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AMOSC
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 22/01/2020 Coordenar e participar da ReUnião do colegiado de fiscais da AMOSC.

S/P 24/01/2020 Encaminhamentos dos ofícios informando o local e data que será realizado os jogos da AMOSC que será
sediado em Serra Alta.

S/P 21/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC.

S/P 22/04/2020 Realização de ofício para o presidente do senda federal em apoio ao PL 149/19 aprovado pela câmara
dos deputados federal.

S/P 27/08/2020 Coordenação durante a manhã da reunião do colegiado de fiscais, conforme edital de convocação nº
15/2020.

S/P 20/11/2020 Confecção da planilha contendo a comparação do FPM, ICMS e FUNDEB dos dias 1º a 20º do mês de
novembro de 2019 e 2020.

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 02/01/2020 Orientação quanto a emisSão de bloco de nota de produtor, onde o relato do funcionário do município era
que o sistema não estaria funcionando.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 02/04/2020 Verificação das notas fiscais de produtores se foram todas transmitidas para o Estado, processo é feito
por município individualmente.

S/P 19/10/2020 Realização de pedido de revisão do processo nº 202000000000009 de movimento econômico, onde foi
julgado improcedente nosso pedido de crédito para o município. Pedido de revisão realizado amparado
na legislação vigente.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 28/01/2020 Orientação referente a realização de um cadastro de produtor rural, tendo como documento da carteira de
habilitação.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 02/04/2020 Verificação das notas fiscais de produtores se foram todas transmitidas para o Estado, processo é feito
por município individualmente.

S/P 13/04/2020 Orientação de como proceder para que o modulo de impresSão do sistema ruralweb volte a funcionar.

S/P 22/04/2020 Orientação referente a retorno do ICMS para o município, informação se o CFOP 1.451 da retorno ao
município.
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S/P 22/04/2020 Encaminhado ao município informação que tem empresas utilizando a nota fiscal eletrônica conjugada
para prestação de serviço sem autorização do município.

S/P 30/07/2020 Orientação referente ao procedimento que deve ser tomado em casos que o modulo de impressão do
sistema não esta funcionando.

S/P 30/07/2020 Orientação de como proceder para consultar um bloco de notas que foi emitido no sistema velho.

S/P 31/07/2020 Orientação referente a venda de mel em favo se precisa ou não do CIF ou CIE.

S/P 20/08/2020 Envio do relatório do movimento econômico dos anos base de 2018 e 2019. Informado que o relatório do
ano de 2019 é provisório.

S/P 24/08/2020 Orientação referente a pagamento de ISSQN de uma empresa que esta sediada em Florianópolis, porém
presta serviço em Águas Frias.

S/P 24/08/2020 Orientação quanto a inclusão de um filho no bloco de notas do pai.

S/P 26/08/2020 Orientação referente a venda de produtor para produtor de leite in natura.

S/P 08/09/2020 Orientação de como relacionar o CNEA com a tabela anexa a lC 116/2003, enviado arquivo que foi
realizado na AMOSC para os municípios já com essa relação feita.

S/P 18/09/2020 Envio de uma planilha feito pelo setor de tributação da AMOSC contendo a relação de CNAE x o itens da
Lei 116/2003.

S/P 22/09/2020 Orientação referente a cadastro de um produtor com contrato de promessa de compra e venda da terra.

S/P 24/09/2020 Orientação de como retirar um relatório no sistema Ruralweb onde aparece apenas os produtos,
quantidades e valores de todas as vendas dos produtores do município.

S/P 29/09/2020 Orientação quanto a emissão de alvará para uma empresa que não tem a construção ainda no local onde
pretende se instalar.

S/P 08/10/2020 Orientação referente a cadastro de produtor, onde um produtor comprou a terra de outro e o vendedor
não realizou a baixa da inscrição de produtor ainda.

S/P 09/10/2020 Orientação referente a como realizar a notificação a um contribuinte onde o mesmo realizou a construção
invadindo o espaço público.

S/P 09/10/2020 Orientação e auxilio na elaboração do decreto municipal que regulamenta a nota fiscal eletrônica de
prestação de serviço, livro eletrônico e o recibo provisório.

S/P 14/10/2020 Orientação referente a erro na emissão da contra nota da empresa, onde a empresa emitiu a nota em
nome da dependente do bloco, sendo que o correto é a emissão em nome do titular do bloco.

S/P 14/10/2020 Orientação referente a emissão de notificação de uma obra que invadiu o espaço público.

S/P 19/10/2020 Realização de pedido de revisão do processo nº 202000000000009 de movimento econômico, onde foi
julgado improcedente nosso pedido de crédito para o município. Pedido de revisão realizado amparado
na legislação vigente.

S/P 17/11/2020 Orientação referente a repassar a terceiros nomes dos produtores rurais do município.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 19/11/2020 Verificação e correção do sistema Ruralweb, pois o município não estava conseguindo imprimir uma
declaração de venda de produtor.

S/P 23/11/2020 Orientação referente a emissão de um relatório que constasse os dados dos destinatários de leite e quais
foram os produtores que venderam para os destinatários.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 30/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

S/P 30/11/2020 Orientação referente a como deve ser proceder quando o titular do bloco vem a falecer.
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S/P 02/12/2020 Orientação de como deve proceder quando um produtor não irá mais trabalhar no campo e irá iniciar
trabalho com carteira assinada.

S/P 03/12/2020 Orientação referente a qual procedimento deve ser tomado para a realização de baixa de inscrições de
produtor de ofício, haja visto que as mesmas não são movimentadas a mais de anos. Baixa também
autorizada pelo conselho local do município.

7575 04/12/2020 Deslocamento até o município pra saneamento de duvidas quanto a dívida ativa, lei do ISSQN,
procedimentos para cobrança de contribuição de melhoria, procedimentos quando a embargo de uma
construção, orientações quanto a fornecimento de alvará de localização e outros assuntos tratado no dia.

S/P 04/12/2020 Orientação referente a uma inscrição de produtor que não esta aparecendo no sistema Ruralweb.

S/P 28/12/2020 Realização do cancelamento de senha do sistema ruralweb da Sra. Maranice a pedido do município.

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/01/2020 Orientação quanto a digitação de uma nota de produtor para produtor, onde o outro produtor é de um
município que não utilizar o sistema ruralweb.

S/P 28/01/2020 Orientação referente a emisSão de relatório de venda de produtor, onde o produtor é habilitado a tirar
nota fiscal eletrônica.

S/P 29/01/2020 Orientação de como realizar a excluSão de um bloco que foi gravado em duplicidade.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 15/04/2020 Solicitar ao programador do sistema ruralweb a incluSão de um produtor para poder ser digitado notas.

S/P 22/04/2020 Encaminhado ao município informação que tem empresas utilizando a nota fiscal eletrônica conjugada
para prestação de serviço sem autorização do município.

S/P 17/07/2020 Orientação quanto a instalação do sistema RuralWeb em uma máquina que possui o windows 10.

S/P 08/09/2020 Orientação de como digitar uma nota fiscal de produtor, onde o produtor emitiu a nota fiscal de produtor
de devolução de um silo para o Rio Grande do Sul.

S/P 18/09/2020 Orientação quanto a pesquisa de uma empresa no SAT para verificar o valor adicionado da mesma.

S/P 22/09/2020 Orientação referente a como é calculado o valor adicionado de cada empresa.

S/P 08/10/2020 Orientação de como realizar a digitação de nota fiscal de venda de parreira de uva.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 27/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.
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S/P 22/04/2020 Encaminhado ao município informação que tem empresas utilizando a nota fiscal eletrônica conjugada
para prestação de serviço sem autorização do município.

S/P 08/10/2020 Encaminhar o relatório do movimento econômico do produto melancia do ano base 2017, 2018 e 2019.

7560 14/10/2020 Atendimento in loco para sanear dúvidas da nova fiscal de tributos do município quanto aos
procedimentos do setor de tributação e fiscalização do município.

S/P 19/10/2020 Orientação referente a base de cálculo para fins de ITBI. Orientação também sobre definição de
propriedade para saber se o imóvel sofre a incidência do IPTU ou do ITR.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 25/11/2020 Elaboração de parecer técnico referente a retenção de ISSQN de uma obra de empreitada global.

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 23/01/2020 Encaminhar informações sobre o E-sfinge do modulo tributário.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 26/03/2020 Orientação referente a prorrogação do ISSQN e do ICMS das empresas do Simples Nacional.

S/P 29/09/2020 Orientação de como proceder e quais documentos solicitar para cadastro de produtor rural como pessoa
jurídica.

S/P 19/10/2020 Realização de pedido de revisão do processo nº 202000000000009 de movimento econômico, onde foi
julgado improcedente nosso pedido de crédito para o município. Pedido de revisão realizado amparado
na legislação vigente.

S/P 16/11/2020 Orientação referente a realização de bloco de produtor com contrato de comodato.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor, orientado como realizar a
alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 27/01/2020 Orientação quanto a realização de relatório do movimento econômico de produtor e verificação de onde o
sistema SisruralWeb esta baixado, pois foi excluído da área de trabalho.

S/P 30/01/2020 Orientação quanto a emisSão de uma nota fiscal de produtor eletrônica de compra de milho.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 16/04/2020 Orientação de como deve ser o processo para alteração de um cadastro de produtor e como é feito no
sistema ruralweb.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.
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S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 30/11/2020 Cancelamento da senha do sistema Ruralweb a pedido o usuário.

S/P 07/12/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 17/01/2020 Orientação quanto a realização de mais que um cadastro (inscrição estadual) de produtor por exigência
da CELESC para realização do recadastramento.

S/P 29/01/2020 Orientação referente a como realizar a reimpresSão de um bloco de notas de produtor no sistema
ruralweb.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 30/03/2020 Orientação de como realizar a digitação de nota fiscal de produtor para produtor, sendo que o outro
produtor é do município de Marema.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 13/04/2020 Orientação refere a cadastro de produtor, onde o produtor dono da terra tem contrato de arrendamento
com outro produtor e o mesmo quer realizar o cancelamento desse contrato.

S/P 17/04/2020 Orientação referente a recolhimento de impostos sobre uma venda de produtor para produtor.

S/P 23/04/2020 Encaminhado ao município informação que tem empresas utilizando a nota fiscal eletrônica conjugada
para prestação de serviço sem autorização do município.

S/P 30/07/2020 Alteração no cadastro de usuários do sistema RuralWeb do usuário Diego.

S/P 20/08/2020 Envio do relatório do movimento econômico do ano base de 2019. Informado que o relatório é provisório
ainda.

S/P 24/08/2020 Orientação de como realizar a digitação de uma nota fiscal de produtor, onde o produtor realiza vende de
peixe a consumidor final.

S/P 25/09/2020 Orientação referente a cadastro de produtor no sistema SAT.

S/P 09/10/2020 Orientação de digitação de nota fiscal de produtor pelo leitor de código de barras.

S/P 19/10/2020 Realização de pedido de revisão do processo nº 202000000000009 de movimento econômico, onde foi
julgado improcedente nosso pedido de crédito para o município. Pedido de revisão realizado amparado
na legislação vigente.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 20/11/2020 Orientação referente a organização da premiação do movimento econômico na categoria ISSQN.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 26/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/01/2020 Orientação quanto e duvida de ainda precisar gerar e transmitir os arquivos do sistema ruralweb para o
SAT.
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S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de produtores) com o valor
declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação referente ao prazo para envio do arquivo das notas
fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 14/04/2020 Orientação de como proceder na venda de um bovino para um frigorifico, cujo o animal foi diagnosticado
com doença e foi para abate sanitário.

S/P 22/04/2020 Encaminhado ao município informação que tem empresas utilizando a nota fiscal eletrônica conjugada
para prestação de serviço sem autorização do município.

S/P 20/08/2020 Orientação referente a digitação de notas fiscal fora do prazo.

S/P 27/08/2020 Orientação quanto a emissão de relatório de anos anteriores dentro do sistema ruralweb.

S/P 03/09/2020 Orientação de como realizar a pesquisa do movimento econômico da empresa Paraíso.

S/P 19/10/2020 Orientação referente a emissão de relatório de movimentação econômico de produtor anterior ao ano de
2007.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 20/11/2020 Orientação referente a registro de uma serraria móvel que um produtor comprou para serrar madeira
própria.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 30/11/2020 Orientação de como o produtor deve proceder para realizar uma devolução de ração para outro estado.

S/P 02/12/2020 Cadastramento de um novo usuário no sistema Ruralweb.

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 10/03/2020 Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema RuralWeb.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Orientação referente a prorrogação de prazo para prestação de contas junto ao Estado das notas fiscais
de produtores referente ao ano de 2019.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 15/04/2020 Atendimento presencial (aqui na AMOSC) para tirar duvidas do funcionário responsável pelo setor de
bloco de notas.

S/P 15/09/2020 Orientação referente a emissão de guia de recolhimento do ICMS. Alteração cadastral. E emissão de nota
fiscal avulsa.

S/P 22/09/2020 Orientação de como retirar um relatório que comprove a produção de uma agricultor para processo de
aposentadoria de um dependente.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 30/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.
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S/P 01/12/2020 Reunião na AMOSC com os Srs. Jean e Denilso para sanar duvidas quando as alterações da lei do
ISSQN do município.

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 03/01/2020 Orientação quanto a reimpresSão de blocos no sistema ruralweb.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 30/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 07/08/2020 Orientação de como proceder para corrigir no sistema RuralWeb nos casos em que a impressão dos
blocos foi feita com a numeração errada.

S/P 26/08/2020 Orientação referente a retenção de INSS sobre empresa que irá executar obra de construção de calçada
(passeio) no município.

S/P 11/09/2020 Encaminhamento do relatório analítico no movimento econômico ano base 2019, informado que tal
relatório é provisório, sendo o definitivo só sai no final do ano.

S/P 02/10/2020 Orientação referente a cadastro de produtor e emissão de relatório anterior ao ano de 2006.

S/P 07/10/2020 Encaminhar o relatório do movimento econômico do ano base 2017, 2018 e 2019.

S/P 14/10/2020 Orientação referente a disponibilização de uma nova senha para usuário que irá substituir a funcionária
nas suas ausência do setor por motivos diversos.

S/P 19/10/2020 Orientação referente a como recuperar a senha do sistema SAT.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Orientação pra a nova funcionária do setor de bloco de notas do município, orientação referente ao
sistema ruralweb e sistema SAT.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 24/11/2020 Orientação referente a como proceder quando a nota fiscal para digitação não esta inclusa no sistema
Ruralweb.

S/P 02/12/2020 Orientação de como proceder quando na nota fiscal o nome do produtor esta diferente do cadastrado no
sistema Ruralweb.

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/01/2020 Correção no sistema ruralweb de um cadastro de produtor, onde estava puxando o nome da pessoa
errado.

S/P 14/01/2020 Orientação quanto ao prozo para prestação de conta para o Estado e emisSão de relatório para os
produtores.

S/P 28/01/2020 Orientação referente a isenção do ITBI para uma incorporadora de imóveis.

S/P 28/01/2020 Realização de atualização de cadastro de produtor no sistema RuralWeb.

S/P 28/01/2020 Realização de cadastro de um novo usuário no sistema RuralWeb.

S/P 29/01/2020 Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema RuralWeb.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.
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S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 02/04/2020 Orientação quanto ao decreto municipal que prorrogou os vencimentos dos tributos municipais e
orientação que as empresas do simples nacional não podem ser contempladas por esse decreto, visto
que é de competência federal a legislação do Simples Nacional.

S/P 22/04/2020 Verificação do movimento econômico do município, comparando o ano base de 2018 com 2019.

S/P 16/07/2020 Alteração do nome de um dependente no cadastro de produtor rural (sistema RuralWeb).

S/P 19/10/2020 Orientação referente a operação de remessa de ração para o produtor se gera ou não movimento
econômico pro município onde esta localizado o produtor rural.

S/P 19/10/2020 Realização de pedido de revisão do processo nº 202000000000009 de movimento econômico, onde foi
julgado improcedente nosso pedido de crédito para o município. Pedido de revisão realizado amparado
na legislação vigente.

S/P 27/10/2020 Orientação referente a isenção de ITBI.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 25/11/2020 Orientação referente a lançamento de uma taxa de alvará de construção e de ISSQN de uma
regularização requerida pelo próprio contribuinte. Projeto já analisado e aprovado na prefeitura.

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 22/04/2020 Encaminhado ao município informação que tem empresas utilizando a nota fiscal eletrônica conjugada
para prestação de serviço sem autorização do município.

S/P 20/07/2020 Orientação de como proceder em casos que o sistema de controle de emissão de blocos de notas não
gravas todas as notas fiscais corretamente.

S/P 28/07/2020 Repassar ao responsável pelo setor de bloco de notas o número e a pessoa de contato junto ao CIDEMA
para tratar sobre inspeção em produtos agropecuários.

S/P 09/09/2020 Orientação quanto a isenção do ITBI na incorporação de imóveis de pessoa física em uma pessoa
jurídica.

S/P 16/09/2020 Realização de atualização manual do cadastro de produtor no sistema Ruralweb.

S/P 19/10/2020 Realização de pedido de revisão do processo nº 202000000000009 de movimento econômico, onde foi
julgado improcedente nosso pedido de crédito para o município. Pedido de revisão realizado amparado
na legislação vigente.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 24/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

MUNICIPIO DE PAIAL
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Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 30/01/2020 Orientação quanto a digitação de nota fiscal de produtor do ano de 2020.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 14/04/2020 Orientação de como realizar a reativação de um cadastro de produtor no SAT.

S/P 16/04/2020 Orientação de como realizar a digitação de uma nota de produtor, onde o produtor vendo uma maquinário
com a nota fiscal de produtor.

S/P 22/04/2020 Encaminhado ao município informação que tem empresas utilizando a nota fiscal eletrônica conjugada
para prestação de serviço sem autorização do município.

S/P 23/04/2020 Verificação junto ao programador para correção do sistema para digitação de notas pelo leitor de código
de barras.

S/P 24/04/2020 Orientação referente a realização de um cadastro de produtor, onde o produtor tem parceria com o avó.

S/P 11/05/2020 Orientação referente a emisSão de declaração de venda de produtores.

S/P 24/06/2020 Orientação referente a emissão de nota fiscal da empresa que é entregue como contra nota para o
produtor.

S/P 24/06/2020 Verificação no sistema de controle de nota fiscal de produtor se um determinado CPF teve movimentação
de bloco ou não.

S/P 25/06/2020 Orientação referente a como realizar a declaração do valor da terra nua - VTN.

S/P 30/06/2020 Orientação referente ao procedimento que deve ser tomado para cancelamento de nota fiscal de
produtor.

S/P 03/07/2020 Orientação de como realizar um cadastro de produtor com contrato de parceira.

S/P 07/07/2020 Orientação de como realizar a alteração de um nome de dependente no sistema RuralWeb e no sistema
SAT.

S/P 21/07/2020 Orientação de como realizar o procedimento para reativar um cadastro onde o produtor já teve a baixa da
inscrição deferida.

S/P 26/08/2020 Orientação quanto a digitação de nota fiscal de produtor para consumidor final.

S/P 26/08/2020 Orientação referente a como proceder nós casos em que a empresa não informou a contra nota de
produtor o número da nota fiscal da nota de produtor.

S/P 11/09/2020 Orientação quanto a digitação de nota fiscal de produtor de compra, cuja a conta nota é uma nota fiscal
avulsa.

S/P 15/09/2020 Orientação quanto a alteração de cadastro de produtor, alterar o nome do titular do bloco.

S/P 17/09/2020 Orientação quanto a quem pode ser dependente no bloco de notas de um produtor.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 03/12/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

7580 14/12/2020 Deslocamento até o município para realizar treinamento da pessoa responsável pelo setor de bloco de
notas e um produtor rural para estar realizado a emissão de nota fiscal de produtor eletrônica.

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
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Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 24/01/2020 Encaminhamento da prestação de contas do CIDEMA.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 02/04/2020 Orientação referente a como salvar um relatório do sistema RuralWeb.

S/P 03/04/2020 Auxilio para retirar relatório do sistema RuralWeb e SisruralWeb. Configuração do computador para sair a
data nos relatórios corretamente. Orientação de o porque os valores não estão aparecendo na declaração
de venda do produtor inscrito na inscrição estadual nº 010450025.

S/P 17/04/2020 Atendimento referente a realização de novo cadastro de usuário para o sistema RuralWeb.

S/P 22/04/2020 Verificação junto ao programador como esta as alterações solicitadas nos relatório do programa
RuralWeb.

S/P 22/07/2020 Orientação de como realizar a digitação de uma nota fiscal, cujo o código de barras está dando erro para
ler.

S/P 24/09/2020 Instalação do sistema antigo de controle de bloco de notas de produtor para que o município possa emitir
relatório de movimentação financeira para um produtor que precisa para aposentadoria.

S/P 08/10/2020 Orientação de como emitir relatório anterior ao ano de 2006.

S/P 13/10/2020 Realização de um levantamento junto ao demais municípios para saber qual o índice que os demais
municípios utilizam para atualização da correção monetária.

S/P 06/11/2020 Realizar a atualização da tabela de CNAE x ISSQN, pois foram criados novos CNAEs.

S/P 16/11/2020 Orientação de como retirar do sistema antigo e do novo relatório contendo a numeração de quantidade de
blocos impressos para um produtor.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a encontrar no sistema ruralweb um relatório contendo quais os produtos foram
comercializado em um determinado período e quais os valor total de cada um.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 14/12/2020 Atualização da planilha de CNAExISSQN solicitada pelo setor de fiscalização do município, atualização
realizada e encaminhada ao solicitante.

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 23/01/2020 Orientação referente a como consultar o protocolo de uma chamado do SAT.

S/P 27/01/2020 Orientação de como realizar a digitação de uma nota de produtor de venda de fumo para fora do estado.

S/P 27/01/2020 Orientação referente a notas fiscais de produtores que não estão aparecendo no relatório do movimento
econômico.

S/P 29/01/2020 Orientação referente a notas fiscais de produtores que não estão aparecendo no relatório do movimento
econômico.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Orientação de como retirar do sistema RuralWeb um relatório de movimento econômico.
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S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 23/04/2020 Orientação sobre a digitação de notas fiscais de produtor do ano base de 2019.

S/P 24/04/2020 Orientação referente a impresSão de bloco de notas de produtor e configuração da estação de trabalho
do município para impresSão correta das notas de produtor.

S/P 23/09/2020 Orientação referente a cálculo e informação da porcentagem do FUNRURAL incidente na venda.

S/P 28/09/2020 Encaminhamento para o governo do Estado dos dados bancários corretos para transferência do ICMS da
ação judicial nº 0001526-38.2009.8.24.0003.

S/P 16/11/2020 Envio de resposta via e-mail para o Secretário de Administração, Finanças e Planejamento de resposta
do ofício nº 57/2020 da câmara de vereadores do município.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 30/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 22/04/2020 Encaminhado ao município informação que tem empresas utilizando a nota fiscal eletrônica conjugada
para prestação de serviço sem autorização do município.

S/P 14/05/2020 Orientação de como buscar a ficha cadastral de um produtor pelo sistema RuralWeb.

S/P 22/07/2020 Orientação ao prefeito município referente a possibilidade ou não da prorrogação da MP 938 para ampliar
o prazo da recomposição das perdas do FPM aos municípios.

S/P 27/10/2020 Orientação referente a cadastro de um produtor rural no sistema SAT.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 30/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 23/01/2020 Orientação referente a digitação de nota fiscal de produtor pelo leitor de código de barras do sistema
ruralweb.
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S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 25/03/2020 Orientação referente a uma restituição de ISSQN que o Estado esta solicitando ao município. Porém a
solicitação é por e-mail, sendo que minha orientação é para que o Estado faça um pedido de restituição
via processo administrativo.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 16/04/2020 Orientação de como realizar o procedimento para salvar um arquivo do sistema ruralweb em formato
"pdf".

S/P 17/04/2020 Alteração do nome de um dependente de um produtor rural no sistema ruralweb, onde o nome esta com
um "s" a mais no sobrenome da pessoal.

S/P 11/05/2020 Verificação do sistema RuralWeb de erro que esta impedindo a digitação pelo leitor de código de barras.

S/P 14/05/2020 Orientação de como buscar a ficha cadastral de um produtor pelo sistema RuralWeb.

S/P 24/06/2020 Orientação de como recuperar a senha do sistema SisruralWEb.

S/P 26/06/2020 Orientação de como proceder quando o cadastro de produtor (capturador pesqueiro) está dando erro
para finalizar.

S/P 22/07/2020 Solicitado pelo município que o sistema RuralWeb um relatório especifico. Demanda encaminha para o
programador.

S/P 19/10/2020 Realização de pedido de revisão do processo nº 202000000000009 de movimento econômico, onde foi
julgado improcedente nosso pedido de crédito para o município. Pedido de revisão realizado amparado
na legislação vigente.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Correção no sistema ruralweb de uma data de contrato de arrendamento para que o município pudesse
emitir nota fiscal para o produtor.

S/P 30/11/2020 Realização de defesa oral junto ao Estado de um pedido de revisão do processo de movimento
econômico da empresa RQ Indústria e Comércio de Confecções Ltda.

S/P 03/12/2020 Orientação referente a qual procedimento deve ser tomado para que o produtor rural venda peixe para
consumidor final.

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 17/01/2020 Orientação quanto ao cadastro de um produtor, onde a terra (propriedade) esta em nome da uma
empresa.

S/P 27/01/2020 Encaminhamento do valor adicionada da empresa inscrita no CNPJ nº 13.82.218/0001-98 do ano base
2019.

S/P 10/02/2020 Visita aos locais dos jogos da AMOSC. lUCIANO, JORGE E VERA

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 01/04/2020 Orientação referente a como salvar um relatório do sistema RuralWeb.

S/P 26/06/2020 Encaminhar ao município os relatórios analíticos dos movimento econômico dos anos base de 2017,
2018 e 2019, sendo o do ano de 2019 o relatório é o provisório.

S/P 29/09/2020 Orientação de como proceder para liberação de alvará provisório para empresas de inicio de atividade.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Página 13/16 SIGAWEB - Sistema de Solicitação de Serviços 25/03/2021

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 25/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 08/01/2020 Solicitação para retirar de todos os grupos o contato do Sr. Claudemir Saugo.

S/P 17/01/2020 Orientação quanto a correção de uma nota fiscal que foi digitada errada no sistema ruralweb.

S/P 02/03/2020 Orientação de como proceder em casos que o sistema não grava corretamente os blocos de produtores.

S/P 03/03/2020 Orientação de como realizar quando o produtor recebe a contra nota da empresa e não consta o número
de uma nota fiscal de produtor nos dados adicionais da nota fiscal da empresa.

S/P 05/03/2020 Orientação de como proceder nos casos em que os produtores não sejam organizados e não prestem
conta das notas fiscais emitidas corretamente.

S/P 10/03/2020 Auxilio na digitação de notas fiscais de produtor do ano de 2019, onde foi excluído todas as notas fiscais
do ano referido e tendo a necessidade de digitar novamente, pois havia muitos erros. Atividade realizado
de 24/02/2020 a 10/03/2019.

S/P 11/03/2020 Auxilio na digitação de notas fiscais de produtor do ano de 2019, onde foi excluído todas as notas fiscais
do ano referido e tendo a necessidade de digitar novamente, pois havia muitos erros.

S/P 12/03/2020 Auxilio na digitação de notas fiscais de produtor do ano de 2019, onde foi excluído todas as notas fiscais
do ano referido e tendo a necessidade de digitar novamente, pois havia muitos erros.

S/P 17/03/2020 Auxilio na digitação de notas fiscais de produtor do ano de 2019, onde foi excluído todas as notas fiscais
do ano referido e tendo a necessidade de digitar novamente, pois havia muitos erros.

S/P 19/03/2020 Auxilio na digitação de notas fiscais de produtor do ano de 2019, onde foi excluído todas as notas fiscais
do ano referido e tendo a necessidade de digitar novamente, pois havia muitos erros.

S/P 20/03/2020 Auxilio na digitação de notas fiscais de produtor do ano de 2019, onde foi excluído todas as notas fiscais
do ano referido e tendo a necessidade de digitar novamente, pois havia muitos erros.

S/P 31/03/2020 Orientação de onde encontrar a quantidade de MEIs cadastrados no município.

S/P 31/03/2020 Orientação de onde o município pode encontrar a quantidade de Micro Empreendedores tem no
município.

S/P 02/04/2020 Orientação referente a como fazer para tirar um relatório de compras do sistema RuralWeb para um
produtor.

S/P 03/04/2020 Orientação referente a como realizar a correção de uma nota fiscal que já foi digitada no sistema.

7469 14/04/2020 Atendimento in loco no município para orientação e avaliação do setor de tributos.

S/P 23/06/2020 Orientação de porquê não esta aparecendo na declaração de venda de um produtor determinadas notas
fiscais.

S/P 10/08/2020 Repassar para o município que o sistema RuralWeb foi corrigido e que agora a usuária Aline poderá ver
todas as opções que o sistema permite utilizar.

S/P 19/08/2020 Orientação referente a correção das notas fiscais que aparecem no relatório de inconsistência do sistema
Ruralweb.

S/P 24/08/2020 Orientação de como proceder para conferencia da quantidade de notas fiscais de produtor que estão
digitadas no sistema ruralweb.

S/P 10/09/2020 Orientação quanto ao fornecimento de declaração de venda pra um produtor do período de 2000 a 2020.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEPARTAMENTO: TRIBUTAÇÃO

Página 14/16 SIGAWEB - Sistema de Solicitação de Serviços 25/03/2021

S/P 10/09/2020 Orientação quanto ao procedimento que deve ser tomado quando é encontrado duas notas fiscais com o
mesmo número no sistema Ruralweb.

S/P 11/09/2020 Orientação quanto há que precedimento tomar quanto aparece duas notas fiscais de produtores com o
mesmo número e serie.

S/P 22/09/2020 Orientação quanto a emissão de declaração de venda de um produtor.

S/P 19/10/2020 Orientação referente como proceder para solicitação de formulários continuo de bloco de notas de
produtores, pois o setor de blocos esta com pouco notas para emitir.

S/P 19/10/2020 Orientação referente a onde localizar os dados de geração de emprego com carteira assinado no
município.

S/P 13/11/2020 Verificação junto ao programador do sistema Ruralweb alguns erros que o sistema esta apresentado ao
gravas os blocos.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 01/12/2020 Orientação sobre cobrança de alvará de empresa com inicio de atividade durante o ano.

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 15/01/2020 Orientação quanto a digitação de uma nota fiscal, cujo a empresa que esta comprando do produtor é de
fora do Estado.

S/P 23/01/2020 Orientação referente a digitação de nota fiscal de produtor pelo leitor de código de barras do sistema
ruralweb.

S/P 23/03/2020 Orientação referente a conferência dos valores digitados no sistema ruralweb (das notas fiscais de
produtores) com o valor declarado pelo contador das empresas no quadra 47 da DIME. E orientação
referente ao prazo para envio do arquivo das notas fiscais para o sistema SAT.

S/P 31/03/2020 Realização de conferencia das notas fiscais digitadas, geração do arquivo para ser transmitidos para o
Estado via SAT e transmisSão do arquivo.

S/P 23/06/2020 Orientação referente a digitação de notas fiscais de fumo para fora do Estado.

S/P 25/06/2020 Orientação de como consultar movimentação de produtor no sistema antigo.

S/P 31/07/2020 Cadastramento de um novo usuário no sistema RuralWeb.

S/P 31/07/2020 Orientação de como realizar o procedimento para que o modulo de impressora funcione para o usuário
novo do sistema.

S/P 24/08/2020 Orientação de como realizar a consulta de movimentação financeira de 1990 até 2019 de um produtor
rural.

S/P 17/09/2020 Orientação quanto a alteração de nome de uma linha no SAT.

S/P 07/10/2020 Orientação de como incluir um dependente no sistema SAT e o porque esse dependente não aparece
mais no sistema.

S/P 19/10/2020 Realização de pedido de revisão do processo nº 202000000000009 de movimento econômico, onde foi
julgado improcedente nosso pedido de crédito para o município. Pedido de revisão realizado amparado
na legislação vigente.

S/P 18/11/2020 Orientação referente a mudança da data de validade da nota fiscal de produtor no sistema Ruralweb,
orientado como realizar a alteração e quando mudar.

S/P 19/11/2020 Verificação e correção do sistema Ruralweb, pois o município não estava conseguindo imprimir uma
declaração de venda de produtor.
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S/P 23/11/2020 Encaminhar ao setor de tributos do município modelo de lei para ser enviado a câmara de vereadores
para aprovação ainda no ano de 2020, modelo de lei este que é as adequações na legislação do
município em relação a Lei Complementar Federal nº 175/2020.

S/P 27/11/2020 Desenvolver para o município um modelo de lei baseado encima da lei do ISSQN do município as
alterações referentes a lei complementar 157/2016 e 175/2020.

7577 15/12/2020 Realização do parecer referente a incidência ou não da taxa de de alvará de localiza e encaminhado ao
setor responsável pela solicitação.

7583 16/12/2020 Realização do parecer conforme solicitação e encaminhado do município.

TODOS OS MUNICIPIOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 03/02/2020 Apresentação do projeto educação fiscal para os professores das escolas municípios.

S/P 19/02/2020 Participar da ReUnião do grupo GAAVA conforme OF/CIRC/Nº 002/2020.

S/P 20/03/2020 Encaminhamento da informação da Resolução n° 152/2020, resolução aprovou a prorrogação dos
Vencimentos da guia do simples nacional. Por consequência disso os municípios devem ter uma queda
significativa na arrecadação do ISS e também receberam uma cota menor do ICMS e do FPM.

S/P 22/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC.

S/P 23/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC.

S/P 23/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC.

S/P 24/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC.

S/P 25/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC.

S/P 26/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC.

S/P 26/03/2020 Participação da ReUnião on-line do grupo GAAVA durante o período da tarde.

S/P 27/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC. E
realização de planilha para os casos de DENGUE.

S/P 28/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC. E
realização de planilha para os casos de DENGUE.

S/P 29/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC. E
realização de planilha para os casos de DENGUE.

S/P 30/03/2020 Auxilio na digitação de notas fiscais de produtor do ano de 2019, onde foi excluído todas as notas fiscais
do ano referido e tendo a necessidade de digitar novamente, pois havia muitos erros. Trabalho realizado
do dia 20 a 30 de março.

S/P 30/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC. E
realização de planilha para os casos de DENGUE.

S/P 31/03/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC. E
realização de planilha para os casos de DENGUE.

S/P 01/04/2020 Realização de planilha para acompanhamento dos casos do COVID-19 na região da AMOSC. E
realização de planilha para os casos de DENGUE.

S/P 06/04/2020 Orientação de como proceder nos casos em que os produtores não prestam conta das notas fiscais junto
a unidade conveniada.

S/P 13/04/2020 Informar todos o municípios que o sistema ruralweb esta passando por manutenção e o mesmo fica fora
do ar durante a manhã.

S/P 15/04/2020 Participação de ReUnião do movimento econômico via web conferência com o coordenador mo
movimento econômico do estado.

S/P 17/04/2020 Encaminhamento e uma nova senha para utilização do programa ruralweb (sistema de contro de nota
fiscal de produtor).
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S/P 22/04/2020 Analise das empresas para verificação se o valor adicionado de cada município esta correto.

S/P 23/04/2020 Analise das empresas para verificação se o valor adicionado de cada município esta correto.

S/P 03/07/2020 Realização de processos de primeira instância do movimento econômico, atividade realizada de 03/06 a
03/07.

S/P 13/08/2020 Julgamento de processos administrativo do movimento econômico, atividade realizada do dia 15/07 a
13/08, sendo julgados 51 processos.

S/P 18/08/2020 Solicitar para o programador do sistema Ruralweb a corração do mesmo, sistema apresenta
inconsistência no relatório de erros (não some a nota fiscal corrigida).

S/P 24/08/2020 Realização de processos de segunda instância do movimento econômico, atividade realizada de 17/0 a
24/08.

S/P 26/11/2020 Sessão das câmaras reunidas, defesa oral dos municípios impugnados em recurso especial do
movimento econômico.

S/P 01/12/2020 Orientação referente a digitação de notas pelo leitor de código de barras, informação de que o sistema
voltou a funcionar normalmente.

S/P 03/12/2020 Participação da reunião de encerramento e avaliação dos trabalhos realizados do grupo GAAVA que
acompanha a apuração do valor adicionado e índice de retorno do ICMS para os municípios junto ao
Estado de Santa Catarina.

S/P 03/12/2020 Encaminhamento para todos os município da abertura das inscrições para o curso básico para iniciantes
e cadastro e emissão de blocos de produtor. Curso será realizado pelo Estado.

S/P 14/12/2020 Participação da reunião realizada pela secretária do estado da fazenda com a FECAM para tratar de
assuntos ligados a emissão de notas de produtor e outros assuntos.


