
 

 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONFAZ-M/ALTO VALE 
16/02/2018 – 9h – Auditório da AMAVI 

 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

a) Eleição da nova Diretoria do CONFAZ-
M/ALTOVALE; 
 

A abertura e condução dos trabalhos foi feita 
pelo Secretário Executivo da AMAVI. A diretoria 
do CONFAZ-M/ALTOVALE foi eleita por 
aclamação, ficando assim constituída e 
empossada: Presidente: Sérgio Maggio, 
Secretário da Fazenda de Lontras; Vice-
presidente: Wilberto Zich, Secretário de 
Administração e Finanças de Atalanta; Primeiro 
Secretário: José Luiz do Nascimento, Fiscal de 
Tributos de Rio do Sul; e Segundo Secretário: 
Heitor Koprowski, Fiscal de Tributos de Ibirama. 

b) Implementação das condições de cobrança 
de dívida ativa através de protestos; 
 

Discutiu-se a importância de implementação da 
cobrança da dívida ativa das Prefeituras por 
meio de protestos em cartório, conforme 
regulamentado pela Lei nº 12.767/12, pois não 
há custos para as Prefeituras e não existe valor 
de alçada como nas cobranças judiciais. 
Necessidade de se implementar com lei 
municipal e convênio com associação nacional 
dos cartórios. A cobrança se dará através da 
emissão CDA, porém deve se ter cuidados com 
créditos duvidosos ou discutíveis. Esse tema 
deverá ser levado para a assembleia dos 
prefeitos para  ação macro. 

c) Definição das informações das obrigações 
acessórias e implementação da cobrança do 
ISS das prestações de serviços com cartão de 
crédito, leasing e planos de saúde; 
 

Discutiu-se a disponibilidade de dados que a 
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa 
Catarina fará mediante convênio com a 
FECAM. Daí os municípios terão os dados das 
operações com cartão de crédito de empresas 
em seus territórios. Os dados serão acessados 
via senha e estarão disponíveis em planilha 
eletrônica. Esses dados são parâmetro, porém 
não são base de cálculo para cobrança do ISS. 
É necessário que se regulamente em âmbito 
municipal quais os dados necessários. Foi 
constituído um grupo para tratar dessa questão 
juntamente com técnicos da AMAVI. O grupo é 
formado por José Luiz do Nascimento de Rio 
do Sul; Heitor Koprowski de Ibirama; Sérgio 
Maggio de Lontras, Guilherme Capistrano de 
Ituporanga e Adriana Gonçalves de Agrolândia. 
Em quinze dias será apresentado o estudo para 



 

 

 
 

o grande grupo para implementação nos 
Municípios do Alto Vale. Decidiu-se promover 
um curso sobre práticas de fiscalização  do ISS 
ainda no primeiro semestre, incluindo os  
tributos da LC 157. 

d) Movimento Econômico 2018; 
 

Foi também abordada a importância de os 
municípios acompanharem o movimento 
econômico com o objetivo de melhorar os 
índices de quota parte do ICMS. A AMAVI está   
acompanhando as informações faltantes no 
banco de dados da SEF/SC via sistema 
eletrônico e comunicando os contadores para 
regularizarem até 30 de março com DIMEs 
substitutivas. Há necessidade dos municípios 
digitarem as notas fiscais de produtores rurais 
emitidas em 2017 para que sejam  
confrontados os dados com os informados  
pelas empresas. 

e) Outros assuntos de interesse dos 
Municípios e do Conselho. 
 

Discutiu-se a importância de não aceitar a 
proposta solicitada pelos cartórios de cobrança 
do ISS por fora, que essa medida é revestida 
de ilegalidade e inconstitucionalidade.  

 
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença. 

 
 

Rio do Sul, 16 de fevereiro de 2018. 
 
 

COORDENADOR DO CONFAZ-M/ALTO VALE 
 

SECRETÁRIO DO CONFAZ-M/ALTO VALE 


