiscais de produtores
que estão na unidade conveniada a mais de 5 anos.

S/P 22/01/2018 Orientação quanta a digitação de notas fiscais de produtores.

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 24/01/2018 Orientação de como realizar a inclusão de um dependente no bloco de notas de
produtor.

S/P 24/01/2018 Orientação quanto a uma baixa de divida ativa, onde a divida ativa não existia, ou seja
o contribuinte não devia o imposto cobrado pelo município.

S/P 26/01/2018 Encaminhado uma declaração contendo os dados do movimento econômico de uma
empresa. Entrado em contato com o município e informado que os dados a AMOSC só
pode repassar para o município e assim o município entendendo que deve passar para
a empresa o mesmo deverá enviar os dados com uma declaração do município.

S/P 29/01/2018 Orientação referente a revalidação de blocos de notas de produtores.

S/P 02/02/2018 Orientação referente a cadastro de produtor rural junto ao S@T.

S/P 15/02/2018 Orientação referente a inclusão de um dependente junto ao bloco de produtor rural no
S@T.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

6071 28/02/2018 Deslocamento até o municípios, onde foi realizado reunião com o Secretário de
Agricultura e a responsável pelo setor de bloco de notas de produtor para repassar
informações quanto a tributação do ICMS e responder duvidas quanto a emissão,
tributação e digitação das notas fiscais de produtor.

S/P 02/03/2018 Orientação quanto ao cadastro de produtor rural junto ao S@T.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 13/03/2018 Encaminhamento dos dados do movimento econômico de uma empresa do município
para o prefeito.

S/P 19/03/2018 Orientação de como realizar a conferência dos dados transmitidos para o S@T do
sistema SisruralWeb.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 25/04/2018 Orientação quanto a constitucionalidade da cobrança do FUNREBOM.

S/P 14/11/2018 Encaminhado modelo de lei para atualização de valores da planta genérica.

S/P 05/12/2018 Orientação quanto a emissão de nota fiscal de produtor e como realizar o
cadastramento para habilitar o produtor para emissão da nota fiscal eletrônica.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 08/01/2018 Encaminhamento de uma lista de atividades de serviços que se enquadram nos
anexos da lei do simples nacional.

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 08/03/2018 Orientação sobre o funrural. Orientado que conforme comunicado enviado os
municípios o funrural teve uma redução da alíquota do funrural, sendo que agora o
município ao efetuar uma compra de produtor o mesmo deve reter 1,5% e repassar
para o INSS o valor.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 13/03/2018 Orientação quanto a digitação de notas fiscais de produtores no sistema SisruralWeb

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 19/12/2018 Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2015, 2016 e 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/01/2018 Análise do movimento econômico do município ano base 2017, sendo que ao
constatar qualquer irregularidade será informado o contador para correção.

S/P 01/02/2018 Orientação referente a realização de digitação de nota fiscal de produtor rural no
sistema SisruralWeb.

S/P 01/02/2018 Orientação sobre como realizar um cadastro de produtor rural no Estado.

6201 16/02/2018 Orientação para cobrança de valores abaixo de R$ 10,00.

6228 22/02/2018 Orientação quanto a possibilidade de uma pessoa física se cadastrar como MEI para a
atividade de personal trainer. Orientado que essa atividade não pode ser mais MEI
deste 2017.

S/P 22/02/2018 Orientação quanto a apreensão de mercadorias. Orientado que a apreensão só pode
ser realizada caso a ocorrência se enquadre no Art. 220 do Código Tributário do
Município.

S/P 02/03/2018 Orientação referente a emissão de relatórios no sistema SisruralWeb.

S/P 08/03/2018 Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P 29/03/2018 Atendimento referente a analise e verificação se os valores e arquivos enviados pelo
município ao Estado estão corretos, quando não estavam foi gerado e enviado os
mesmos pela AMOSC, pois o prazo para envio acabava no dia 31/03/2018.

S/P 02/04/2018 Realização de uma cadastro de uma empresa no sistema SisruralWeb para digitação
de notas fiscais de produtor.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 17/04/2018 Orientação quanto a cobrança da taxa de licença e localização do MEI.

6986 28/11/2018 Realização de parecer sobre o assunto e posteriormente enviado ao município.

S/P 28/12/2018 Orientação quanto a retenção de ISSQN sobre uma empresa optante pelo simples
nacional.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: TRIBUTAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 04/02/2018 Participação da reunião do movimento econômico que será realizada no dia
05/02/2018 na Escola Fazendária para tratar dos assuntos "AJUSTE SINIEF Nº 18/17
- Novos CFOPs" e Alteração da Portaria nº 233/2012. E Participação na reunião do
CONFAZ-M/SC que seja realiza no dia 06/02/2018, no auditório da ARIS em
Florianópolis/SC, conforme edital de convocação nº 01/2018.

S/P 27/02/2018 Elaboração de comunicado informando os municípios quanto a redução da alíquota do
funrural, sendo que agora o município ao efetuar uma compra de produtor o mesmo
deve reter 1,5% e repassar para o INSS o valor.

S/P 03/04/2018 Repassadas informações sobre os jogos da AMOSC que será realizado em Irati no dia
05/05/2018.

S/P 25/04/2018 Atividade referente a encaminhamento os municípios sobre os assuntos e temas
tratados no congresso técnico do JISMA.

S/P 29/06/2018 Atendimento referente a realização de recursos do movimento econômico, para
recuperação de VA consequentemente aumentando o retorno de ICMS para os
municípios. Trabalho realizado durante todo o mês de junho.

S/P 04/07/2018 Informado a todos que o sistema SisrualWeb se encontra fora do ar, pois estão
realizado manutenção no servidor. Assim que o sistema retornou foi enviado novo
informativo informando a volta do sistema.

S/P 20/11/2018 Realização da contabilidade do CIS-AMOSC do mês 10/2018.

S/P 27/11/2018 Representar os municípios perante ao Estado nos julgamento de processos de
movimento econômico e fazer parte a mesa de julgamento dos recursos de pedido de
revisão.

S/P 29/11/2018 Geração e envio do sfinge do 5º bimestre do CIS-AMOSC.

S/P 19/12/2018 Atividade referente a enviar aos prefeitos dos dados referente ao movimento
econômico ano base 2017 definitivos e os índices publicados pelo Estado para retorno
do ICMS para o ano de 2019.
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