ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

AMOSC
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

21/01/2019

Atividade realizada do dia 02 a 21 de janeiro no CIS-AMOSC. Repassar informações,
orientação e ensinar o novo contador.

S/P

22/01/2019

Orientar o novo contador do CIS-AMOSC em dúvidas de como realizar os lançamento
contábeis do consórcio.

S/P

23/01/2019

Realização de cadastramento de bem no patrimônio e geração da depreciação
referente ao mês 12/2018.

S/P

24/01/2019

Orientação realizadas para o novo contador e controle interno.

S/P

25/01/2019

Orientação para o novo contador do CIS-AMOSC.

S/P

28/01/2019

Participação no evento do SEBRAE "LIDER AMOSC", evento realizado no centro de
eventos de Chapecó.

S/P

01/02/2019

Orientação para o novo contador e envio do S-finge 6º Bimestre do CIS-AMOSC.

S/P

05/02/2019

Orientação para o novo contador e envio do S-finge 6º Bimestre do CIS-AMOSC.

S/P

07/02/2019

Orientações para o novo contador do CIS-AMOSC.

S/P

12/02/2019

Orientar o novo contador do CIS-AMOSC em dúvidas de como realizar os lançamento
contábeis do consórcio.

S/P

14/02/2019

Orientação para o novo contador do CIS-AMOSC.

S/P

21/02/2019

Participação na palestra sobre E-Social Rural e CAEPF realizada pelo Sindicont.

S/P

27/02/2019

Participação no XV Ciclo de Estudos sobre Movimento Econômico realizado em
Florianópolis na GRANFPOLIS nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019. E participação
na 1º reunião do GAAVA no dia 27/02/2019 no mesmo local.

S/P

22/03/2019

Início dos procedimentos internos para organização do JISMA que será sediado em
Guatambu no dia 18/05/2019. Emissão de ofício e encaminhamentos de e-mail.

S/P

26/03/2019

Atendimento referente a orientação de envio do E-sfinge para o TCE.

S/P

25/07/2019

Participação na reunião Estadual do colegiado de agricultura da FECAM, realizado no
dia 25/07/2019 na AMNOROESTE.

S/P

29/07/2019

Julgamento de processos do movimento econômico ano base 2018, onde o Estado
repassou para julgar 52 processos dando um prazo final dia 28/08/2019.

S/P

30/07/2019

Julgamento de processos do movimento econômico ano base 2018, onde o Estado
repassou para julgar 52 processos dando um prazo final dia 28/08/2019.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

AMOSC
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

30/07/2019

Julgamento de processos do movimento econômico ano base 2018, onde o Estado
repassou para julgar 52 processos dando um prazo final dia 28/08/2019.

S/P

06/08/2019

Realização de cotação de seguro para o prédio da entidade.

S/P

12/08/2019

Solicitação de orçamentos para renovação do seguro do prédio da AMOSC.

S/P

13/08/2019

Orçamento e contratação de jornal para publicação da moção da AMOSC contra o
aumento do ICMS.

S/P

23/08/2019

Preenchimento de planilha para solicitação de vistoria dos bombeiros para alvará de
funcionamento.

S/P

05/09/2019

Realização da contabilidade, envio da DCTF e esfinge para o TCE do CIDEMA,
atividade realizada do dia 27/08 a 05/09.

S/P

05/09/2019

Conferencia dos resultados dos recursos do movimento econômico.

S/P

09/09/2019

Finalizar envio do Sfinge do CIDEMA 4º bimestre.

S/P

08/10/2019

Reunião com a coordenação do colegiado de fiscais da AMOSC.

S/P

24/10/2019

Participação no Seminário SC BEM MAIS SIMPLES - Etapa Regional Oeste. Local:
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes. O evento SC Bem Mais Simples
objetiva orientar sobre as novas legislações, troca de experiências e a construção de
ações conjuntas referentes à simplificação da legalização de empresas, em busca da
melhoria do ambiente de negócios no Estado.

S/P

05/11/2019

Organização e acompanhamento do curso da CNM que aconteceu no auditório da
ACAMOSC.

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

01/02/2019

Orientação quanto a cobrança de ITBI na desincorporação de imóvel.

S/P

13/02/2019

Orientação quanto a realização de um cadastro de produtor primário, onde o mesmo
era registrado no Estado como contador.

S/P

12/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

7087

19/03/2019

Realização de palestra para os produtores rurais dos municípios sobre os assuntos do
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) e E-Social Rural.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

21/03/2019

Orientação referente a digitação de notas fiscais de produtores no sistema novo
(Ruralweb).

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

05/09/2019

Atendimento via acesso remoto para correção na configuração do navegador chrome
para acessar o sistema ruralweb.

S/P

16/09/2019

Orientação quanto a venda de produtor realizada por produtor rural para fora do
estado. Nota Fiscal Eletrônica é obrigatório para esses casos.

S/P

06/11/2019

Encaminhando ao município dos valores repassados para o CIDEMA nos anos de
2017 e 2018. Enviado via e-mail.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

11/01/2019

Orientação quanto ao cadastramento do CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica
da Pessoa Física.

S/P

23/01/2019

Orientação referente a habilitação de um produtor rural para emissão de notas fiscal
eletrônica de produtor.

S/P

25/01/2019

Orientação referente a envio do arquivo contendo os CNPJs com pendência para o
Simples Nacional.

S/P

28/01/2019

Orientação quanto a empréstimos de notas fiscais de produtores de outros municípios.

S/P

29/01/2019

Orientação referente a cadastro de produtor com erro de CPF pertencente a uma ou
mais empresas.

S/P

30/01/2019

Orientação referente ao procedimento para compra de formulário de notas fiscais de
produtores.

S/P

05/02/2019

Orientação digitação de notas fiscal de produtor.

S/P

06/02/2019

Orientação referente a cadastro de produtor primário.

S/P

19/02/2019

Orientação quanto a emissão e digitação de notas de produtor, onde o mesmo
comprou em um leilão.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
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SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

22/02/2019

Auxilio para resolver um problema de uma nota de produtor onde a empresa não quer
emitir uma contra nota (venda de mel).

S/P

28/02/2019

Orientação de como proceder para emitir uma nota fiscal de produtor onde o pai irá
transferir gado para o filho.

7082

11/03/2019

Realização de palestra para os produtores rurais do município sobre os assuntos do
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) e E-Social Rural.

S/P

21/03/2019

Orientação referente a digitação de notas fiscais de produtores no sistema novo
(Ruralweb).

S/P

21/03/2019

Orientação referente a concessão de permissão para instalação de tores de
transmissão de energia.

S/P

26/03/2019

Orientação referente a digitação de notas fiscais de produtores.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

28/03/2019

Orientação quanto a qual procedimento deve ser adotado nos casos que a empresa
não quer fornecer a contra nota para o produtor.

S/P

15/04/2019

Orientação para emissão de nota fiscal de produtor eletrônica.

S/P

05/06/2019

Encaminhamento de informações do movimento econômico, referente a publicação
dos dados provisório que o Estado publicou.

S/P

05/06/2019

Orientação quando a emissão de relatório para os produtores.

S/P

06/06/2019

Encaminhamento de informações do movimento econômico, referente a publicação
dos dados provisório que o Estado publicou.

S/P

10/06/2019

Solicitação para a unidade conveniada encaminhar as notas fiscais de produtores e
contra notas escaneadas para realização de recurso do movimento econômico.

S/P

19/06/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais de produtor.

S/P

31/07/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando a digitação pelo leitor de código de barras que está dando erro na
unidade de medida.

S/P

01/08/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando a digitação pelo leitor de código de barras que está dando erro na
unidade de medida.

S/P

06/08/2019

Orientação de como funciona o procedimento julgamentos dos processos de 1ª
instância do movimento econômico e prazo de julgamento dos processos do ano base
2018.

S/P

07/08/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais no programa ruralweb.
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Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
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SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

05/09/2019

Atendimento via acesso remoto para correção na configuração do navegador chrome
para acessar o sistema ruralweb.

S/P

10/09/2019

Acesso remoto para configuração do modulo de impressão do sistema ruralweb.

S/P

17/09/2019

Orientação referente a digitação de notas fiscal de produtor no sistema ruralweb.
Produtor enviou bois para um rodeio.

S/P

17/09/2019

Orientação referente a impressão de notas fiscais de produtor no sistema ruralweb.

S/P

18/09/2019

Orientação quanto ao cadastro no bloco de produtor para pescador.

S/P

19/09/2019

Orientação de como realizar digitação de nota fiscal de produtor, quando o mesmo
compra de um produtor de fora do Estado. E inclusão de um CFOP no sistema
ruralweb.

S/P

19/09/2019

Orientação referente a Resolução CGSIM 51/2019.

S/P

20/09/2019

Orientação quanto à contra nota de uma empresa para uma venda de produtor rural.

S/P

17/10/2019

Orientação referente a um cadastro de produtor rural para utilização de nota fiscal de
produto por uma pessoa jurídica.

S/P

29/10/2019

Orientação quanto a emissão de relatório do movimento econômico de produtor no
sistema ruralweb.

S/P

05/11/2019

Orientação referente a emissão de relatório de produtores que utilizam a nota fiscal
eletrônica.

S/P

18/11/2019

Orientação referente a realização de inscrição de produtor tendo como documento a
carteira de motorista.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

25/01/2019

Orientação quanto ao processamento do movimento econômico ano base 2018 que
está com erro.

S/P

28/01/2019

Orientação referente a envio do arquivo contendo os CNPJs com pendência para o
Simples Nacional.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

29/01/2019

Orientação referente a envio do arquivo contendo os CNPJs com pendência para o
Simples Nacional.

S/P

26/03/2019

Orientação de como proceder em caso de erro de digitação de nota fiscal de produtor
rural.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

06/06/2019

Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
RuralWeb.

S/P

13/06/2019

Orientação referente a impressão de notas fiscais no novo sistema de emissão de
blocos de produtores.

7233

26/06/2019

Realização da palestra com o tema Educação Financeira para o grupo de estagiários
do município.

S/P

26/06/2019

Realização da palestra com o tema Educação Financeira para o grupo de estagiários
do município.

S/P

06/08/2019

Orientação quanto ao cadastramento de produtor rural no SAT.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

26/09/2019

Orientação quanto aos aplicativos do acesso a consulta valor adicionado no SAT.

S/P

07/10/2019

Solicitado pelo responsável do setor a correção no sistema ruralweb o bloqueio de
emissão de blocos para produtores quem tem o contrato de parceria vencido.

S/P

15/10/2019

Orientação quando a emissão de relatório de venda de produtor do sistema
sisruralweb no novo sistema.

S/P

22/10/2019

Verificação das PCHs do município que não estavam gerando valor adicionado, onde
foi entrado em contato com a empresa e a mesma corrigiu o problema.

S/P

29/10/2019

Orientação de como deve proceder em casos que a empresa adquirente de produtos
de produtor não está colocando os dados da nota fiscal de produtor na contra nota da
empresa. Também entrado em contato com a empresa com inscrição estadual nº
256.820.147 para informar tal procedimento e solicitar para que preencha
corretamente suas contra notas.

S/P

01/11/2019

Orientação referente a como realizar a ativação de uma nota fiscal de produtor no
sitema ruralweb, onde a mesma foi informado que era anular indevidamente.

S/P

05/11/2019

Orientação referente a emissão de blocos de notas para produtores com contrato
vencido.

S/P

08/11/2019

Orientação referente a alvará para trabalhador autônomo.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protocolo

S/P

Data

27/12/2019

Descrição Atendimento

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

14/02/2019

Encaminhamento do relatório de movimento econômico por empresa referente aos
anos bases 2016 e 2017.

S/P

12/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

10/06/2019

Solicitação para a unidade conveniada encaminhar as notas fiscais de produtores e
contra notas escaneadas para realização de recurso do movimento econômico.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

10/09/2019

Acesso remoto para configuração do modulo de impressão do sistema ruralweb.

S/P

16/09/2019

Orientação quanto ao acesso ao sistema ruralweb.

S/P

04/11/2019

Orientação referente a inscrição para o curto da CNM.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

14/01/2019

Orientação quanto a um contrato de arrendamento de um produtor com uma empresa.
Orientando que é possível basta apenas informar no campo de inscrição estadual do
arrendador a inscrição estadual da empresa.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

06/06/2019

Orientação referente a CAEPF sobre migração de dados do CEI.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protocolo

S/P

Data

27/12/2019

Descrição Atendimento

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

11/01/2019

Orientação quanto ao cadastramento do CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica
da Pessoa Física.

S/P

24/01/2019

Encaminhamento de quanto duas empresas geraram de movimento econômico
referente ao ano base 2018 (valores são parciais).

S/P

24/01/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico do município referente ao ano
base 2017.

7086

19/03/2019

Realização de palestra para os produtores rurais do município sobre os assuntos do
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) e E-Social Rural.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

10/06/2019

Solicitação para a unidade conveniada encaminhar as notas fiscais de produtores e
contra notas escaneadas para realização de recurso do movimento econômico.

S/P

07/08/2019

Orientação referente a retenção de impostos sobre contratação de prestação de
serviço de transporte.

S/P

07/08/2019

Orientação quanto ao pagamento de um serviço de transporte intermunicipal, sendo
que o conhecimento de transporte não é eletrônico.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

05/09/2019

Atendimento via acesso remoto para correção na configuração do navegador chrome
para acessar o sistema ruralweb.

S/P

11/09/2019

Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
RuralWeb.

S/P

16/09/2019

Informações sobre o movimento econômico do município, referente a empresa
Chapecó Caminhões e Implementos Ltda.

S/P

17/09/2019

Orientação quanto à contra nota de uma empresa para uma venda de produtor rural.

S/P

18/09/2019

Orientação quanto utilização de outro computador para digitação de notas fiscais de
produtor.

S/P

23/09/2019

Orientação referente a configuração do modulo de impressão do sistema ruralweb.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

09/10/2019

Orientação de como realizar uma digitação de nota fiscal de produtor, onde o produtor
do município é o comprador.

S/P

24/10/2019

Orientação quanto a emissão de nota fiscal de produtor, onde o sistema não estava
abrindo o modulo de impressão.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

14/01/2019

Orientação quanto a possibilidade de um menor de idade (17 anos) ser titular de um
bloco de notas. Orientando que só é possível se o mesmo for emancipado.

S/P

22/01/2019

Orientar como corrigir um erro no cadastramento de uma inscrição de produtor.

S/P

24/01/2019

Realização de cadastro de uma empresa no sistema SisruralWeb para digitação de
notas fiscais de produtor.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

09/04/2019

Orientação referente a possibilidade de um produtor criar peixes e industrializar para
vender como produtor.

S/P

10/06/2019

Solicitação para a unidade conveniada encaminhar as notas fiscais de produtores e
contra notas escaneadas para realização de recurso do movimento econômico.

S/P

29/07/2019

Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
RuralWeb.

S/P

05/08/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando ao acesso ao sistema que está com problema.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

17/09/2019

Orientação sobre o sistema ruralweb e configuração do modulo de impressão.

S/P

18/09/2019

Orientação quanto a ativação do modulo de impressão do sistema ruralweb.

S/P

27/09/2019

Solicitação de correção no sistema ruralweb para o município poder digitar nota fiscal
de venda de gado.

S/P

04/10/2019

Orientação quanto ao cadastro de produtor rural para inclusão de um dependente com
uma declaração de união estável.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

01/11/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico do município referente ao ano
base 2018.

S/P

01/11/2019

Verificar junto ao programador do sistema ruralweb a atualização para puxar o nome
correto do produtor com a inscrição estadual nº 01.095.742-1.

S/P

07/11/2019

Orientação referente a digitação de notas fiscais de produtores no sistema ruralweb.

S/P

27/11/2019

Orientação referente a qual atividade utilizar num cadastro de produtor novo onde o
mesmo irá plantar repolho. Orientado que deve utilizar plantio de hortaliças.

S/P

02/12/2019

Encaminhar ao município o modelo de lei sobre liberdade econômica.

S/P

05/12/2019

Orientação referente a venda de produtores de fumo para a empresa Souza Cruz.
Orientado que se a venda fora para fora do Estado é obrigatório o uso da nota fiscal
eletrônica, conforme legislação do Estado.

S/P

17/12/2019

Orientação referente a realização de nova inscrição do produtor para arrendamento de
terra. Orientado que para realizar primeiro o produtor dono da terra deve fazer uma
inscrição de produtor no município para depois conseguir fazer a inscrição do produtor
que esta arrendando a terra.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

14/01/2019

Orientação quanto ao cadastramento do CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica
da Pessoa Física.

S/P

07/02/2019

Orientação quanto a cobrança de alvará de um MEI.

S/P

21/02/2019

Correção de cadastro de produtor no sisruralweb onde constava data de final do
contrato no cadastro de usufrutuário.

7083

15/03/2019

Realização de palestra para os produtores rurais do município sobre os assuntos do
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) e E-Social Rural.

S/P

15/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

7317

27/08/2019

Deslocamento até o município para participação de uma reunião com os funcionários
do setor de agricultura, jurídico, contabilidade, tributação e fiscalização, com a
participação do prefeito municipal, para esclarecer quanto ao retorno do ICMS,
formação do índice de retorno do ICMS e bônus para a agricultura.

S/P

05/09/2019

Atendimento via acesso remoto para correção na configuração do navegador chrome
para acessar o sistema ruralweb.

S/P

07/10/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2017.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

06/02/2019

Orientação referente a emissão de notas fiscais de produtor de leite.

S/P

14/02/2019

Orientação quanto a realização de cadastro de produtor rural e informações sobre
benefícios do produtores e dependentes para receber do INSS.

S/P

12/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

7128

29/03/2019

Encaminhamento da DIME da empresa referente ao ano base 2016, 2017 e 2018
juntamente com quanto aproximadamente gerou de retorno de ICMS ao município.

7167

27/05/2019

Encaminhando para o solicitante a DIME da empresa, onde consta o valor adicionado.

S/P

10/06/2019

Solicitação para a unidade conveniada encaminhar as notas fiscais de produtores e
contra notas escaneadas para realização de recurso do movimento econômico.

S/P

02/08/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando ao acesso ao sistema que está com problema.

S/P

07/08/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais no programa ruralweb.

7151

13/08/2019

Solicitação cancelada, pelo motivo de solicitante não realizar mais o evento.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

06/09/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais de produtor.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

27/09/2019

Solicitação de correção no sistema ruralweb para o município poder digitar nota fiscal
de venda de gado.

7344

23/10/2019

Realização de palestras para os produtores rurais sobre CAEPF e E-Social Rural.

7387

06/11/2019

Realização de planilha contendo os dados do movimento econômico, referente aos
anos de 2009 até 2018. Material enviado via e-mail ao município.

S/P

06/11/2019

Orientação quanto a emissão de notas fiscais de produtores e alteração em cadastro
de produtor.

7390

18/11/2019

Encaminhando para o solicitante a DIME da empresa, onde consta o valor adicionado.

S/P

26/11/2019

Encaminhar ao município tabela de produtos contendo a porcentagem de imposto.

S/P

05/12/2019

Orientação quanto a emissão de relatório contendo o total de notas fiscais emitidas e
digitadas no sistema ruralweb.

7408

10/12/2019

Informações solicitadas enviada via e-mail ao município.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

15/02/2019

Orientação quanto a realização de um cadastro de produtor novo.

S/P

04/03/2019

Atendimento referente a verificação do movimento econômico das empresas de
transportes se as mesmas estão declarando para o município.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

06/06/2019

Orientação referente a emissão de notas fiscais do novo sistema de blocos de notas.

S/P

10/06/2019

Solicitação para a unidade conveniada encaminhar as notas fiscais de produtores e
contra notas escaneadas para realização de recurso do movimento econômico.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

05/09/2019

Atendimento via acesso remoto para correção na configuração do navegador chrome
para acessar o sistema ruralweb.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

09/09/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2017 e 2018.

S/P

07/11/2019

Encaminhamento dos dados do movimento econômico ano base 2018.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

23/01/2019

Orientação quanto a correção de valores em um parcelamento.

S/P

24/01/2019

Orientação referente a incidência de ISSQN sobre obras de energia.

S/P

25/01/2019

Orientação referente a envio do arquivo contendo os CNPJs com pendência para o
Simples Nacional.

S/P

06/02/2019

Esclarecimentos de dúvidas do prefeito quanto ao movimento econômico do município.

S/P

07/02/2019

Orientação quanto a exigência das normas de acessibilidade.

S/P

20/02/2019

Orientação quanto a retenção de ISSQN sobre serviço de coleta de lixo.

S/P

06/03/2019

Orientação referente a retenção de ISSQN de serviços médicos.

7089

11/03/2019

Realização de palestra para os produtores rurais do município sobre os assuntos do
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) e E-Social Rural.

S/P

13/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

12/04/2019

Orientação quanto a atualização monetária anual dos tributos municípios.

S/P

10/06/2019

Solicitação para a unidade conveniada encaminhar as notas fiscais de produtores e
contra notas escaneadas para realização de recurso do movimento econômico.

7216

11/06/2019

Atendimento na sede da AMOSC, visto que a solicitante estava em reunião do
colegiado jurídico da AMOSC e já aproveitou para sanar suas dúvidas sobre o caso de
contribuição de melhoria.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

21/06/2019

Orientação referente ao sistema Ruralweb para acessar o sistema.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

09/09/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2017 e 2018.

S/P

18/09/2019

Envio do relatório do movimento econômico analítico separado por categoria.

7373

28/10/2019

Realização de parecer técnico conforme solicitação através do sistema siga web, sob
o protocolo nº 7373, parecer técnico nº 14/2019. O parecer original será enviado pelo
malote ao município.

S/P

06/11/2019

Orientação de como proceder em caso onde o contribuinte já realizou o pagamento da
guia do ITBI, porém o negócio não se concretizou e o mesmo está solicitando a
restituição do valor pago.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

12/02/2019

Orientação quanto a retenção de imposto de renda sobre nota fiscal de prestação de
serviço.

S/P

14/02/2019

Verificação de erro ao tentar entrar no sistema SisruralWeb, problema corrigido.

S/P

13/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

S/P

20/03/2019

Orientações referente a digitação de notas fiscais de produtor no sistema novo
(RuralWeb).

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

09/04/2019

Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
RuralWeb.

S/P

29/07/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando a digitação pelo leitor de código de barras que está dando erro na
unidade de medida.

S/P

06/08/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando a digitação pelo leitor de código de barras.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

07/08/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais no programa ruralweb.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

16/09/2019

Informações referente ao movimento econômico do município.

S/P

23/10/2019

Orientação quanto a alíquota do ICMS na venda de produtor, onde o produto é
cachaça.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE PAIAL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

11/01/2019

Orientação quanto ao cadastramento do CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica
da Pessoa Física.

7043

25/01/2019

Deslocamento até o município para orientação do novo funcionário do setor de bloco
de notas de produtor.

S/P

12/02/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais de produtores rural.

S/P

08/03/2019

Orientação referente a troca de senha do usuário do S@T no site do Estado.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

28/03/2019

Orientação quanto o que compõem o movimento econômico do município para fins de
retorno de ICMS.

7156

04/06/2019

Deslocamento até o município para instalação do novo sistema de blocos de notas de
produtor e realizar treinamento para o servidor referente ao mesmo.

7133

04/06/2019

Deslocamento até o município para instalação do novo sistema de blocos de notas de
produtor e realizar treinamento para o servidor referente ao mesmo.

S/P

06/06/2019

Orientação referente a impressão de blocos de notas de produtor pelo sistema novo.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

02/10/2019

Orientação quanto a verificação de inconsistência das notas fiscais no sistema
ruralweb.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE PAIAL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

15/10/2019

Orientação quanto a realização de cadastros de produtores que foi realizado no SAT e
não estão aparecendo no ruralweb.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

14/01/2019

Orientação quanto ao cadastramento do CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica
da Pessoa Física.

S/P

15/02/2019

Orientação quando a emissão de relatório do sisruralweb.

S/P

06/03/2019

Orientação quanto aos dias que sera instalado o novo sistema de emissão e digitação
de notas fiscais de produtores.

S/P

13/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

S/P

26/03/2019

Orientação referente a localizar um erro no cadastramento de uma inscrição estadual
nova.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

04/06/2019

Encaminha para o solicitante os dados do movimento econômico ano base 2015 a
2018.

S/P

06/06/2019

Encaminha para o solicitante os dados do movimento econômico ano base 2007 a
2017.

S/P

19/06/2019

Encaminhar ao município os relatório do movimento econômico ano base 2007 a 2018.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

03/09/2019

Orientação quanto a realização de um cadastro de produtor rural que está dando erro
no SAT.

S/P

21/10/2019

Deslocamento até o município para instalação e configuração do sistema ruralweb.

S/P

22/10/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais de produtor no sistema ruralweb.

S/P

24/10/2019

Orientação referente a impressão de notas de produtor no ruralweb.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

04/11/2019

Orientação de como realizar uma digitação de nota fiscal de produtor, onde o
comprador é um órgão público.

S/P

28/11/2019

Orientação referente a qual Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) correta para
bovinos para abate.

S/P

06/12/2019

Orientação referente a amissão de relatório do movimento econômico total para
apresentar ao conselho de agricultura do município.

S/P

13/12/2019

Inclusão manual de um produtor no sistema RuralWeb.

S/P

18/12/2019

Disponibilizar acesso ao sistema RuralWeb para o Michael. Usuário já estava
disponível apenas não lembrava a senha.

S/P

18/12/2019

Encaminhar para o Sr. Sergio o relatório analítico do movimento econômico do
município juntamente com o índice de retorno do ICMS para o ano de 2020.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

07/02/2019

Encaminhado de dados do movimento econômico de uma empresa.

S/P

12/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

S/P

18/03/2019

Orientação quanto a emissão de blocos de notas de produtor no sistema novo.

S/P

20/03/2019

Orientações referente a digitação de notas fiscais de produtor no sistema novo
(RuralWeb).

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

28/03/2019

Orientação referente a digitação de notas fiscais de produtores no sistema ruralweb.

S/P

05/06/2019

Orientação referente a emissão de notas fiscais do novo sistema de blocos de notas.

7219

18/06/2019

Atendimento realizado na seda do município, onde foi realizado reunião com a equipe
técnica do município para esclarecimento sobre o retorno do ICMS ao município e
como é composto o índice de retorno do ICMS.

S/P

19/06/2019

Orientação quanto a emissão de relatório, no sistema novo de emissão de bloco de
notas (RuralWeb).
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

7285

02/08/2019

Solicitação duplicada.

7286

06/08/2019

Deslocamento até o município para participar de reunião com os vereadores do
município na câmara de vereadores para explicar como funciona o retorno do ICMS ao
município e o por que o município alterou a base de cálculo do bônus de incentivo aos
produtores rurais.

S/P

07/08/2019

Orientação no programa ruralweb da FECAM inclusão de um produto.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

29/08/2019

Orientação de como dar baixa corretamente no sistema SAT de um dependente de
produtor.

S/P

29/08/2019

Inclusão de produtor (sorgo) para digitação de notas fiscais do programa ruralweb.

S/P

26/09/2019

Orientação quanto a autorização no banco do brasil para realização de débito na conta
do município que recebe os 50% do IPVA.

S/P

07/10/2019

Verificação de porque não esta conseguindo entrar no sistema sisrural.

S/P

09/10/2019

Orientação de como realizar uma digitação de nota fiscal de venda de produtor.

S/P

29/10/2019

Orientação referente a troca de dependente no bloco de notas de produtor.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

7061

13/02/2019

Realização do parecer técnico, conforme solicitação e encaminha para o solicitante.

S/P

21/02/2019

Orientação e analise de parecer sobre retenção de ISSQN, INSS e Imposto de Renda.

S/P

26/02/2019

Orientação quanto a emissão de nota fiscal de cascalho de produtor para a prefeitura.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

08/04/2019

Orientação quando a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal para venda a órgãos
públicos.

S/P

10/04/2019

Analise de parecer enviado pelo setor de tributos, após analise resposta feita ao
município apontando as alterações que devem ser feitas.

S/P

13/06/2019

Orientação para o setor jurídico referente a IN 1.877/2019.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

05/09/2019

Atendimento via acesso remoto para correção na configuração do navegador chrome
para acessar o sistema ruralweb.

S/P

24/10/2019

Orientação quanto ao valor adicionado de uma empresa que está com o enderece no
cadastro errado.

S/P

02/12/2019

Orientação referente a disponibilizar dados do movimento econômico. Orientado que
os dados que são sigilosos não devem ser disponibilizados (ex. relatório analítico de
todas as empresas).

S/P

18/12/2019

Encaminhar o valor adiciona de duas empresas (inscrição estadual 260.197.963 e
258.406.992) ao Sr. Odair, conforme solicitado via e-mail.

S/P

19/12/2019

Encaminhar o município dados do movimento econômico de empresas.

S/P

20/12/2019

Encaminhar o município dados do movimento econômico de empresas.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

28/01/2019

Orientação quanto a emissão de relatório contendo os dados do movimento
econômico de empresas de turismo.

S/P

05/02/2019

Orientação digitação de notas fiscal de produtor.

S/P

12/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

06/06/2019

Orientação referente a emissão de notas fiscais do novo sistema de blocos de notas.

S/P

10/06/2019

Solicitação para a unidade conveniada encaminhar as notas fiscais de produtores e
contra notas escaneadas para realização de recurso do movimento econômico.

S/P

26/07/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando a digitação pelo leitos de código de barras que está dando erro na
unidade de medida.

S/P

31/07/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando a digitação pelo leitor de código de barras que está faltando o campo
para inserir notas fiscais conjugadas.

S/P

07/08/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico ano base 2018.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

26/08/2019

Orientação quanto a guarde de documentação de cadastro de produtores das
unidades conveniadas.

S/P

29/08/2019

Orientações do sistema ruralweb. Erro de unidade de medida enviado ao programador
para correção.

S/P

11/09/2019

Encaminhamento do movimento econômico das empresas com os CNPJS raiz
07.182.70, 03.597.501, 85.394.690, 14.515.976, 33.165.434, 82.089.566, 18.650.225,
28.105.924 e 21.372.755.

S/P

17/09/2019

Orientação quanto a emissão de nota fiscal de produtor para venda fora do estado.

S/P

07/10/2019

Alteração no sistema sisruralweb de uma nota fiscal que estava digitada errada.

S/P

20/11/2019

Orientação quanto a emissão de blocos de notas e inclusão de notas fiscais manual.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

7019

21/01/2019

Realização do parecer técnico nº 001/2019 e enviado ao município por e-mail para a
solicitante do assunto.

S/P

22/01/2019

Realizado cadastro de uma empresa no sistema sisruralweb para digitação de notas
fiscais de produtor.

S/P

13/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

08/10/2019

Orientação quanto a realização de cadastro de produtor onde a terra está em
condomínio.

S/P

21/10/2019

Orientação referente a digitação de notas fiscais de produtor. Venda de maquinários.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

14/02/2019

Orientação quanto a realização de uma inscrição de produtor por contrato de parceria.

S/P

13/03/2019

Deslocamento até o município para instalação e orientações e funcionamento do novo
sistema RuralWeb para emissão e controle de nota fiscal de produtor.

S/P

15/03/2019

Orientações referente a cobrança e cálculo do IPTU.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

09/04/2019

Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
RuralWeb.

S/P

15/04/2019

Atendimento referente a cancelamento de usuário e realização de novo cadastro de
usuário para o sistema RuralWeb

S/P

04/06/2019

Orientação referente a digitação de notas fiscais de produtores pelo leitor de código de
barras.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

17/09/2019

Orientação referente a correção no cadastro de produtor rural no sistema SAT.

S/P

23/09/2019

Deslocamento até o município para criação de senha do sistema ruralweb, realização
do documento para solicitação da senha do sistema SAT, e encaminhamento para a
criação da senha do REGIM.

S/P

02/10/2019

Orientação para ativação do modulo de impressão do sistema ruralweb, utilizado para
impressão de bloco de nota de produtor.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

02/10/2019

Orientação para configuração das notas fiscais no sitema ruralweb. Caixa nova de
notas fiscais.

S/P

03/10/2019

Orientação quando a reativação de uma inscrição de produtor.

S/P

03/10/2019

Orientação quanto ao cancelamento de bloco de notas de produtor não utilizado pelo
produtor e o mesmo já se encontra vencido.

S/P

04/10/2019

Orientação de como realizar o cancelamento de nota fiscal no ruralweb.

S/P

07/10/2019

Realização de um usuário e senha no sistema sisruralweb para emissão de relatório.

S/P

14/10/2019

Orientação de como proceder referente a uma digitação de nota de produtor que não
está revalidada.

S/P

16/10/2019

Procedimento de como imprimir um bloco de nota, cujo o contrato de arrendamento
está vencido.

S/P

31/10/2019

Orientação quanto a digitação de nota fiscal de produtor rural no sistema ruralweb e
emissão do relatório de venda do produtor.

S/P

08/11/2019

Orientação referente a digitação de nota fiscal de produtor.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

23/01/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais de produtores no sistema SisruralWeb.

S/P

29/01/2019

Orientação quanto a emissão de nota fiscal avulso municipal.

S/P

29/01/2019

Orientação quanto a cobrança de ISSQN sobre construção civil.

S/P

30/01/2019

Orientação quanto a alteração do vencimento da data de validade da nota fiscal de
produtor rural.

S/P

31/01/2019
Orientação referente a envio do arquivo contendo os CNPJs com pendência para o
Simples Nacional.

S/P
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

11/02/2019

Orientação referente a atualização do valor do alvará de funcionamento.

S/P

28/02/2019

Orientação quanto a realização de cadastro de produtor rural.

S/P

08/03/2019

Orientação quanto a autorização para confecção de blocos de notas de prestação de
serviço.

S/P

20/03/2019

Orientação referente a realização de inclusão de dependentes no bloco de notas de
produtor.

S/P

26/03/2019

Orientação de como localizar um protocolo de cadastro de produtor no S@T não
finalizado.

S/P

27/03/2019

Orientação referente a conferencia dos valores digitados das notas fiscais de
produtores como valor declarado pelo contador. E orientação referente ao prazo para
envio do arquivo das notas fiscais para o S@T.

S/P

05/06/2019

Orientação quando a emissão de blocos de notas de produtor pelo sistema novo.

S/P

10/06/2019

Orientação quanto a atualização de cadastros de produtores rurais no S@T e no
sistema ruralweb.

S/P

10/06/2019

Orientação referente a cancelamento de inscrição de produtor por terem os contratos
de arrendamento e/ou parceria vencidos.

S/P

13/06/2019

Orientação referente a impressão de notas fiscais no novo sistema de emissão de
blocos de produtores.

S/P

26/06/2019

Orientação quanto a emissão de relatórios no novo sistema de digitação de notas
fiscais de produtor.

S/P

31/07/2019

Orientação de funcionamento do programa de controle e digitação de notas fiscais de
produtor quando a emissão de relatório de declaração de venda.

7291

13/08/2019

Realização do parecer técnico sobre o assunto solicitado e encaminhado ao município.

S/P

26/08/2019

Julgamento de processos do movimento econômico, atividade realizada do dia 22 de
julho até o dia 26 de agosto, sendo julgados 56 processos.

S/P

06/09/2019

Orientação quanto a digitação de notas fiscais de produtor.

S/P

09/09/2019

Orientação sobre o sistema ruralweb.

7328

09/09/2019

Orientação sobre a retenção de ISSQN sobre serviço de árbitros. Parecer nº 12/2019.

S/P

16/09/2019

Orientação quanto ao acesso ao sistema ruralweb.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina
RELATORIO DE ATIVIDADES
SETOR:

TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

27/09/2019

Orientação quanto ao recolhimento de notas fiscais de produtores e suas contra notas.

S/P

04/10/2019

Orientação referente a como proceder para restituição do valor de ITBI paga por um
contribuinte.

S/P

09/10/2019

Orientação quanto a um erro que está acontecendo para trocar a data de contrato de
arrendamento.

S/P

16/10/2019

Criação de novo usuário para o sistema ruralbel

S/P

16/10/2019

Orientação de como realizar uma digitação de nota fiscal de produtor, cujo a contra
nota está com o CFOP 1.135.

S/P

17/10/2019

Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema
RuralWeb

S/P

06/11/2019

Orientação de como conseguir acessar no computador a pasta C:.

S/P

07/11/2019

Orientação de qual procedimento tomar em caso que houve duplicidade de emissão
de nota fiscal de produtor.

S/P

20/11/2019

Orientação referente a possível problema no sistema ruralweb na emissão de notas
fiscais, porém o erro de emissão foi realizado pela responsável pela unidade
conveniada do município.

S/P

27/12/2019

Encaminhamento do relatório do movimento econômico analítico ano base 2018 ao
prefeito municipal.

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

24/01/2019

Baixa do arquivo do valor adicionado dos municípios para acompanhar a evolução
durante os trabalhos de apuração do movimento econômico.

S/P

25/01/2019

Encaminhar os municípios informações de como consultar CNPJs excluídas do
Simples Nacional.

S/P

11/02/2019

Realização de treinamento para utilização do novo sistema.

S/P

14/02/2019

Analise de parecer técnico de retenção de impostos sobre contratação de uma
empresa optante pelo simples nacional.

S/P

03/06/2019

Deslocamento até os municípios de Guatambu, Caxambu do Sul, Planalto Alegre
Águas de Chapecó, São Carlos, Serra Alta, Sul Brasil, Nova Erechim e Nova Itaberaba
para instalação e reconfigurar o no novo sistema RuralWeb.

S/P

04/06/2019

Deslocamento até os municípios de Arvorevo, Paial e Cordilheira Alta para instalação
do novo sistema RuralWeb.
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TRIBUTAÇÃO

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo

Data

Descrição Atendimento

S/P

05/06/2019

Deslocamento até os municípios de União do Oeste, Jardinópolis, Formosa do Sul,
Santiago do Sul e Coronel Freitas para instalação e reconfigurar o no novo sistema
RuralWeb.

S/P

16/10/2019

Encaminhamento de link do curso da CNM qualifica, onde está oferecendo um curso
no dia 05/11/2019 na AMOSC.

S/P

17/10/2019

Comunicar os municípios que nos dias 18 e 21 de outubro o sistema ruralweb,
conforme combinado na reunião do dia 01/10 irá passar por uma importação de dados
e poderá não funcionar ou ficar lento durante os dois dias.

S/P

21/10/2019

Orientações e colocação de usuários ativos novamente, após a importação dos dados
do sisruralweb.

S/P

04/11/2019

Verificação das DIMEs das empresas, observando se estão declarando o valor da
compra de produtores corretamente.

S/P

04/11/2019

Comunicar os municípios sobre o decreto 328/2019 do Estado que permite a utilização
de aplicativo próprio pelo produtor rural para emissão de nota fiscal de produtor
eletrônica.

S/P

02/12/2019

Envio aos municípios do edital de convocação nº 044/2019 pra reunião do colegiado
de fiscais no dia 05/12/2019

S/P

10/12/2019

Enviar aos municípios o ofício circular nº 174/2019 da FECAM sobre o curso à
distância do ITR.

S/P

16/12/2019

Comunicar os municípios referente a exigência do TCE a partir do 1º bimestre de 2020
do modulo tributário no e-sfinge.

S/P

16/12/2019

Envio aos municípios do edital de convocação nº 047/2019 pra reunião do colegiado
de fiscais no dia 22/01/2020.
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