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L O A T

P A L A V R A  D A  C O M I S S Ã O

Caros Colegas,

Alegria! Satisfação! Realização! Esses são os 
verdadeiros sentimentos após a conclusão de 
mais uma etapa do árduo e complexo trabalho 
empreendido em prol da modernização da Ad-
ministração Tributária Catarinense.

O que ora apresentamos a todos vocês não 
é apenas o anteprojeto da Lei Orgânica da Ad-
ministração Tributária do Estado de Santa Cata-
rina, mas sim a materialização de uma visão 
profissional, moderna e ética de como a estru-
tura deverá ser organizada para que consiga-
mos construir uma sociedade mais justa e igua-
litária.

Em 2014, o SINDIFISCO criou uma comissão 
para debate e formulação de uma proposta 
concreta, a nível estadual, de Lei Orgânica da 
Administração Tributária. Após a definição dos 
membros, recorremos ao auxílio de uma das 
maiores especialistas mundiais no tema, Dra. 
Adriana da Costa Ricardo Schier.  

Cientes do enorme desafio a ser enfrentado 
por nossa comissão, porém animados, inicia-
mosos trabalhos pela análise criteriosada atual 
estrutura da Diretoria da Administração Tributá-
ria e da Secretaria de Estado da Fazenda/SC, as-
sim comoestudamos anteprojetos e leis orgâni-

cas existentes em outros Estados da Federação, 
entre eles, SP, MG, CE, RS, SE, PI, PA, PB, e da 
LOAT FENAFISCO. Também foram explorados 
modelos já existentes de Administração Tribu-
tária que são referências mundiais, tais como 
Alemanha, Canadá e Estados Unidos.

No âmbito interno da comissão, debatemos 
todos os pontos do projeto, exaustivamente, ca-
da uma das 11.504 palavras contidas nos 105 
artigos do texto final, com a convicção de estar-
mos construindo uma proposta séria e crucial à 
manutenção e ao desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina.

Engana-se quem pensa que estamos sozi-
nhos nesta batalha. Não estamos! Planejamos o 
futuro em consonância com os interesses de to-
da a sociedade, favorável à nova gestão pública, 
profissional, eficiente, enxuta e dinâmica, que 
presta serviços cada vez melhores ao cidadão. 
Caminhamos juntos com o servidor público, 
que se emociona ao ver o resultado de seu es-
forço diário concretizado em melhores escolas, 
hospitais, estradas, e, acima de tudo, contamos 
com o suporte constitucional, o qual define co-
mo prioritária e essencial ao funcionamento do 
Estado as atividades da Administração Tributá-
ria.

Sempre encaramos o desafio de elaborar a 
LOAT com responsabilidade e máximo cuidado 

na busca pela melhor técnica, por considerá-la 
um pilar essencial à estrutura de manutenção 
do Estado Democrático de Direito, sempre res-
paldados nas normas tributárias constitucio-
nais, gerais e estaduais.

Por meio da LOAT conseguiremos dar uma 
resposta positiva e eficiente aos clamores do pai 
de família, que necessita de uma vaga na esco-
la para seu filho estudar, aos lamentos do enfer-
mo, que necessita um atendimento médico de 
qualidade, às demandas do empresário, que 
deseja prosperar e ser competitivo, ao grito dos 
excluídos, que do Estado dependem para poder 
sobreviver dia após dia, e às demandas do pró-
prio servidor público, que almeja reconheci-
mento, valorização e respeito.

Temos plena consciência de que o antepro-
jeto é apenas o primeiro passo de uma longa 
caminhada, que envolverá negociação com o 
Executivo e o Legislativo, mas temos a certeza 
de que, com o apoio de todos, conseguiremos 
transformar os sonhos e as ideias em realidade.

Contamos com você. Apoie o projeto. 

Muito obrigado. 

Comissão LOAT.

Asty Pereira Júnior
Clóvis Luiz Jacoski
Inácio Erdtmann
Joacir Sevegnani
José Antônio Farenzena

Mário César Assink
Odilo Aloísio Pritsch
Ricardo Lonzetti
Robson Vitor Gotuzzo
Rondinelli Borges de Macedo

Assessora e Consultora Jurídica Advogada Doutora em Direito Administrativo:  
Adriana da Costa Ricardo Schier

Revisor Técnico de Redação Legislativa Advogado Alexandre Dorta Canella

COMISSÃO LOAT
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ANTEPROJETO  
DA LEI ORGÂNICA DA 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
DE SANTA CATARINA - LOAT/SC

Institui a Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado de Santa Catarina – LOAT/SC. 
Dispõe sobre suas atribuições, competências e organização, sobre a carreira específica de Audi-
toria Fiscal Tributária e seu regime jurídico, e dá outras providências.
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TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 1º Esta Lei Complementar, fundamentada no in-
ciso VIII do art. 39 da Constituição do Estado de Santa Ca-
tarina, institui a Lei Orgânica da Administração Tributária 
do Estado de Santa Catarina - LOAT/SC, e dispõe sobre suas 
atribuições, competências, organização, carreira específica 
de Auditoria Fiscal Tributária e seu regime jurídico, e dá ou-
tras providências.

Art. 2ºA Administração Tributária, instituição de na-
tureza permanente, vinculada diretamente ao Governador 
do Estado, cujas atividades institucionais, na forma do in-
ciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, são exclusivas 
e essenciais ao funcionamento do Estado, tem assegurada 
a autonomia funcional, administrativa, financeira, patri-
monial, em conformidade com o disposto nesta Lei Com-
plementar.

Art.3º À Administração Tributária incumbe propor 
políticas tributárias, exercer as atividades relacionadas à 
tributação, à arrecadação e à fiscalização dos tributos de 
competência estadual, e de outras receitas incluídas em 
lei, em sua esfera de competência, competindo-lhe, ainda, 
o contencioso administrativo, o procedimento administra-
tivo disciplinar por meio decorregedoria própria, a inscri-
ção em dívida ativa, e a promoção dos programas de edu-
cação fiscal.

§1º Compete, ainda, à Administração Tributária, o as-
sessoramento tributário dos órgãos competentes para a 
formulação da política tributária do Estado de Santa Cata-
rina. 

§2º As atividades relacionadas à fiscalização dos tri-
butos de competência estadual serão exercidas com exclu-
sividade por integrantes da carreira específica de Auditoria 
Fiscal Tributária.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS, DO OBJETIVO FUNDAMENTAL, DA 
MISSÃO E DAS DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

Art. 4º A Administração Tributária rege-se pelos 

princípios da unidade, indivisibilidade, independência 
funcional, publicidade, legalidade, interesse público, im-
pessoalidade, eficácia, eficiência, moralidade, probidade, 
motivação, razoabilidade, finalidade, permanência e justi-
ça fiscal.

Art. 5º A Administração Tributária tem por missão 
institucional:

I – prover recursos para financiar as ações do Estado, 
em prol do interesse público;

II – estimular o cumprimento voluntário das obriga-
ções tributárias;

III – prevenir e reprimir a evasão fiscal; 

IV – elaborar e promover políticas de educação fiscal 
e cidadania; e,

V – a manutenção do Estado e da prestação dos ser-
viços públicos ligados à consecução do Estado Democráti-
co de Direito.

Art. 6º A Administração Tributária atuará de acordo 
com as seguintes diretrizes:

I – esforço pela realizaçãoda justiça fiscal;

II – transparência e publicidade de sua atuação;

III – análise econômica, social e jurídica dos benefí-
cios fiscais a serem concedidos, inclusive o controle e 
acompanhamento de sua utilização;

IV – aumento da arrecadação baseado no crescimen-
to econômico e da base tributável; 

V – redução dos custos lançados sobre os contribuin-
tes para o cumprimento de suas obrigações com o fisco 
estadual; 

VI – esforço constante pela simplificação das obriga-
ções fiscais atribuídas aos contribuintes;

VII – qualidade do atendimento ao público; 
VIII – garantia de imparcialidade e de impessoalida-

de em suas ações de fiscalização, que devem pautar-se na 
rejeição de interferências externas e estranhas ao interesse 
público; e,

IX – compartilhamento de cadastros e de informa-

ções fiscais com as administrações tributárias da União, de 
outros Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, na 
forma da lei ou convênio.

CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO INTEGRADA E DA PRECEDÊNCIA 

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.7º A Administração Tributária do Estado atuará 
de forma integrada com as administrações tributárias da 
União, das demais unidades da Federação e dos Municí-
pios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

Art. 8º A Administração Tributária terá assento no 
Conselho Nacional de Política Fazendária- CONFAZ, e for-
mulará e avaliará as propostas de política estadual de de-
soneração tributária do Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. É assegurada à Administração Tri-
butária do Estado de Santa Catarina a participação em to-
dos os fóruns criados com o fim de debater e gerir políticas 
tributárias.  

Art. 9º A Administração Tributária integrará o SISBIN 
– Sistema Brasileiro de Inteligência, nos termos da Lei n. 
9.883, de 1999, e poderá formalizar atos visando integra-
ção e parceria com órgãos públicos nacionais e internacio-
nais cujo objeto seja o fluxo e o compartilhamento de in-
formações de natureza operacional, sigilosa ou de infor-
mativos de inteligência, com o escopo de viabilizar a in-
vestigação fiscal e a produção do conhecimento. 

Art. 10. A Administração Tributária, dentro de suas 
áreas de competência, terá precedência sobre os demais 
setores administrativos, conforme disposto no § 3º do art. 
125da Constituição Estadual, precedência que será expres-
sa, entre outras formas:

I – na destinação prioritária de recursos orçamentá-
rios para a realização de suas atividades, conforme dispos-
to no inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal;

II – na prática de qualquer ato de sua competência, 
inclusive nas ações e atividades conjuntas, concorrentes ou 
concomitantes com agentes do poder público de outros 
órgãos;

III – no recebimento prioritário de informações de in-
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teresse fiscal, oriundas dos órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública, dos sujeitos passivos da obrigação tribu-
tária e das pessoas físicas e jurídicas previstas na legislação 
tributária; e,

IV – na requisição de processos administrativos, do-
cumentos, arquivos digitais, livros e outros efeitos fiscais, 
de quaisquer órgãos e entidades da administração pública.

Parágrafo único.  A Administração Tributária deve-
rá ser informada pela autoridade policial acerca de fatos ou 
desdobramentos de diligências ou de inquéritos policiais 
instaurados, que envolvam assunto de natureza ou de in-
teresse tributário.

CAPÍTULO IV
DA AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 11. À Administração Tributária é assegurada a 
autonomia funcional, administrativa, financeira, patrimo-
nial, cabendo-lhe, especialmente:

I – praticar atos que importem no provimento e na 
vacância dos cargos da carreira de Auditoria Fiscal Tributá-
ria e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remo-
ção, promoção e demais formas de provimento derivado;

II – propor ao Governador do Estado a criação e a ex-
tinção de cargos de carreira de Auditoria Fiscal Tributária e 
dos serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste da 
remuneração de seus servidores;

III – praticar atos e decidir sobre a situação funcional 
e administrativa do pessoal da carreira de Auditoria Fiscal 
Tributária e dos serviços auxiliares, organizados em qua-
dros próprios;

IV – compor os seus órgãos, inclusive os superiores, 
de coordenação, especiais, de administração, de execução 
e auxiliares;

V – elaborar suas folhas de pagamento;

VI – elaborar sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
encaminhando-a diretamente ao Governador do Estado, 
que a submeterá ao Poder Legislativo;

VII – elaborar seus regimentos internos;

VIII – adquirir bens e contratar serviços, efetuando a 
respectiva contabilização;

IX – interpretar e aplicar a legislação tributária;

X – elaborar programas e campanhas de informação 
e conscientização à sociedade em geral sobre a função so-
cioeconômica dos tributos; e,

XI – exercer outras competências decorrentes de sua 
autonomia.

§ 1º As decisões da Administração Tributária, funda-
das em sua autonomia, obedecidas as formalidades legais, 
têm eficácia plena e executoriedade imediatas.

§ 2º Os recursos próprios e fundos não orçamentários 
serão utilizados em programas vinculados aos fins da ins-
tituição, vedada outra destinação.

§ 3º Os recursos correspondentes às suas dotações 
orçamentárias próprias e globais, compreendidos os crédi-
tos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o 
dia vinte de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de 
despesa, nos termos do inciso IV do art. 167 da Constitui-
ção Federal.

§ 4º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da Administração Tributária, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplica-
ção de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, 
será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle ex-
terno e pelo sistema de controle interno estabelecido nesta 
Lei Orgânica.

§ 5º Os atos de gestão da Administração Tributária, 
inclusive no tocante a convênios, contratações, aquisições 
de bens e serviços, e pessoal, não podem ser condiciona-
dos à apreciação prévia de quaisquer outros órgãos do Po-
der Executivo, ressalvados os casos expressamente previs-
tos em lei.

Art.12. É assegurada a autonomia funcional na exe-
cuçãodos atos exarados pelos Auditores Fiscais Tributários 
em cumprimento à legislação. 

Art. 13. No exercício da função fiscalizadora, será as-
segurado o controle fiscal sobre todos os contribuintes, 
resguardado o exercício da atividade fiscal por iniciativa do 
próprio Auditor Fiscal Tributário.

Art. 14. Não poderá ser concedido benefício fiscal ou 
ato que importe em renúncia de receita tributária sem a 
prévia consulta à Administração Tributária, cabendo-lhe, 
ainda, o controle e fiscalização de tais atos.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 15. À Administração Tributária são assegurados 
recursos prioritários para a realização de suas atividades, 
conforme estabelecido no inciso XXII do art. 37 da Consti-
tuição Federal. 

Art. 16. Os recursos financeiros da Administração Tri-
butária advirão:

I - das dotações próprias consignadas no Orçamento 
do Estado para o exercício, as quais corresponderão, no 
mínimo,a xx% (xx por cento)*do total da arrecadação da 
parte do Estado dos impostos de competência estadual, 
conforme estabelecido no inciso IV do art. 167 da Consti-
tuição Federal;

*Obs: Percentual a ser definido após estudo sobre os 
recursos necessários.

II – dos recursos provenientes do Fundo de Esforço 
Fiscal – FEF, criado pelo §1º do art. 115 da Lei Comple-
mentar nº 243, de 30 de janeiro de 2003; e,

III - de outros recursos que lhe forem expressamente 
consignados em lei.

Parágrafo único. A economia de recursos orça-
mentários com despesas correntes da Administração Tri-
butária apurada no exercício anterior será aplicada na Ad-
ministração Tributária em conformidade com o disposto 
no §7º do art. 39 da Constituição Federal e §3º do art. 26 
da Constituição Estadual.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
 DA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 17.Compete à Administração Tributária o exercí-
cio do poder de polícia fiscal-tributário, que se manifesta 
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pela atividade administrativa que limite ou discipline di-
reitos, regulando a prática de ato ou abstenção de fato, vi-
sando assegurar os interesses gerais da sociedade para ga-
rantir o cumprimento da legislação tributária com justiça e 
equidade, nos termos do art. 78 do Código Tributário Na-
cional.

§ 1°  No exercício do poder de polícia fiscal-tributá-
rioé assegurada à Administração Tributária ampla capaci-
dade investigatória, cabendo-lhe, dentre outros, verificar, 
vistoriar, requerer, requisitar, controlar, autorizar ou restrin-
gir o exercício de direitos individuais, nos termos do art. 
197 do Código Tributário Nacional.

§ 2° Não tem aplicação quaisquer disposições legais 
excludentes ou limitativas do direito de examinar merca-
dorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos co-
merciais ou fiscais, arquivos ou mídias eletrônicas, dos co-
merciantes, industriais, produtores ou prestadores de ser-
viços, ou da obrigação destes de exibi-los, nos termos do 
art. 195 do Código Tributário Nacional.

Art. 18. O poder de polícia fiscal-tributário, regulado 
neste capítulo, será exercido pelo Auditor Fiscal Tributário, 
autoridade administrativa que detém competência exclu-
siva para o seu exercício, sem prejuízo do dispostono art. 
142 do Código Tributário Nacional.

Art. 19. Compete à Administração Tributária do Esta-
do:

I – propor a política tributária e fiscal do Estadoe pro-
mover sua execução, controle, acompanhamento e avalia-
ção;

II – exercer o poder de polícia no âmbito de sua com-
petência; 

III – estudar, regulamentar, fiscalizar e controlar a 
aplicação da legislação tributária, inclusive propor ante-
projetos de lei tributária estadual;

IV – orientar os contribuintes para a correta obser-
vância da legislação tributária;

V – planejar, administrar, normatizar, executar e di-
vulgar as atividades de arrecadação e fiscalização de tribu-
tos; 

VI – promover o contencioso administrativo tributário;

VII – controlar e cobrar os débitos fiscais na fase ad-
ministrativa;

VIII – elaborar e promover políticas de educação fis-
cal e cidadania;

IX – controlar, analisar, revisar, adequar e fiscalizar os 
benefícios fiscais;

X – assessorar os órgãos competentes em assuntos 
relacionados às políticas tributária e fiscal;

XI – aplicar sanções administrativas e penalidades 
pecuniárias, assim como a representar para o procedimen-
to criminal cabível nos delitos contra a ordem tributária, 
ressalvadasas dos demais sujeitos competentes; 

XII – manter programas, projetos e atividades de de-
senvolvimento e aperfeiçoamento permanente do pessoal 
da instituição, indispensáveis ao cumprimento de seus ob-
jetivos;

XIII – organizar o cadastro geral de contribuintes;

XIV - coordenar os processos relativos à análise de 
pedidos de investimentos vinculados à concessão de trata-
mento tributário diferenciado, que tenham por objetivo 
garantir a competitividade de empreendimento instalado 
ou que venha a se instalar no Estado; e,

XV – as demais competências previstas em lei.  

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 20.  A estrutura básica da Administração Tribu-
tária será composta pelos seguintes órgãos:

I – de Administração Superior:

a) Gabinete do Auditor Geral da Administração Tribu-
tária:

1.  Assessoria Econômica;

2.  Assessoria de Comunicação; e,

3.  Assessoria Jurídica.

b) Conselho Superior da Administração Tributária.

II – de Coordenação e Execução:

a) Delegacia de Fiscalização:

1. Delegacia Regional deAdministração Tributária; e,

2. Coordenadoria Geral dos Grupos de Especialistas. 

b) Coordenadoria de Tributação.

c) Coordenadoria de Tratamento Tributário Diferencia-
do.

d) Coordenadoria de Arrecadação.

e) Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

f) Coordenadoria Geral de Administração.

III – Especiais:

a) Corregedoria da Administração Tributária.

b) Escola Superior de AdministraçãoTributária.

c) Ouvidoria da Administração Tributária.

d) Central de Atendimento da Administração Tributária.

IV – de Julgamento:

a) Tribunal Administrativo Tributário – TAT.

Art. 21. A Administração Tributária contará com ser-
viços auxiliares para as atividades de apoio, organizados 
em quadro próprio, exclusivo da instituição.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Seção I
Do Auditor Geral da Administração Tributária

Art. 22. O Auditor Geral da Administração Tributária, 
responsável pela direção geral da instituição, será nomea-
do pelo Governador do Estado, mediante escolha em lista 
tríplice, apresentada pelo Conselho Superior da Adminis-
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tração Tributária e constituída por servidores que integram 
a carreira de Auditoria Fiscal Tributária, eleitos em sufrágio 
universal e direto pelos Auditores Fiscais Tributáriosativos.

§ 1° Os candidatos ao cargo de Auditor Geral da Ad-
ministração Tributária devem contar com,no mínimo,10 
(dez) anos de efetivo exercício no cargo.

§ 2° O mandato do Auditor Geral da Administração 
Tributária será de quatro anos, permitida uma reeleição.

§ 3° O Auditor Geral da Administração Tributária terá 
tratamento, prerrogativas e representação próprias do car-
go, nos termos desta Lei, devendo apresentar declaração 
pública de bens, no ato da posse e exoneração.

§ 4° O processo para eleição dos componentes da lis-
ta tríplice dos indicados para nomeação ao cargo de Audi-
tor Geral da Administração Tributária será disciplinado pelo 
Conselho Superior da Administração Tributária.

§ 5° O Auditor Geral da Administração Tributária po-
derá perder o cargo, por decisão do Governador do Estado, 
nos termos do inciso XXII do art. 32 desta Lei Complemen-
tar. 

§ 6° Em casos de vacância do cargo de Auditor Geral 
da Administração Tributária, as suas funções serão exerci-
das pelo Auditor Geral Adjunto da Administração Tributá-
ria, devendo ser convocadas eleições no prazo máximo de 
sessentadias. 

§ 7º Não haverá a convocação para as eleições previs-
tas no §6º quando a vacância ocorrer nos últimos 06 (seis) 
meses do mandato.

Art. 23. Compete ao Auditor Geral da Administração 
Tributária, sem prejuízo de outras atribuições previstas em 
lei:

I – exercer a direção superior da Administração Tribu-
tária;

II – praticar em nome da Administração Tributária to-
dos os atos de gestão, editando os atos decorrentes de sua 
autonomia funcional, administrativa e patrimonial;

III – encaminhar ao Governador do Estado a propos-
ta orçamentária da Administração Tributária para inclusão 
no projeto de lei orçamentária a ser submetido ao Poder 

Legislativo;

IV – integrar, como membro nato e presidir o Conse-
lho Superior da Administração Tributária e dar cumpri-
mento às suas decisões;

V – indicar membros titulares e suplentes do Conse-
lho Superior da Administração Tributária, de acordo com o 
disposto nesta Lei Complementar;

VI – indicar ao Governador do Estado, para nomea-
ção em cargo em comissão, o Auditor Geral Adjunto da 
Administração Tributária;

VII – submeter, ao Governador do Estado, para no-
meação em cargo em comissão, o Corregedor da Adminis-
tração Tributária;

VIII – designar o Ouvidor da Administração Tributária 
e o Coordenador da Escola Superior da Administração Tri-
butária e demais funções gratificadas previstas nesta Lei 
Complementar; 

IX – elaborar e revisar o plano estratégico, prevendo o 
desenvolvimento institucional e a atuação funcional da 
Administração Tributária, definindo objetivos estratégicos, 
diretrizes e programas de metas, bem como providenciar 
os meios e recursos necessários à sua consecução;

X – elaborar e revisar o plano de ação anual, estabe-
lecendo as metas e dando publicidade aos critérios e indi-
cadores utilizados para a avaliação de resultados;

XI – elaborar o Relatório Anual da Administração Tri-
butária;

XII – propor ao Governador a regulamentação da le-
gislação tributária;

XIII – fixar a agenda de cumprimento das obrigações 
tributárias;

XIV – expedir normas objetivando a uniformização 
dos critérios de interpretação, orientação e aplicação da le-
gislação tributária pelos órgãos da Administração Tributá-
ria;

XV– solicitar informações diretamente aos órgãos 
que integram a Administração Pública de qualquer esfera;

XVI – propor ao Governador a criação, a extinção, a 
modificação ou a organização de cargos da Administração 
Tributária e dos serviços auxiliares;

XVII – designar os julgadores de processos fiscais de 
primeiro grau do Tribunal Administrativo Tributário - TAT, 
dentre os membros da carreira específica de Auditoria Fis-
cal Tributária ativos, com, no mínimo, 03 (três) anos de 
efetivo exercício no cargo;

XVIII - determinar a realização de correições extraor-
dinárias e outros trabalhos especiais pela Corregedoria da 
Administração Tributária;

XIX – instaurar e julgar os processos administrativos 
disciplinares cuja penalidade prevista seja de demissão ou 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, cabendo 
recurso ao Conselho Superior;

XX – fixar as diárias dos cargos de carreira específica 
de Auditoria Fiscal Tributária, quando em serviço fora de 
sua lotação de exercício, para atender às despesas de loco-
moção, alimentação e pousada, conforme condições, va-
lores e sistemática de pagamentos fixados por ato do Au-
ditor Geral da Administração Tributária; e,

XXI – representar a Administração Tributária junto ao 
Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, bem 
como nos demais órgãos relacionados com suas ativida-
des institucionais.

Seção II
Do Gabinete do Auditor Geral da Administração 
Tributária

Art. 24. O Gabinete do Auditor Geral da Administra-
ção Tributária, órgão incumbido de auxiliá-lo no exercício 
de suas competências, será constituído pelo Auditor Geral-
-Adjunto da Administração Tributária, pela Assessoria Eco-
nômica, pela Assessoria de Comunicação, pela Assessoria 
Jurídica e por outras assessorias que vierem a ser criadas.

Parágrafo único. O Auditor Geral-Adjunto da Ad-
ministração Tributária será nomeado pelo Governador do 
Estado, por indicação do Auditor Geral da Administração 
Tributária, dentre os Auditores Fiscais Tributários ativos, 
com, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício no car-
go.
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Art. 25. Compete ao Auditor Geral-Adjunto da Ad-
ministração Tributária, sem prejuízo de outras atribuições 
previstas em lei:

I – prestar consultoria e assessoramento técnico ao 
Auditor Geral da Administração Tributária e às unidades 
organizacionais da Administração Tributária;

II – realizar estudos e desenvolver estratégias visan-
do melhorar o desempenho das atividades desenvolvidas 
pela Administração Tributária;

III – inspecionar a execução das atividades constan-
tes no plano de ação da Administração Tributária, especial-
mente aquelas relativas à fiscalização;

IV – realizar estudos de gestão visando à moderniza-
ção da Administração Tributária, em conjunto com as de-
mais unidades organizacionais da Administração Tributá-
ria;

V – articular-se com a Escola Superior de Adminis-
tração Tributária para elaboração de programas de capaci-
tação dos servidores da Administração Tributária;

VI – examinar previamente e emitir pareceres em 
processos administrativos que versem sobre assuntos téc-
nicos e administrativos;

VII – coordenar a elaboração de normas internas, 
atos e procedimentos referentes à área de competência da 
Administração Tributária, em articulação com as suas uni-
dades organizacionais; e,

VIII – exercer outras atividades determinadas pelo 
Auditor Geral da Administração Tributária no que concerne 
aos assuntos de competência da Administração Tributária.

Parágrafo único. Ao Auditor Geral-Adjunto da Ad-
ministração Tributária compete substituir, automatica-
mente, o Auditor Geral da Administração Tributária, assi-
nando os atos administrativos em seus impedimentos le-
gais e afastamentos regulares ou esporádicos.

Seção III
Do Conselho Superior da Administração Tributária

Art.26. O Conselho Superior da Administração Tribu-
tária, de natureza deliberativa e consultiva, tem por finali-
dade acompanhar e avaliar a gestão da Administração Tri-

butária, quanto a seus aspectos estratégicos, administrati-
vos, orçamentários, financeiros e de gerenciamento de 
seus recursos, a fim de zelar pelo cumprimento da missão, 
dos princípios, das diretrizes e dos objetivos estratégicos 
da instituição.

Art.27. O Conselho Superior da Administração Tribu-
tária é integrado por membros da categoria dos Auditores 
Fiscais Tributário, ativos, sendo:

I – dois membros natos: o Auditor Geral da Adminis-
tração Tributária e o Corregedor da Administração Tributá-
ria;

II – um membro, e o respectivo suplente, indicado 
pelo Auditor Geral da Administração Tributária;

III – um membro, e o respectivo suplente, indicado 
pelo Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa 
Catarina – SINDIFISCO, ou outra denominação 
superveniente,representante da categoria dos Auditores 
Fiscais da Administração Tributária; e,

IV – três membros, e seus respectivos suplentes, elei-
tos pelos integrantes da carreira de Auditoria Fiscal Tributá-
ria, em escrutínio direto e secreto.

§ 1º Os membros natos do Conselho Superior da Ad-
ministração Tributária, em seus impedimentos e seus afas-
tamentos, terão seus assentos preenchidos automatica-
mente pelos seus substitutos legais.

§ 2º Os suplentes substituem os membros titulares 
em seus impedimentos ou afastamentos, sucedendo-os 
em caso de vacância.

§ 3º O membro titular do Conselho Superior da Ad-
ministração Tributária perderá o seu mandato em favor do 
seu suplente, quando houver faltado, injustificadamente, 
a 02 (duas) reuniões consecutivas ou a 04 (quatro) alter-
nadas, durante o mandato.

§ 4º Aos membros titulares referidos neste artigo, 
quando no gozo de férias de seu cargo, é facultado exercer 
suas funções no Conselho Superior da Administração Tri-
butária, mediante prévia comunicação ao Presidente.

§ 5º O mandato dos membros do Conselho Superior 
da Administração Tributária será de 04 (quatro) anos, per-
mitida uma única recondução ou reeleição, conforme o caso.

§ 6º Os membros do Conselho Superior de Adminis-
tração Tributária deverão contar com, no mínimo, 03 (três) 
anos de efetivo exercício no cargo.

§ 7º A eleição de que trata o inciso IV deste artigo se-
rá realizada após as indicações previstas nos incisos II e III 
do mesmo artigo.

§ 8º Não poderá ser indicado ou eleito para o Conse-
lho Superior da Administração Tributária, ou nele perma-
necer, o Auditor Fiscal Tributário que esteja afastado do 
cargo.

§ 9º Regras complementares sobre a eleição referida 
neste artigo serão editadas mediante regimento interno 
da Administração Tributária.

Art.28. Os membros do Conselho Superior da Admi-
nistração Tributária farão jus à indenização mensal pelo 
exercício da função.

Art. 29. O Conselho Superior da Administração Tri-
butária será presidido pelo Auditor Geral da Administração 
Tributária, que também presidirá suas sessões.

Art. 30. As sessões do Conselho Superior da Admi-
nistração Tributária, com periodicidade estabelecida no 
Regimento Interno da Administração Tributária, serão ins-
taladas com a presença da maioria absoluta de seus mem-
bros.

Art. 31. As decisões do Conselho Superior da Admi-
nistração Tributária serão tomadas por maioria absoluta de 
votos de seus membros.

§ 1° Ocorrendo empate na votação, o voto proferido 
pelo Presidente será de qualidade.

§ 2° As decisões do Conselho Superior da Adminis-
tração Tributária têm efeito vinculante, quando de nature-
za deliberativa, na forma desta Lei Complementar. 

Art. 32. Compete ao Conselho Superior da Adminis-
tração Tributária:

I – submeter ao Governador do Estado lista tríplice de 
Auditores Fiscais Tributáriospara nomeação para o cargo de 
Auditor Geral da Administração Tributária;

II – indicar ao Auditor Geral, o Corregedor Tributário, 
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o Ouvidor da Administração Tributária e o Coordenador da 
Escola Superior da Administração Tributária;

III – elaborar e aprovar o Regimento Interno da Ad-
ministração Tributária;

IV – elaborar o seu Regimento Interno;

V – elaborar Regimento Interno da Corregedoria da 
Administração Tributária;

VI – elaborar Regimento Interno da Escola Superior 
da Administração Tributária;

VII – referendar alterações na organização da Admi-
nistração Tributária propostas pelo Auditor Geral da Admi-
nistração Tributária;

VIII – deliberar sobre o plano estratégico da Admi-
nistração Tributária;

IX – deliberar sobre o plano de ação anual;

X – deliberar sobre o relatório anual da Administra-
ção Tributária e emitir parecer a respeito do cumprimento 
dos objetivos e metas estratégicas da Administração Tribu-
tária;

XI – referendar a previsão anual de receitas tributá-
rias e demais ingressos incluídos por lei na esfera de com-
petência da Administração Tributária;

XII – referendar a previsão anual de despesas de cus-
teio e investimentos da Administração Tributária;

XIII – referendar a aplicação de recursos financeiros 
economizados na forma do parágrafo único do art. 16 des-
ta Lei Complementar;

XIV – deliberar sobre a realização de concursos para 
provimento dos cargos efetivos da Administração Tributá-
ria, bem como estabelecer critérios de avaliação e fixar a 
quantidade de vagas oferecidas;

XV – deliberar sobre o regulamento das promoções, 
estabelecendo critérios objetivos de caráter permanente;

XVI – deliberar sobre o regulamento de concurso de 
remoção dos servidores efetivos que integram a Adminis-
tração Tributária;

XVII – aprovar as remoções de ofício;

XVIII – avaliar a remoção por união de cônjuge pre-
vista no incisoVI do art. 74.

XIX – solicitar informações diretamente aos órgãos 
que integram a Administração Pública de qualquer esfera, 
para subsidiar os trabalhos do Conselho;

XX – receber reclamações dos integrantes da Admi-
nistração Tributária em casos de violação das garantias, 
prerrogativas e direitos dos cargos, determinando seu re-
gular processamento pelos órgãos competentes;

XXI – instaurar e processar, nos termos do regula-
mento próprio, o Auditor Geral da Administração Tributá-
ria, assegurado o contraditório e a ampla defesa, em casos 
de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omis-
são nos deveres do cargo;

XXII – encaminhar ao Governador do Estado, a pro-
posta de destituição do cargo de Auditor Geral da Admi-
nistração Tributária, após a conclusão do processo admi-
nistrativo previsto no inciso anterior; 

XXIII – afastar, preventivamente, integrantes da Ad-
ministração Tributária em processo administrativo, por so-
licitação do Corregedor da Administração Tributária, nos 
termos do art. 76 da Lei Complementar n. 491, de 20 de 
janeiro de 2010;

XXIV – julgar, em grau de recurso, os processos ad-
ministrativos disciplinares.

XXV – julgar, em grau de recurso, o indeferimento de 
alegação de suspeição previsto no § 4º do art. 91.

XXVI – instituir a Comissão Especial de Avaliação de 
Desempenho;

XXVII – estabelecer critérios para promover as ava-
liações semestrais de Auditor Fiscal Tributário no estágio 
probatório, observado o disposto no § 2º do art. 63.

XXVIII – apresentar lista tríplice, formada por Audi-
tores Fiscais Tributários ativos e aposentados, ao Governa-
dor de Estado, que escolherá o Presidente e Vice-Presiden-
te do TAT;

XXIX – indicar ao Governador do Estado, Auditores 
Fiscais Tributários ativos, com, no mínimo, 05 (cinco) anos 
de efetivo exercício no cargo, como representantes da ad-
ministração tributária para compor o Tribunal Administra-
tivo Tributário – TAT;

XXX – autorizar afastamentos de integrantes da Ad-
ministração Tributária previstos em lei;

XXXI – requisitar relatório semestral à Procuradoria 
Geral do Estado sobre o andamento dos processos de co-
brança judicial dos títulos inscritos em dívida ativa;

XXXII – supervisionar os programas de educação fis-
cal; e,

XXXIII – exercer outras atribuições previstas em nor-
ma específica.

CAPITULO IV
DOS ORGÃOS DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO

Art. 33. Compete aos órgãos de coordenação e exe-
cução da Administração Tributáriadesenvolveras ativida-
des de fiscalização, tributação e arrecadação dos 
tributosestaduais,os quais serãocompostos pelos seguin-
tes órgãos e respectivas competências, sem prejuízo de 
outras competências previstas em lei:

§1ºDelegacia de Fiscalização, a qual compete:

I – fiscalizar os tributos de competência da Adminis-
tração Tributária e os delegados pela União;

II – coordenar os planos de fiscalização;

III – implementarmedidas para o desenvolvimento 
de ação fiscal no Estado;

IV – avaliar reflexos econômicos,sociais e financeiros 
decorrentes de isenções, reduções de base de cálculo e ou-
tros benefícios ou gravames fiscais;

V – investigar a ocorrências de fraudes fiscais;

VI – preparar roteiros de auditoria e procedimentos 
de fiscalização e prevenção de evasão fiscal; e,

VII – elaborar programas setoriais de fiscalização e 
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mapas de produtividade fiscal.

§2º As atividades da Delegacia de Fiscalização serão 
distribuídas entre:

I – Delegacia Regional de Administração Tributária, a 
qual compete:

a) fiscalizar os estabelecimentos empresariais, pro-
dutores agropecuários e mercadorias em trânsito;

b) manter a ordem administrativa e a disciplina fun-
cional da região fiscal; e,

c) inscrever em dívida ativa os créditos de natureza 
tributária.

II – Coordenadoria Geral dos Grupos de Especialistas,a 
qual compete:

a) coordenar os Grupos Especialistas Setoriais, res-
ponsáveis por planejar e executaroperações de fiscalização 
de setores específicos de contribuintes, criados e organiza-
dos por ato do Auditor Geral;

§3º Coordenadoria de Tributação, a qual compete:

I – gerenciar as atividades relativas à política tributá-
ria estadual;

II – elaborar normas gerais de natureza tributária;

III – elaborar documentos relativos a convênios, 
ajustes e protocolos a serem firmados pelo Estado; e,

IV – compatibilizar a legislação tributária estadual 
com as diretrizes da política tributária adotada pelo Estado, 
com a legislação complementar federal que trata de nor-
mas gerais de direito tributário e com os convênios, ajustes 
e protocolos firmados com os outros estados.

§4º Coordenadoria de Tratamento Tributário Diferen-
ciado, a qual compete:

I – analisar econômica, social e juridicamente os be-
nefícios fiscais a serem concedidos nos termos da legisla-
ção;

§5º Coordenadoria de Arrecadação, a qual compete:

I – administrar e cobrar os tributos estaduais, inscri-
tos ou não em dívida ativa;

II – cobraros créditos fiscais e coordenar o recebi-
mento dos créditos tributários inscritos ou não em dívida 
ativa;

III – recuperar a cobrança dos créditos fiscais;

IV – promover a inscrição em dívida ativa de créditos 
de natureza não tributária; e,

V – controlar os créditos inscritos em dívida ativa e as 
certidões negativas ou positivas de débitos fiscais.

§6º Coordenadoria de Tecnologia da Informação, a 
qual compete:

I – coordenar os sistemas de administração tributária 
e cadastro de contribuintes;

II – obter as informações econômicas e tributárias e 
apurar o movimento econômico do Estado;

III – propor políticas para a área de sistemas de infor-
mações tributárias;

IV – administrar sistemas integrados nacionais das 
administrações tributárias e promover o intercâmbio de 
informações com os demais Estados;

V – gerenciar os dados necessários ao cálculo do Ín-
dice de Participação dos Municípios – IPM; e,

VI – executar programas de treinamento dos servi-
dores da Administração Tributária nas áreas de informática 
e de sistemas.

§7º Coordenadoria Geral Administrativa, a qual com-
pete:

I - prestaros serviços às unidades da Administração 
Tributária, nas áreas de recursos humanos, finanças e orça-
mento, material e patrimônio, comunicações administrati-
vas, transportes internos; e,

II – controlaros serviços de terceiros e atividades 
complementares.

§8º A chefia dos órgãos previstos neste artigo será 

exercida por Auditor Fiscal Tributário ativo que conte com, 
no mínimo, 03 (três) anos de exercício efetivo no cargo.

Art. 34. A estrutura organizacional e as demais com-
petências dos órgãos de Coordenação e Execução da Ad-
ministração Tributária serão definidas por lei ou Regimen-
to Interno.

CAPÍTULO V
DOS ÓRGÃOS ESPECIAIS

Seção I
Da Corregedoria da Administração Tributária

 
Art. 35. A Corregedoria da Administração Tributária-

tem por missão institucional primar pela legalidade, pro-
bidade e qualidade dos atos praticados pelos servidores da 
Auditoria de Administração Tributária, visando assegurar a 
eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados por 
este órgão.

Art. 36. A Corregedoria da Administração Tributária 
será dirigida pelo Corregedor da Administração Tributária, 
designado pelo Governador do Estado por indicação do 
Conselho Superior da Administração Tributária, dentre os 
ocupantes do cargo de Auditor Fiscal Tributário do último 
nível da Carreira.

Art. 37. Compete à Corregedoria da Administração 
Tributária a inspeção, orientação e fiscalização das ativida-
des funcionais e da conduta dos integrantes da Adminis-
tração Tributária, cabendo-lhe, especialmente: 

I – receber e apurar denúncias de irregularidades 
ocorridas no âmbito das unidades funcionais da Adminis-
tração Tributária;

II – executar correição, ordinária e extraordinária, nas 
unidades fiscais da Administração Tributária, visando à 
avaliação dos resultados obtidos e a verificação da regula-
ridade dos procedimentos e da aplicação das normas inci-
dentes;

III – comunicar ao Auditor Geral da Administração 
Tributária, para as providências cabíveis, irregularidades 
apuradas na execução da ação fiscal, que possam resultar 
na revisão do lançamento tributário;

IV – realizar sindicância para apuração de falta fun-
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cional praticada por integrante da Administração Tributá-
ria;

V – coletar, junto a qualquer órgão ou entidades pú-
blicas ou particulares, inclusive contribuintes, dados e in-
formações de interesse disciplinar, analisando-os em cará-
ter reservado;

VI – instaurar Sindicância e o Processo Administrati-
vo Disciplinar, nos casos cabíveis, quando a falta funcional 
a ser aplicada esteja em sua esfera de competência;

VII –promover, por meio de suas Comissões Proces-
santes Permanentes,processo administrativo disciplinar 
para apuração de falta funcional praticada pelos integran-
tes da Administração Tributária; e,

VIII - julgar os processos administrativos de caráter 
disciplinar, relativos aos integrantes da Administração Tri-
butária, cuja pena aplicável seja a de repreensão, adver-
tência ou suspensão, cabendo recurso ao Conselho Supe-
rior.

Art. 38. As Comissões Processantes Permanentes se-
rão formadas no início de cada exercício, por três Auditores 
Fiscais indicados pelo Corregedor da Administração Tribu-
tária, sendo os processos administrativos disciplinares dis-
tribuídos, automaticamente de acordo com a ordem se-
quencial das comissões.

Parágrafo único. Os integrantes das Comissões 
Permanentes serão servidores ocupantes de cargo efetivo, 
de último nível da Carreira, preferencialmente bacharéis 
em direito.

Art. 39. O processo administrativo disciplinar, no 
âmbito da Administração Tributária, será regulado, no que 
couber, pelas normas da Lei Complementar n. 491, de 20 
de janeiro de 2010.

Art. 40. Compete ao Corregedor da Administração 
Tributária:

I – indicar, para designação do Auditor Geral da Ad-
ministração Tributária, os integrantes da Corregedoria da 
Administração Tributária;

II – constituir as comissões processantes permanen-
tes da Corregedoria da Administração Tributária;

III – determinar a instauração de sindicância para 
apuração de falta funcional praticada por integrantes da 
Administração Tributária, no exercício de seus cargos ou 
funções;

IV – apreciar o relatório final nos processos adminis-
trativos de caráter disciplinar;

V – julgar os processos administrativos de caráter dis-
ciplinar, relativos aos integrantes da Administração Tribu-
tária, cuja pena aplicável seja a de repreensão, advertência 
ou suspensão;

VI – solicitar ao Conselho Superior da Administração 
Tributária o afastamento preventivode integrantes da Ad-
ministração Tributária, quando seu afastamento for neces-
sário para averiguação de falta funcional a ele atribuída;

VII – informar ao Ministério Público, para adoção das 
providências cabíveis, sempre que, em procedimento ad-
ministrativo disciplinar, haja imputação ou suspeita de 
prática de crime ou ilícito de improbidade administrativa, 
praticado por integrantes da Administração Tributária ou 
qualquer pessoa envolvida na apuração;

VIII – solicitar colaboração policial ou do Ministério 
Público, sempre que a relevância e a complexidade do ser-
viço ou o perigo ao desempenho de suas atribuições o re-
quererem; e,

IX – responder consultas formuladas por órgãos e 
entidades da Administração Pública sobre assuntos de sua 
competência.

Art. 41. No exercício de suas funções, os integrantes 
da Corregedoria da Administração Tributária, por determi-
nação do Corregedor da Administração Tributária, terão li-
vre acesso a quaisquer órgãos ou entidades da Adminis-
tração Pública, direta ou indireta e às fundações instituídas 
ou mantidas pelo Poder Público, devendo suas solicitações 
ser atendidas em caráter preferencial e urgente, sob pena 
de responsabilidade funcional.

Art. 42. Os integrantes da Corregedoria da Adminis-
tração Tributária deverão guardar sigilo dos trabalhos de 
correição e fiscalização, sendo vedada, exceto por determi-
nação formal do Auditor Geral da Administração Tributária, 
a divulgação de notas ou informações a eles concernentes.

Art. 43. Os casos de flagrante delito praticado por in-

tegrante da Administração Tributária ou os que os envol-
vam, deverão ser tratados em caráter reservado e sigiloso 
por qualquer órgão.

Art. 44. A estrutura organizacional da Corregedoria 
da Administração Tributária, sua composição, as atribui-
ções e competências de seus integrantes serão definidas 
por lei ou regulamento.

Seção II
Da Ouvidoria da Administração Tributária e Defe-
sa dos Direitos do Cidadão

Art. 45. A Ouvidoria da Administração Tributária tem 
porobjetivo colaborar com a transparência da gestão da 
Administração Tributária, competindo-lhe: 

I – estabelecer canal permanente de comunicação 
com integrantes da Administração Tributária e a sociedade, 
para prestar informações e receber reivindicações e suges-
tões;

II – analisar as reivindicações e sugestões recebidas e 
encaminhá-las às autoridades e unidades competentes, 
dando a devida ciência ao Auditor Geral da Administração 
Tributária;

III – responder, obrigatoriamente, ao interessado, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogável, uma única 
vez, por igual período, todas as reivindicações recebidas 
dando ciência das providências tomadas;

IV – receber, dos órgãos competentes, os resultados 
referentes às manifestações de interessados, nos termos 
previstos no inciso I, dando ciência dos resultados finais de 
tais procedimentos;

V – manter registro atualizado dos expedientes pro-
tocolizados na Ouvidoria;

VI – determinar o arquivamento das reclamações, 
denúncias, críticas ou pedidos de informação que não 
apontem irregularidades ou que não estejam minima-
mente fundamentadas; 

VII – produzir, semestralmente e, quando oportuno, 
apreciações críticas sobre a atuação da Administração Tri-
butária, seus órgãos e servidores integrantes, encami-
nhando-as ao Conselho Superior da Administração Tribu-
tária para divulgação;
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VIII – produzir estatísticas indicativas do nível de sa-
tisfação dos cidadãos em relação aos serviços prestados no 
âmbito da Administração Tributária, a partir de manifesta-
ções recebidas; e,

IX – outras atribuições previstas em lei. 

Parágrafo único. A Ouvidoria da Administração Tri-
butária manterá sigilo da fonte, sempre que esta solicitar.

Art. 46. A Ouvidoria da Administração Tributária será 
dirigida pelo Ouvidor da Administração Tributária, desig-
nado pelo Auditor Geral da Administração Tributária, den-
tre os Auditores Fiscais Tributários, com, no mínimo,03 
(três) anos de efetivo exercício no cargo.

Art. 47.  A estrutura organizacional da Ouvidoria da 
Administração Tributária e as atribuições e competências 
de seus integrantes serão definidas por lei ou regulamento.

Seção III
Do Tribunal Administrativo Tributário

 
Art. 48.O Tribunal Administrativo Tributário – TAT, di-

retamente vinculadoao Auditor Geral da Administração 
Tributária, é o órgão responsável pelo contencioso admi-
nistrativo tributário, com estrutura, atribuições e funciona-
mento definidas em lei.

Seção IV
Da Escola Superior da Administração Tributária

Art. 49. A Escola Superior da Administração Tributá-
ria tem por finalidade promover a formação e o aperfeiço-
amento intelectual e funcional dos servidores que inte-
gram a instituição, bem como a sua integração com a so-
ciedade, a qual compete:

I – realizar seminários, congressos, cursos, simpósios, 
pesquisas e estudos, visando o aperfeiçoamento profissio-
nal e cultural dos integrantes da Administração Tributária;

II – instituir curso de formação, aperfeiçoamento e 
especialização para os integrantes da Administração Tribu-
tária; 

III – instituir curso preparatório de candidatos apro-
vados no concurso público de ingresso na carreira específi-
ca, com duração mínima de 30 (trinta) dias;

IV – participar da organização de concurso de ingres-
so nos cargos da Administração Tributária;

V – desenvolver e participar de projetos relacionados 
à Educação Fiscal;

VI – promover a participação dos servidores inte-
grantes da Administração Tributária em cursos, seminários 
e programas de estágio, no País e no exterior, visando o 
aperfeiçoamento da Administração Tributária, da legisla-
ção tributária e dos recursos humanos; 

VII – promover estudos e pesquisas em matéria tri-
butária e econômica;

VIII – elaborar estudos e pesquisas bibliográficas por 
solicitação dos órgãos da Administração Tributária;

IX – estabelecer intercâmbio cultural e científico com 
organizações congêneres;

X – classificar livros, revistas e impressos, que consti-
tuam o seu acervo nas Bibliotecas Centrais e Setoriais;

XI – divulgar catálogo de livros, publicações e im-
pressos de interesse da Administração Tributária; 

XII – promover concursos para premiar trabalhos 
técnicos produzidos sobre matéria tributária e fiscal; e,

XIII – demais competências previstas emlei;

Art. 50. A Escola Superior da Administração Tributá-
ria será dirigida pelo Coordenador da Escola Superior, de-
signado pelo Auditor Geral Tributário, dentre os Auditores 
Fiscais Tributários, com, no mínimo,03 (três) anos de efeti-
vo exercício no cargo. 

Art. 51. Os cursosoferecidos pela Escola Superior da 
Administração Tributária poderão atender às demandas 
das demais instituições públicas ou privadas. 

Art. 52. Pelo exercício de magistério ou de função 
auxiliar em programa de desenvolvimento dos recursos 
humanos de interesse da Administração Tributária, pela 
participação como membros de bancas ou Comissão de 
Concurso, o servidor integrante da Administração Tributá-
ria fará jus, além de sua remuneração, a honorários, nos 
termos da lei.

TÍTULO III
DA CARREIRA DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53. A carreira de Auditoria Fiscal Tributária é 
constituída pelo cargo efetivo de Auditor Fiscal Tributário, 
para exercer as atividades da Administração Tributária, es-
senciais ao funcionamento do Estado de Santa Catarina, 
nos termos do inciso XXII do art. 37 da Constituição Fede-
ral.

Parágrafo único. Em função da natureza das atri-
buições conferidas ao cargo de Auditor Fiscal Tributário, as 
atividades por ele desenvolvidas são consideradas exclusi-
vas de Estado, para todos os efeitos legais, nos termos do 
art. 247 da Constituição Federal.

CAPÍTULO II
DO CARGO DE AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO

Seção I
Das Competências do Auditor Fiscal Tributário

Art. 54. Sem prejuízo de outras atividades, compe-
tências e atribuições previstas em lei, são exclusivasdo 
ocupante do cargo de Auditor Fiscal Tributário:

I – constituir o crédito tributáriode competência do 
Estado, bem como a homologar os procedimentos adota-
dos pelo sujeito passivo;

II – aplicar as penalidades por infração de obrigação 
tributária principal ou acessória;

III – praticar os atos concernentes à verificação do 
cumprimento das obrigações tributárias por parte do con-
tribuinte ou responsável, relativas a tributo estadual, em 
especial:

a) examinar e auditar a escrita fiscal e contábil do su-
jeito passivo e a realizar outros procedimentos defiscaliza-
ção, inclusive vistoriaros estabelecimentos, com a finalida-
de de verificar o cumprimento das obrigaçõestributárias;

b) apreender bens e documentos, e nomearo deposi-
tário, nas hipóteses previstas na legislação tributária;
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c) realizar os procedimentos de fiscalização em rela-
ção às mercadorias em trânsito ou à prestação de serviço 
de transporte interestadual e intermunicipal; e,

d) requisitar informações que se relacionem aos bens, 
negócios ou atividades de terceiros, às pessoas e entidades 
legalmente obrigadas;

IV – executar auditoria nos agentes arrecadadores, 
cartórios de registro de imóveis e tabelionatos, em situa-
ções que envolvam receitas estaduais;

V – decidir, em instância singular ou colegiada, na 
condição de representante do Estado, o processo adminis-
trativo tributário;

VI – fiscalizar outros tributos que não os instituídos 
pelo Estado de Santa Catarina, cuja competência lhe seja 
delegada; e,

VII – representar a Administração Tributária nas co-
missões técnicas de órgãos colegiados de coordenação tri-
butária entre as Unidades da Federação e participar de 
grupos de trabalho e conselhos técnicos e ou deliberativos.

Parágrafo único. O ocupante do cargo de Auditor 
Fiscal Tributário, por exercer função essencial ao funciona-
mento do Estado, nos termos dos incisos XVIII e XXII do art. 
37 da Constituição da República Federativa do Brasil,tem 
no desempenho do cargo prerrogativa de precedência so-
bre os demais setores administrativos, dentro de sua área 
de competência.

Seção II
Do Quadro

Art. 55.  A carreira de Auditoria Fiscal Tributária cons-
titui-se de 500 (quinhentos) cargos efetivos de Auditor 
Fiscal Tributário, distribuídos em quatro níveis, com a se-
guinte estrutura:

I – Auditor Fiscal Tributário Nível I;

II – Auditor Fiscal Tributário Nível II;

III – Auditor Fiscal Tributário Nível III; e, 

IV – Auditor Fiscal Tributário Nível IV.

Seção III
Do Ingresso

Art. 56.O ingresso na carreira de Auditoria Fiscal Tri-
butária dar-se-á mediante nomeação, precedida de con-
curso público de provas ou de provas e títulos, organizado 
e realizado pela Administração Tributária, conforme defi-
nido em edital próprio.

Art. 57. Quando de sua nomeação, o Auditor Fiscal 
Tributário será enquadrado no Nível I e deverá comprovar: 

I - conclusão de curso de nível superior reconhecido 
por órgão federal competente;

II – estar em dia com as obrigações militares;

III – gozar de sanidade física e mental para o exercí-
cio das atribuições do cargo;

IV – estar no gozo dos direitos políticos; 

V - não possuir, nos últimos cinco anos, antecedentes 
criminais ou civis incompatíveis com as atividades desem-
penhadas pela Administração Tributária, especialmente 
condenação por crimes contra a administração pública ou 
por improbidade administrativa; e,

VI – não ter recebido sanção administrativa de de-
missão, nos últimos cinco anos, por infrações incompatí-
veis com as atividades desempenhadas pela Administra-
ção Tributária.

Art. 58. A nomeação será feita pelo Governador e a 
posse será dada pelo Auditor Geral Tributário, em sessão 
solene, mediante assinatura de termo de compromisso 
para desempenhar com retidão os deveres do cargo de 
Auditor Fiscal Tributário.

Parágrafo único. O Auditor Geral Tributário deverá 
verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas 
as condições estabelecidas, em lei ou regulamento, para a 
investidura no cargo de Auditor Fiscal Tributário.

Art. 59. A posse deverá ocorrer no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados da data da publicação do ato de 
provimento no cargo de Auditor Fiscal Tributário, no órgão 
oficial.

§ 1º O prazo fixado neste artigo poderá ser prorroga-

do por mais até 30 (trinta) dias, a requerimento do interes-
sado.

§ 2º O prazo inicial, para a posse de servidor público 
em férias ou licença, será contado da data em que voltar ao 
serviço.

§ 3º Se a posse não se der dentro do prazo, será tor-
nado sem efeito o ato de nomeação.

Art. 60.O chefe da repartição ou de serviço em que 
for lotado o Auditor Fiscal Tributário é a autoridade compe-
tente para dar-lhe exercício.

Art. 61.O exercício no cargo de Auditor Fiscal Tributá-
rio terá início dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados:

I – da data da posse; e,

II – da data da publicação oficial do ato, no caso de 
remoção.

§ 1º Os prazos previstos neste artigo poderão ser 
prorrogados por 30 (trinta) dias, a requerimento do inte-
ressado e a juízo da autoridade competente.

§ 2º No caso de remoção, o prazo para exercício do 
Auditor Fiscal Tributário em férias ou em licença, será con-
tado da data em que voltar ao serviço.

§ 3º O Auditor Fiscal Tributário que não entrar em 
exercício dentro do prazo será exonerado.

Art. 62. No momento da posse e durante o exercício-
do cargo de Auditor Fiscal Tributário, deverá ser apresenta-
da declaração dos bens e valores que compõem o patri-
mônio privado do servidor.

§ 1º A declaração de bens será atualizada anualmen-
te, bem como na data em que o Auditor Fiscal Tributário 
deixar o exercício do cargo.

§ 2º A declaração de bens referida neste artigo será 
arquivada no órgão de recursos humanos pelo prazo de 05 
(cinco) anos e só será desarquivada em caso de ser instau-
rado processo administrativo ou sindicância, com reflexos 
patrimoniais.

§ 3º A declaração a que se refere este artigo deverá 
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ser apresentada nos seguintes prazos:

I – no momento da posse;

II – em até 90 (noventa) dias após o término do pra-
zo de entrega da declaração anual de bens à Receita Fede-
ral do Brasil, em conformidade com a legislação do Impos-
to sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza; e,

III – em até 30 (trinta) dias úteis após a cessação do 
exercício.

§ 4º O Auditor Fiscal Tributário, a seu critério, poderá 
entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à 
Receita Federal do Brasil, com as necessárias atualizações, 
para suprir as exigências contidas no caput e no § 1º deste 
artigo.

Seção IV
Do Estágio Probatório

Art. 63.O servidor nomeado para o cargo de Auditor 
Fiscal Tributário adquirirá estabilidade no serviço público, 
após aprovação no estágio probatório e decorridos 3 (três) 
anos de efetivo exercício, durante o qual o servidor terá 
avaliado seu desempenho, bem como será verificado o 
preenchimento dos seguintes requisitos:

I – idoneidade moral;

II – assiduidade e pontualidade;

III – disciplina; e,

IV – eficiência.

§ 1º O período de estágio probatório será acompa-
nhado por uma Comissão Especial de Avaliação de De-
sempenho constituída para esse fim, em conjunto com o 
órgão setorial de recursos humanos da Administração Tri-
butária e os superiores imediatos e mediatos do Auditor 
Fiscal Tributário, que deverão:

I - propiciar condições para sua adaptação ao am-
biente de trabalho; e,

II - orientá-lo, no que couber, no desempenho de su-
as atribuições, verificando o seu grau de ajustamento ao 
cargo e a necessidade de ser submetido a um programa de 

treinamento.

§ 2º No decorrer do estágio probatório, o Auditor Fis-
cal Tributário será submetido a05 (cinco) avaliações, sendo 
uma por semestre, destinadas a aferir seu desempenho, 
realizadas pelo órgão setorial de recursos humanos com 
base em critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da 
Administração Tributária.

§ 3º A Comissão Especial de Avaliação de Desempe-
nho será composta por 03 (três) membros titulares e res-
pectivos suplentes, designados mediante resolução do 
Auditor Geral da Administração Tributária.

Art. 64. Decorridos 30 (trinta) meses do período de 
estágio probatório, o órgão setorial de recursos humanos 
da Administração Tributária e a Comissão Especial de Ava-
liação de Desempenho deverão, no prazo de 30 (trinta) 
dias, apresentar ao Auditor Geral da Administração Tribu-
tária relatório conclusivo sobre a aprovação ou não do Au-
ditor Fiscal Tributário no estágio probatório.

§ 1º O Auditor Geral da Administração Tributária po-
derá requisitar informações ou investigações suplementa-
res, se discordar do relatório conclusivo de Avaliação de 
Desempenho.

§ 2º Entendendo ser caso de exoneração, o Auditor 
Geral da Administração Tributária determinará a abertura 
de processo administrativo, assegurando o direito ao con-
traditório e à ampla defesa.

§ 3º A aprovação ou a decisão de exoneração do Au-
ditor Fiscal Tributário deverá ser publicada pela autoridade 
competente até o penúltimo dia do estágio probatório.

Art. 65. Durante o estágio probatório e antes de de-
corridos os 30 (trinta) meses referidos no art. 64, o Auditor 
Fiscal Tributáriopoderá ser demitido caso cometa quais-
quer das infrações previstas na legislação cuja pena seja de 
demissão, observado o trâmite também previsto na legis-
lação.

Art. 66. Os períodos de afastamentos suspendem a 
contagem do prazo do estágio probatório, exceto os pre-
vistos no inciso I e, por até 120 (cento e vinte) dias, os pre-
vistos nos incisos II e III do art.76.

Seção V
Da Evolução Funcional

Art. 67. A evolução funcional dos ocupantes do car-
go de Auditor Fiscal Tributário far-se-á por meio do institu-
to da promoçãopor merecimento e por antiguidade.

Art. 68. Promoção, para os efeitos desta Lei Comple-
mentar, é a passagem do servidor de um nível para o ime-
diatamente superior da carreira de Auditor Fiscal Tributário.

Art. 69. Os Auditores Fiscais Tributários serão promo-
vidos, anualmente, obedecido interstício de 03 (três) anos, 
observado o seguinte:

 
I – 50% (cinquenta por cento) do quadro do Nível I, 

no mínimo, serão promovidos na data da abertura do res-
pectivo processo;

II – 50% (cinquenta por cento) do quadro do Nível II, 
no mínimo, serão promovidos na data da abertura do res-
pectivo processo; e,

III – 50% (cinquenta por cento) do quadro do Nível 
III, no mínimo, serão promovidos na data da abertura do 
respectivo processo.

§ 1º Os processos para as promoções serão realizados 
a cada ano, sendo 2/3 (dois terços) por merecimento e 1/3 
(um terço) por antiguidade.

§ 2º Para efeitos de promoção por merecimento, o in-
terstício não se suspende nos casos previstos nos incisos I, 
II, IIIe X do art. 76.

Art. 70. A antiguidade será apurada pelo tempo de 
efetivo exercício no nível.

Parágrafo único. O empate na classificação será re-
solvido, observada a seguinte ordem:

I - maior tempo de serviço no cargo;

II - maior tempo de serviço público estadual; e,

III - maior idade.

Art. 71. A promoção por merecimento far-se-á me-
diante a avaliação de títulos e trabalhos, na forma a ser re-
gulamentada por resolução do Auditor Geral da Adminis-
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tração Tributária, conforme proposta do Conselho Superior 
da Administração Tributária.

Parágrafo único. Não serão promovidos por mere-
cimento, ainda que classificados dentro dos limites esta-
belecidos no regulamento, os Auditores Fiscais Tributários 
que tiverem sofrido penalidade de suspensão nos dois 
anos anteriores à data do início do processo de promoção.

CAPÍTULO III
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E DOS CARGOS EM 
COMISSÃO

Art. 72. O exercício das funções de direção e chefia 
de todos os setores da Administração Tributária compete 
exclusivamente ao Auditor Fiscal Tributário.

Art. 73. Constituem cargos de provimento em co-
missão da Administração Tributária:

I – Auditor Geral da Administração Tributária;

II – Auditor Geral-Adjunto da Administração Tributá-
ria;

III – Corregedor da Administração Tributária;

IV – Presidente do Tribunal Administrativo Tributário 
– TAT; e,

V – Vice-Presidente do Tribunal Administrativo Tribu-
tário – TAT.

TÍTULO IV
DAS GARANTIAS, DAS PRERROGATIVAS E DOS DI-
REITOS DO AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I
DAS GARANTIAS

Seção I
Das Garantias Gerais

Art. 74.São garantias dos servidores integrantes da 
carreira de Auditoria Fiscal Tributária:

I – regime jurídico de natureza estatutária especial, 
resguardados os direitos e demais vantagens previstos na 

legislação para os servidores públicos em geral;

II –autonomia técnica e funcional;

III – irredutibilidade de vencimentos;

IV – assistência jurídica especializada, às expensas do 
Estado, se indiciado em inquérito ou processado, civil ou 
criminalmente, em razão de ato praticado no exercício re-
gular de suas competências;

V – remoção de ofício somente motivada, no interes-
se da Administração Tributária, mediante critérios objeti-
vos definidos em lei;

VI – remoção por união de cônjuge, se ambos servi-
dores públicos, a ser avaliada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias;

VII – realização de concurso de remoção antecedente 
ao concurso de ingresso, sem prejuízo de sua realização 
por interesse da administração;

VIII – estruturação da carreira que assegure a pro-
moção baseada em critérios objetivos;

IX – indenização plena nos casos de remoção de ofí-
cio, de deslocamento em serviço e de utilização de bens 
próprios;

X – remuneração compatível com a natureza, rele-
vância e complexidade da atividade e com sua essenciali-
dade para o funcionamento do Estado, assegurada a revi-
são anual, de acordo com o disposto no inciso X do art. 37 
da Constituição Federal;

XI – perda do cargo somente em virtude das hipóte-
ses previstas na Constituição Federal;

XII – os proventos de aposentadoria e os benefícios 
de pensão corresponderão à soma dos vencimentos, das 
vantagens incorporadas e das gratificações criadas para os 
Auditores Fiscais Tributários, nos termos das normas cons-
titucionais aplicáveis;

XIII – fé pública no exercício do cargo;

XIV – liberação para participar de reuniões das enti-
dades sindical e associativa, nos termos definidos por re-
gulamento do Conselho Superior da Administração Tribu-

tária;

XV – instalações físicas e ambientais, equipamentos, 
veículos e instrumentos adequados para desenvolver suas 
atividades em condições de eficiência, conforto e seguran-
ça;

XVI – ambiente de trabalho em que não ocorram 
quaisquer tipos de discriminação ou perseguição, em ra-
zão de cor, sexo, crença, origem, orientação sexual, classe 
social, idade, capacidade física ou qualquer outro motivo; 
e,

XVII – identificação funcional específica, regula-
mentada por ato do Auditor Geral da Administração Tribu-
tária.

§ 1º No caso do inciso VI, não havendo condições de 
exercício no quadro da respectiva repartição, poderá o Au-
ditor Fiscal optar por remoção para uma unidade mais pró-
xima da cidade onde o cônjuge exerça as suas funções.

§ 2º O Auditor Fiscal Tributário preso em flagrante, 
preventiva ou temporariamente, ou pronunciado, será 
considerado afastado do exercício do cargo, sem prejuízo 
de sua remuneração e de todas as demais vantagens ine-
rentes ao exercício do cargo, enquanto durar a referida pri-
são.

§ 3º As remoções de ofício deverão ser aprovadas pe-
lo Conselho Superior da Administração Tributária.

Seção II
Das Garantias nos Afastamentos

Art. 75. Salvo expressa previsão legal, é assegurada a 
remuneração integral e todas as demais vantagens ineren-
tes ao cargo de Auditor Fiscal Tributário, nas hipóteses de 
afastamentos.

Art. 76. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas 
na legislação, considera-se, para todos os fins, como de 
efetivo exercício no serviço público, o período em que o 
Auditor Fiscal Tributário ficar afastado em virtude de:

I – em razão de férias, casamento, falecimento do 
cônjuge ou companheiro, parentes e afins até o 3º grau, 
serviços obrigatórios por lei, licença maternidade, licença 
paternidade, faltas abonadas, doação de sangue e trânsito 
em decorrência de mudança de sede de exercício;
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II – ausentar-se do Estado ou deslocar-se da respec-
tiva sede de exercício, para missão ou estudo de interesse 
da Administração Tributária, autorizada pelo Auditor Geral 
da Administração Tributária, ou nos casos do art. 18 da Lei 
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985 (Estatuto dos Servi-
dores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina). 

III – afastar-se para participação em congressos e 
outros certames culturais, técnicos ou científicos, median-
te autorização conforme legislação, inclusive na hipótese 
do art. 18 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985 (Es-
tatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Ca-
tarina). 

IV – afastar-se para exercício de mandato eletivo fe-
deral, estadual ou municipal, bem como em entidades re-
presentativas de classe, inclusive do tipo Federativo ou 
Central de Entidades; 

V – para exercício de funções de governo ou adminis-
tração em qualquer Município, por nomeação do Prefeito 
Municipal;

VI – para exercício de funções de governo ou admi-
nistração em qualquer parte do território estadual, por no-
meação do Governador do Estado;

VII – para exercício de funções de governo ou admi-
nistração em qualquer parte do território nacional, por no-
meação do Presidente da República;

VIII –  em razão de licença quando acidentado no 
exercício de suas atribuições ou atacado de doença profis-
sional, licença compulsória como medida profilática, para 
tratamento de saúde e por motivo de doença em pessoa 
de sua família;

IX – em razão de licença-prêmio; e,

X – afastar-se para ocupar o cargo em entidades re-
presentativas de classe, inclusive do tipo Federativo ou 
Central de Entidades, durante o tempo em que durar o 
mandato, observado o disposto no art. 75 desta Lei Com-
plementar, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos 
termos da lei.

Art. 77. O Auditor Fiscal Tributário poderá optar pela 
remuneração de seu cargo efetivo, quando no exercício das 
atividades previstas nos incisos IV a VII do art.76.

Parágrafo único. Quando o Auditor Fiscal Tributário 
fizer uso da opção de que trata o caput deste artigo, as 
despesas com a sua remuneração poderão ser ressarcidas 
à Administração Tributária, pelo ente ou órgão de lotação 
do servidor.

Seção III
Das Garantias dos Dirigentes de Entidades Sindi-
cais

Art. 78. É assegurado o afastamento para o exercício 
de seus mandatos, de um Auditor Fiscal Tributário eleito 
para os cargos componentes da diretoria das entidades re-
presentativas de classe, a cada 300 (trezentos) filiados.

§ 1° O período do afastamento corresponderá ao do 
mandato.

§ 2° Será causa de cessação automática do afasta-
mento a perda ou a interrupção no exercício do mandato.

Art. 79. É vedada a transferência e a remoção de ofí-
cio do Auditor Fiscal Tributário a partir do registro de sua 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical 
ou associativa e, se eleito, ainda que suplente, até um ano 
após o final do mandato.

Parágrafo único. A vedação neste artigo compre-
ende também, durante o período indicado no caput, a 
mudança ou dispensa da função que o servidor vinha 
exercendo na data de seu afastamento, desde que desig-
nado há pelo menos 12 (doze) meses anteriores àquela 
data.

Art. 80. O afastamento de que trata o art.78 dar-se-
-á sem prejuízo da remuneração, bem como das demais 
vantagens, indenizações e gratificações do cargo.

Art. 81. O disposto nesta seção aplica-se também 
aos Auditores Fiscais Tributários eleitos dirigentes de enti-
dades de classe de âmbito nacional.

Art. 82. É assegurado ao Auditor Fiscal Tributário in-
vestido em cargo de direção ou de representação sindical o 
exercício pleno de suas atribuições e prerrogativas sindi-
cais, inclusive nos horários e locais de trabalho.

CAPÍTULO II
DAS PRERROGATIVAS

Art. 83.São prerrogativas dos servidores integrantes 
da carreira de Auditoria Fiscal Tributária:

I – dar início à ação fiscal, imediata e independente-
mente de ordem ou autorização superior, quando observar 
indício, ato ou fato que possa resultar em evasão de tribu-
tos ou descumprimento de obrigação tributária acessória, 
sem prejuízo de outras ações e observadas as formalidades 
legais;

II – proceder, com exclusividade, à constituição do 
crédito tributário, mediante lançamento, nos termos do 
art. 142 do Código Tributário Nacional;

III – ter precedência sobre as demais autoridades ad-
ministrativas, no desempenho de suas funções e dentro de 
suas áreas de competência e atuação, conforme previsto 
no inciso XVIII do art. 37 da Constituição Federal;

IV – ter livre acesso, mediante identificação funcio-
nal, a órgão ou entidade da administração pública direta, 
indireta ou fundacional, a empresa pública, a estabeleci-
mento privado, inclusive de instituições financeiras, a veí-
culo de transporte terrestre, aquaviário ou aéreo, para exa-
minar mercadorias, computadores, equipamentos, arqui-
vos, eletrônicos ou não, livros, documentos, informações, 
inclusive digitais, bancos de dados, com efeitos comerciais 
ou fiscais, e outros elementos necessários ao desenvolvi-
mento da ação fiscal ou ao desempenho de suas funções, 
podendo proceder à sua retenção, respeitados os direitos e 
garantias fundamentais;

V – requisitar o auxílio policial, quando necessário o 
uso da força para assegurar o pleno exercício de suas com-
petências;

VI – possuir e portar arma de fogo para defesa pes-
soal, nos termos definidos em lei;

VII – obter, gratuitamente, cópia dos autos de inqué-
rito, processo administrativo ou judicial, a que seja subme-
tido em razão do exercício de suas competências;

VIII – requisitar das autoridades competentes certi-
dões, informações e diligências necessárias ao desempe-
nho de suas competências, sem observância de vinculação 
hierárquica;

L O A T



18 PUBLICAÇÃO ESPECIAL  |   JUNHO 2015

IX – ter a prisão ou detenção, em qualquer circuns-
tância, imediatamente comunicada, pela autoridade poli-
cial, ao seu superior imediato, sob pena de responsabilida-
de de quem não o fizer; e,

X – ser preso ou detido exclusivamente em prisão es-
pecial, em sala especial de Estado Maior ou em domicílio, 
permanecendo nessa condição à disposição da autoridade 
judiciária competente, quando sofrer restrição de liberda-
de antes de decisão judicial transitada em julgado.

Art. 84. Os integrantes da carreira de Auditoria Fiscal 
Tributária aposentados conservarão as garantias e prerro-
gativas previstas no inciso IV do art. 74e nos incisosVI e IX 
do art.83.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS

Art. 85. A remuneração do Auditor Fiscal Tributário, 
conforme estabelecido em lei, compreenderá:

I – vencimento básico;

II – parcela de produtividade;

III – décimo terceiro salário;

IV – acréscimo de 1/3 (um terço) das férias;

V – o adicional por tempo de serviço;

VI – vantagem pessoal nominalmente identificada;

VII – adicional de escolaridade;

VIII – adicional de periculosidade, pelo exercício de 
atividades de risco, nos termos do inciso II do §4º do art. 
40 da Constituição Federal; e,

IX – demais vantagens previstas em lei.

Art. 86. Os períodos de licenças-prêmio não usufru-
ídos, a que fazem jus os Auditores Fiscais Tributários em 
atividade, serão indenizados no momento da aposentado-
ria ou do falecimento.

§ 1º Dado o seu caráter indenizatório, o valor devido 
nos termos do caput deste artigo, não será considerado 

para fins de determinação do limite a que se refere o inciso 
XI do art. 37 da Constituição federal.

§ 2º O valor da indenização de que trata este artigo 
será calculado com base na remuneração integral do Audi-
tor Fiscal Tributário, referente ao mês anterior ao do evento 
a que se refere o caput, parte final, e o pagamento será 
efetuado no prazo de 03 (três) meses subsequentes.

Art. 87. Ao Auditor Fiscal Tributário aplicam-se os di-
reitos e vantagens em geral previstos no Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, além 
dos demais previstos nesta Lei Complementar.

TÍTULO V
DOS DEVERES, DAS VEDAÇÕES E DO REGIME DISCI-
PLINAR

CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 88. São deveres dos integrantes da carreira de 
Auditoria Fiscal Tributária, dentre outros previstos na legis-
lação:

I – ser assíduo e pontual;

II – cumprir as ordens superiores, representando 
quando forem manifestamente ilegais;

III – desempenhar suas funções com zelo e eficiên-
cia;

IV – guardar sigilo sobre os assuntos da Administra-
ção Tributária;

V – representar aos superiores sobre todas as irregu-
laridades de que tiver conhecimento no exercício de suas 
funções;

VI – elaborar representação de crime de sonegação 
fiscal ou de crime contra a ordem tributária;

VII – manter, no ambiente de trabalho, comporta-
mentos pautados por cortesia, respeito, boa vontade, espí-
rito de equipe, lealdade, confiança e ordem, respeitando a 
capacidade e as limitações individuais;

VIII – zelar pela economia do material do Estado e 

pela conservação do que for confiado à sua guarda ou uti-
lização;

IX – portar-se de forma compatível com a atividade 
exercida;

X – manter-se atualizado com as leis, regulamentos, 
regimentos, instruções e ordens de serviço que digam res-
peito às suas atribuições;

XI - proceder na vida pública e privada na forma que 
dignifique a função pública;

XII – ter comportamento compatível com os princí-
pios da Administração Tributária, cumprindo as normas le-
gais e regulamentares;

XIII - identificar-se em seus atos e manifestações fun-
cionais; e,

XIV - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos 
da lei.

CAPÍTULO II
DAS VEDAÇÕES

Art. 89. Sem prejuízo de outras restrições previstas 
na legislação, é vedado ao Auditor Fiscal Tributário:

I – executar atividade incompatível com o exercício 
de sua competência;

II – exercer, de forma remunerada ou não, assessoria 
ou consultoria em matéria tributária para sujeito passivo 
da obrigação tributária, inclusive durante afastamento 
temporário do exercício do cargo;

III – exercer o comércio ou participar de sociedade 
empresarial, exceto como cotista ou acionista;

IV – exercer, cumulativamente, outro cargo público, 
salvo um de magistério, desde que haja compatibilidade 
de horários.

§ 1º Não se compreendem nas proibições deste arti-
go as atividades decorrentes de difusão cultural, aquelas 
resultantes de função ou mandato em sociedade civil ou 
fundação que não aufira lucros e tenha comprovado obje-
tivo filantrópico, cultural, científico, associativo, recreativo 
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ou esportivo e as demais atividades expressamente auto-
rizadas por lei.

§ 2º Detectada a qualquer tempo a hipótese prevista 
no inciso IV, a autoridade competente notificará o servidor, 
por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a 
opção, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conta-
dos da ciência e, na hipótese de omissão, determinará a 
instauração de processo administrativo disciplinar, obser-
vada a legislação pertinente.

§ 3º A opção do servidor de que trata o parágrafo an-
terior, realizada até o último dia do prazo para apresenta-
ção de defesa, configurará sua boa-fé, desde que compro-
vado o pedido de exoneração do outro cargo, arquivando-
-se o processo administrativo disciplinar.

CAPÍTULO III
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 90. O regime disciplinar da Administração Tribu-
tária, que compreende as correições, as infrações, as pena-
lidades, a extinção da punibilidade e o processo adminis-
trativo disciplinar, obedecerá ao disposto na legislação, 
competindo à Corregedoria da Administração Tributária a 
condução dos processos administrativos.

Art. 91. Os Auditores Fiscais Tributários são impedi-
dos de editar ato administrativo ou atuar em processo ad-
ministrativo no âmbito da Administração Tributária que:

I – tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II – de interesse de seus parentes consanguíneos ou 
afins até o quarto grau inclusive;

III – em que tomaram parte ou tenham interferido 
em qualquer condição ou a qualquer título, exceto na con-
dição de representante do Estado de Santa Catarina;

IV – esteja litigando judicial ou administrativamente 
com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

§1º O Auditor Fiscal Tributário que incorrer em impe-
dimento deve comunicar o fato à autoridade competente, 
abstendo-se de atuar.

§2º A omissão do dever de comunicar o impedimen-
to constitui falta grave, para efeitos disciplinares.

§3º Pode ser arguida de ofício ou a requerimento do 
interessado, a suspeição do Auditor Fiscal Tributário que in-
correr nas situações previstas no caput.

§4º  O indeferimento de alegação de suspeição po-
derá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo, a ser jul-
gado pelo Conselho Superior da Administração Tributária.

Art. 92. No âmbito da Administração Tributária, a 
punibilidade será extinta pela prescrição: 

I – da falta sujeita à pena de repreensão e advertên-
cia, em 01 (um) ano; 

II – da falta sujeita à pena de suspensão, em 02 (dois) 
anos; 

III – da falta sujeita à pena de demissão e de cassa-
ção da aposentadoria ou disponibilidade, em 05 (cinco) 
anos;

IV – da falta prevista em lei como crime, o prazo 
prescricional será o previsto na legislação penal, se for su-
perior a 05 (cinco) anos.

§ 1º A prescrição começa a correr:

I - do dia em que a falta for cometida;

II - do dia em que tenha cessado a continuação ou a 
permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.

§ 2º Interrompem a prescrição as portarias que ins-
taurarem a sindicância e o processo administrativo.

§ 3º A prescrição não corre:

I - enquanto sobrestado o processo administrativo 
para aguardar decisão judicial;

II - enquanto insubsistente o vínculo funcional que 
venha a ser restabelecido.

§4º Extinta a punibilidade pela prescrição, a autori-
dade julgadora determinará o registro do fato nos assenta-
mentos individuais do servidor.

§5º A decisão que reconhecer a existência de prescri-
ção deverá desde logo determinar, quando for o caso, as 

providências necessárias à apuração da responsabilidade 
pela sua ocorrência.

Art. 93. Deverão constar do assentamento individual 
do servidor todas as penas que lhe forem impostas.

Art.94. As decisões definitivas referentes à imposi-
ção de pena disciplinar, salvo a de repreensão, serão publi-
cadas no Diário Oficial do Estado.

Art. 95. Somente ao servidor infrator poderá ser for-
necida certidão relativa à imposição da pena de repreen-
são, salvo se for fundamentadamente requerida para defe-
sa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal.

Art. 96. Não mais poderá ser considerada em preju-
ízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência, a im-
posição da sanção disciplinar, desde que não haja cometi-
mento de nova infração, decorridos:

I – 01 (um) ano para a sanção de repreensão;

II – 03 (três) anos para a sanção de suspensão; e,

III – 05 (cinco) anos para a sanção de demissão ou 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 97. O atual cargo de Auditor Fiscal da Receita Es-
tadual - AFRE, de que trata a Lei Complementar Estadual 
nº 189, de 17 de janeiro de 2000, passa a denominar-se 
Auditor Fiscal Tributário.

§1º A alteração de denominação referida neste artigo 
não representa qualquer modificação no regime jurídico 
dos ocupantes do cargo, ativos ou inativos, ou seus pensio-
nistas, nem poderá acarretar qualquer prejuízo ao servidor, 
aposentado e pensionista, preservando-se todos os efeitos 
legais, inclusive para fins do disposto no inciso III do § 1º 
do art. 40 da Constituição Federal, resguardada a aplicação 
nas regras de transição previstas nas emendas constitucio-
nais 41, de 19 de dezembro de 2003, e 47, de 05 de julho 
de 2005.

§2º Todos os direitos inerentes à carreira de Auditor 
Fiscal Tributário, na forma determinada nesta Lei Orgânica, 
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bem como os efeitos remuneratórios, são extensivos aos 
servidores aposentados e seus pensionistas.

Art. 98. No que não conflitar com esta Lei Comple-
mentar, aos Auditores Fiscais Tributários aplicam-se, subsi-
diariamente, as normas da legislação estadual sobre os 
servidores públicos estaduais.

Art. 99. O cargo de Auditor Geral da Administração 
Tributária será provido pelo Governador do Estado, no pra-
zo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, 
sem observância dalista tríplice prevista no seu art.22, que 
permanecerá no cargo até o final do mandato do Governa-
dor em exercício.

Parágrafo único. O período em que Auditor Fiscal 
Tributário permanecerá no cargo em comissão de que trata 
este artigo, não será considerado para efeito de reeleição 
constante do § 2º do art. 22 desta Lei Complementar.

Art. 100. A Secretaria de Estado da Fazenda adapta-
rá a organização da Administração Tributária aos preceitos 
desta Lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
de sua publicação.

Art. 101. Ato normativo do Auditor Geral da Admi-

nistração Tributária disporá sobre as normas e procedi-
mentos para a realização da primeira eleição dos integran-
tes do Conselho Superior da Administração Tributária, con-
forme estabelecido no art.27 desta Lei Complementar.

Parágrafo único. As eleições referidas neste artigo 
serão realizadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da publicação desta Lei Complementar.

Art. 102. Enquanto não forem editadas as leis pre-
vistas nesta Lei Complementar, aplica-se o contido na le-
gislação vigente, naquilo que não conflitar com esta Lei.

Art. 103. As despesas decorrentes da aplicação des-
ta Lei Complementar correrão à conta das dotações pró-
prias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder 
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, se ne-
cessário, mediante a utilização de recursos nos termos do 
art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.104. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 105. Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos 60 (sessenta) 
dias após sua publicação oficial.
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