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NOTÍCIAS DO FISCO
Se depender da gente SANTA CATARINA vive melhor.
Auditores Fiscais da Receita Estadual

99% das importações catarinenses
são liberadas automaticamente
Reconhecido internacionalmente
como o Estado com as melhores condições logísticas do Brasil em relação
às estruturas portuárias, Santa Catarina conta com um poderoso aliado: o
melhor e mais avançado sistema de liberação de importações do Fisco Brasileiro, 100% desenvolvido e mantido
por Auditores Fiscais da Administração Tributária Catarinense. Integrado

com diversos bancos de dados, o sistema garantiu a célere liberação automática de 99% das 13.990 declarações
de importação desembaraçadas em
Junho de 2016. Tudo isso eletronicamente, sem necessidade de comparecimento pessoal nas Gerências Regionais para visar guias de exoneração
e/ou entregar documentação física.
Adeus papelada!

Planejamento Estratégico para o
triênio 2016-2019
A Diretoria Executiva do SINDIFISCO/SC realizou, com a assessoria
do Professor Ricardo Alves Rabelo, o
Planejamento Estratégico que norteará as atividades dos membros eleitos
para o triênio 2016-2019. Durante dois

dias de intenso debate, foram feitas
avaliações da última gestão, dos cenários, definidas estratégias, metas e
ações, com vista ao atingimento dos
novos desafios e objetivos. Muito trabalho pela frente. Então, mãos à obra!

Prêmio de Boas Práticas em
Gestão Pública UDESC/ESAG
O SINDIFISCO/SC, na condição
de parceiro, por acreditar que tão importante quanto a obtenção do recurso é a sua aplicação transparente e de
qualidade, participou ativamente do
louvável e inovador Prêmio de Boas
Práticas em Gestão Pública UDESC/

ESAG. A iniciativa vai ao encontro da
necessidade de premiar práticas inovadoras de gestão que tragam consigo
incremento qualitativo na prestação
do serviço público e consequente melhoria da qualidade de vida do cidadão
catarinense. Parabéns aos vencedores!

Projeto Integrar inicia entrevistas
para Curso Semiextensivo
O Projeto de Educação Comunitária Integrar iniciou entrevistas para
o Curso Semiextensivo 2016 no dia
25 de julho. A iniciativa voluntária de
professores e amigos é voltada à preparação de candidatos de baixa renda que têm o desejo de ingressar em
curso de graduação nas universidades

federais e estaduais. Desde o início
do projeto, em 2011, mais de 300 alunos obtiveram êxito em cinco edições
de vestibulares da UFSC / UDESC /
IFSC / USJ / UFRGS, um percentual
de aprovações aproximado de 42%.
O SINDIFISCO/SC apoia o projeto e
está na torcida pelo sucesso dos alunos.

COMBATE À SONEGAÇÃO.
REPÚDIO À CORRUPÇÃO.
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