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DA DIREÇÃO

Os desafios que nos movem
Muito já foi dito acerca dos estragos da pandemia sobre os empregos, a economia e a saúde física
e mental da população - e não podemos subestimá-los, em especial as vidas perdidas. Mas talvez pouco
tenha sido dito sobre a resiliência que aflora em tantos que seguem a jornada apesar das condições
adversas. Alguns por não terem opção, outros por pura determinação.
Foi a determinação que nos moveu até aqui. Apesar das perdas que também nos atingiram,
mantivemos o nosso foco e, por consequência, consolidamos a arrecadação em patamares seguros para
a manutenção e retomada da economia. Vínhamos enfrentando dificuldades anteriores à pandemia e
chegamos a essa nova crise com o aprendizado sobre a importância da nossa união.
Não há, meus amigos, outro caminho. A nossa fortaleza é a nossa coesão. Cada página desta
revista nos mostra os resultados práticos disso. O ano de 2020 foi de muitas provações, e uma metáfora
bastante utilizada nos últimos tempos foi a de que estamos todos atravessando um mar na tempestade,
mas em barcos diferentes. Faz muito sentido quando consideramos as diferentes condições sociais da
população. Porém, no caso do Fisco catarinense, o segredo tem sido estar no mesmo barco. Aprendemos,
algumas vezes a duras custas, que quando remamos juntos, chegamos mais rápido ao outro lado. Por
isso, em nome do nosso Sindicato, eu agradeço a cada um que atravessou 2020 conosco. Avarias à
parte, chegamos ao outro lado. Estamos mais fortes para 2021 e esperamos que seja um mar menos
turbulento. A nossa parte nós fizemos e continuaremos a fazer. Obrigado, saúde a todos vocês e às suas
famílias!
Forte abraço,
José Farenzena
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INOVAÇÕES NO FISCO
Com o desafio de incorporar novas tecnologias ao dia a dia do Fisco,
auditores fiscais lançaram no segundo semestre de 2020 o aplicativo
Malhas Fiscais e a tão aguardada Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica,
a NFC-e. Agora no final de novembro, o Grupo de Trabalho do ITCMD da
Receita Estadual discutiu e alinhou os últimos detalhes de inovadora
metodologia de cálculo que será usada no imposto
Se de um lado o Fisco amargou a perda da arrecadação no início da pandemia, do outro a
expertise dos auditores fiscais fez a diferença na implementação de projetos importantes e que
certamente estão impactando na retomada da economia. Uma das iniciativas partiu do Grupo
de Trabalho do ITCMD da Receita Estadual, que no final de novembro esteve reunido com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) para discutir e alinhar os últimos detalhes da
inovadora metodologia que auxiliará a determinar e informar aos contribuintes o valor médio de
mercado dos imóveis urbanos a serem utilizados em declarações do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD.
O projeto, que vem sendo desenvolvido há mais de dois anos, vai ao encontro da necessidade de trazer mais celeridade, transparência e segurança jurídica ao contribuinte na hora de
prestar informações ao Fisco. Secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli observa que “a nova
funcionalidade é resultado de mais um trabalho inovador desenvolvido pelos auditores fiscais
que irá simplificar a vida do cidadão no momento do preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - DIEF-ITCMD, minimizando a ocorrência de erros e garantindo que os valores
informados correspondam ao exigido pela legislação”. A previsão é de que a nova metodologia
esteja disponível e seja aplicada pelo contribuinte já no início de 2021.

Aplicativo Malhas Fiscais é aliado no
combate à sonegação fiscal
Lançado no início de setembro, o aplicativo
Malhas Fiscais surgiu em meio ao plano de ações
da Diretoria de Administração Tributária (DIAT) da
SEF de otimizar o trabalho no combate à sonegação
fiscal. Com apoio do Sindifisco/SC, que vem colaborando com este e outros projetos de modernização
do Fisco, o novo modelo trouxe ganhos importantes
para toda a sociedade catarinense. O sistema já garantiu a recuperação de R$ 218,7 milhões de valores
não declarados ao Fisco (Leia mais na entrevista na página 07).
A partir do lançamento do sistema, desenvolvido pelo Grupo Especialista em Planejamento Fiscal, contabilistas cadastrados na SEF/SC passaram a visualizar, através da aplicação
S@T Auditoria – Malhas Fiscais, os erros cometidos pelas empresas, resultantes do cruzamento
das informações dos documentos fiscais eletrônicos, como nota fiscal (NF-e), conhecimento de
transporte e manifesto de documento fiscal, além de declarações incluindo escrituração fiscal
digital, declaração do ICMS e do movimento econômico, programa gerador do documento de
arrecadação do Simples Nacional, entre outros.
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Uma equipe de auditores fiscais é responsável pelo monitoramento e contatos constantes com os contabilistas, para tirar dúvidas e orientar na solução dos problemas. “Temos o cuidado de trabalhar de maneira a orientar o contribuinte e o contador. O novo sistema fortaleceu
ainda mais este relacionamento e vem prevenindo a aplicação de penalidades, oferecendo todas
as possibilidades necessárias e tempo suficiente à autorregularização”, explica a diretora da
DIAT, Lenai Michels.

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) simplifica a cobrança de impostos
Fruto de uma estreita parceria entre os auditores fiscais e o secretário Paulo Eli, a Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica, a NFC-e, é realidade em Santa Catarina desde o início de agosto. Emitida por meio do Programa Aplicativo Fiscal de maneira autônoma, a NFC-e simplificou
a coleta de impostos e vem possibilitando o acompanhamento em tempo real dos contribuintes
varejistas, certificando que os impostos incidentes estão sendo corretamente calculados e registrados. Para o presidente do Sindifisco/SC, José Antônio Farenzena, outro importante ponto
positivo do projeto foi a preocupação de adaptar o modelo e criar algo realmente eficiente para
o Estado, que não fosse cópia do que já vinha sendo usado em outros Estados.
“O consumidor também é diretamente beneficiado, pois por meio do uso QR Code no
DANFE da NFC-e poderá validar o próprio documento fiscal, exercendo sua cidadania fiscal de
forma plena”, diz. A expectativa agora é de que o Estado de Santa Catarina possa contar com o
seu próprio Programa de Cidadania Fiscal.
Como funciona – As notas fiscais são emitidas no
sistema da SEF, garantindo um controle mais efetivo que
reduz a possibilidade de sonegação. Toda NFC-e tem um
QR Code, o que poderá incentivar a criação de aplicativos
nesse sentido. O auditor fiscal Sergio Pinetti explica que, a
partir da adoção do uso da NFC-e, é possível imprimir os
Documentos Auxiliares – DANFEs para entrega ao consumidor em impressoras térmicas comuns. “Outra vantagem
é que o uso da NFC-e simplifica o conjunto de obrigações
acessórias relacionadas com a escrituração fiscal e contábil da empresa. Muitas das atuais obrigações e declarações
poderão não ser mais necessárias para o contribuinte que
emite a NFC-e”, completa.
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ENTREVISTA
MALHAS FISCAIS: MAIS TRANSPARÊNCIA
E EFICIÊNCIA À AÇÃO FISCAL

Huelinton Pickler - Auditor fiscal

O auditor fiscal Huelinton Pickler, que
é gestor da aplicação e coordenador do
GPLAM, relata em entrevista os primeiros
três meses de funcionamento da aplicação
desenvolvida pelo Fisco catarinense, que
já representa recuperação estimada de R$
218,5 milhões ao Estado

1. Lançado em 1º de setembro pela Secretaria de Estado da Fazenda, o aplicativo
Malhas Fiscais surgiu como grande aposta do Fisco no combate à sonegação fiscal.
Em três meses, quais os resultados práticos, o que mudou com a implantação do
novo aplicativo?
Todos estamos experimentando profundas mudanças em nossas vidas e no Fisco não é
diferente. O risco da perda em amplo sentido, a necessidade da criação de novos métodos, de
novas ferramentas e da adaptação rápida e necessária às exigências impostas pelo sistema
exigem eficácia no combate à sonegação fiscal. Percebemos os tempos de mudança e resolvemos avançar, arrojar. “À máquina o que pode ser realizado pela máquina”; “se não fizermos já,
e muito melhor, outros farão” e “a arrecadação justa e a concorrência leal dependem do fisco
inteligente e atuante” são premissas verdadeiras e atuais. Daí surgiram as Malhas Fiscais 2.0,
união entre uma ferramenta e um método moderno e inovador que potencializa a regularização
das inconsistências e amplifica a ação fiscal com transparência e eficiência.
A aplicação das Malhas Fiscais 2.0, desenvolvida pelo GPLAM e aperfeiçoada constantemente por diversos auditores fiscais da Receita Estadual, não é nem será a única e mais importante ferramenta de combate à sonegação fiscal. A integralidade do sistema de administração
tributária e a atuação conjunta e inteligente dos Grupos Especialistas Setoriais (GES) e dos Grupos Regionais de Ação Fiscal (GRAF) são necessários e essenciais à manutenção da qualidade
e sucesso das ações e resultados fiscais. As funções são diversas e o conjunto harmônico faz a
diferença.
Nesses três primeiros meses, tanto os Auditores Fiscais quanto os profissionais da contabilidade e contribuintes puderam constatar o potencial da ferramenta, seu alcance e a quantidade de omissões e erros existentes nos documentos e declarações fiscais, antes quase invisíveis,
que produzem sério prejuízo à análise e à arrecadação tributária. Os resultados demonstram
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a retificação de 71.322 EFD (Escriturações Fiscais Digitais), 387.165 PGDAS-D (Declarações do
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e entrega de 12.957
DDE (Declarações de Débitos de ICMS Especiais), resultando na recuperação estimada de R$
218,5 milhões, considerados os pagamentos e a redução do saldo credor, mas o maior objetivo
e melhor resultado é identificado na qualidade da informação e na apuração do imposto no mês
atual, caracterizado pela ausência do erro histórico, ora corrigido, com consequente resultado
positivo e sensível na arrecadação.

Por outro ângulo, constata-se claramente o envolvimento e a parceria dos profissionais
da contabilidade no processo e o empenho e melhoria significativa do monitoramento realizado
pelos 91 Auditores Fiscais integrantes do time das Malhas Fiscais que, apesar da não exclusividade na ação e dos transtornos naturais provocados pela novidade, têm dedicado atenção ao
aperfeiçoamento e avanço da ferramenta, apresentando inúmeras sugestões de melhoria. O
AFRE não só executa; ele interage, participa, critica, ajusta e desenvolve os cruzamentos e
rotinas, fazendo a roda girar mais rápido e melhor.
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3. Quais são as irregularidades mais comuns identificadas pelo Malhas Fiscais e
qual o índice de resolutividade?
Lançamos 12 malhas fiscais já no primeiro dia e todas têm um longo alcance e importância. Há malhas voltadas à apropriação de crédito indevido, débitos não declarados e omissão de
declarações. Realizamos uma série de cruzamentos complexos entre documentos fiscais (DFe), declarações fiscais (EFD, DIME, PGDAS-D) e financeiras (instituições de pagamento (cartões,
boletos...) e os resultados são surpreendentes. O volume de entrega e retificação (471.444) das
declarações fiscais e a consequente arrecadação estimada (R$ 218,5 milhões) resumem a resposta em relação ao passado recente e a regularização das inconsistências segue um ritmo
razoável. Muitos escritórios de contabilidade realizam verdadeiro mutirão e, em pouco tempo,
estaremos em um plano de excelência. Fisco, profissionais da contabilidade, contribuintes e
a sociedade ganham nesse ambiente de concorrência leal e o melhor resultado é aquele aplicado e sensível no mês presente.

4. Já há planos de atualizar o aplicativo ou mesmo criar outros programas usando
a mesma expertise tecnológica do Fisco?
As Malhas Fiscais são atuais e dinâmicas e diferem bastante das até então conhecidas.
Não há pacote fechado no tempo ou de determinada irregularidade. Todos os dias, ao recebermos dados de novos documentos e declarações, automaticamente ocorre o processamento e a
apresentação online das inconsistências ao fisco e aos profissionais da contabilidade. Além disso, novas malhas fiscais estão em construção, algumas já prontas, de tal forma que em poucos
meses teremos uma rede eficiente e estruturada de detecção de erros e sonegação fiscal até
chegarmos ao controle de estoque e movimentação diária de mercadorias, prestação de serviços e apresentação real das informações.
O GAPEF também já está aplicando as Malhas Fiscais 1.0 na identificação e combate
ágil e efetivo a uma sangria altamente preocupante, as empresas “noteiras”. A ferramenta que
poucos conhecem é prática, transparente, eficaz e produz o descredenciamento sumário de
emissão e recepção de documentos fiscais. Outro projeto que merece despertar são as Malhas
Fiscais 3.0, que objetivam a apresentação de índices fiscais e contábeis regionais e setoriais
da atividade econômica, alimentando o fisco, especialmente os Grupos Especialistas Setoriais – GES e os Grupos Regionais de Ação Fiscal – GRAF com informações que vão além daquelas apresentadas diretamente pelos contribuintes.
Além, poderíamos falar no corajoso êxodo catarinense da Substituição Tributária, em
NFC-e, Auditoria – Visão Geral, Auditoria – Exportação Completa, “tabelão” e outras tantas ino-
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vações já disponibilizadas ou em desenvolvimento. Há muitas novidades em curso; precisamos
atualizar e simplificar nossa legislação, treinar e aplicar a Big Data, ferramenta necessária e
fundamental à análise e interpretação de grande volume de dados originados pelos documentos
fiscais, em especial, pela NFC-e e precisamos de pessoas, Auditores Fiscais.

5. O que podemos esperar do Fisco em 2021 quando se fala em combate à
sonegação fiscal?
2021 será um ano de muitas novidades e de rígido combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal. Ganhamos o reforço dos novos Auditores Fiscais, estamos recebendo uma
diversificada gama de conhecimento e criando uma série de aplicações que potencializam a
atividade fiscal. Os ares são de mudança e nós permaneceremos em uma atividade típica de
Estado, caracterizada pela eficiência e eficácia. O empresário catarinense é diferenciado e de
alta qualidade e percebe a reciprocidade fiscal. O empreendedorismo, a coragem e o respeito
mútuo são a mola propulsora da economia e da justiça fiscal, já a motivação pessoal é o segredo
do sucesso.

REFORÇO E TIME EM CAMPO
Aprovados no concurso público de 2018, 90 auditores fiscais tomaram
posse na Secretaria de Estado da Fazenda em 30 de julho, garantindo o tão
aguardado aumento do quadro e dando cara nova ao trabalho do Fisco

Posse - Auditores fiscais 2020

A nomeação e posse dos 90 auditores
fiscais na Secretaria de Estado da Fazenda no
final de julho deu um novo fôlego ao Fisco no
segundo semestre de 2020 e será crucial para
a retomada do crescimento econômico catarinense para o pós-pandemia. E já não era sem

tempo. Mesmo com o investimento em tecnologia e desenvolvimento de novas metodologias de trabalho nos últimos anos, houve aposentadoria de aproximadamente 1/3 do quadro
de auditores fiscais da Secretaria de Estado da
Fazenda, déficit que comprometeu a execução
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de diversos projetos e o atendimento de contribuintes.
“Felizmente, após uma longa batalha,
nossos novos colegas estão em campo e colaborando diretamente para a retomada da
economia catarinense”, explica o presidente
do Sindifisco/SC, José Antônio Farenzena, que
esteve diretamente envolvido na formulação
do certame, na condição de membro da comissão organizadora do concurso público, e nas
negociações com o Governo do Estado para a
convocação dos novos servidores públicos.
Conforme o Presidente, após estudo prévio,
chegou-se à conclusão da viabilidade legal
da recomposição do quadro, com autorização
expressa até mesmo na restritiva Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, que estabeleceu duras medidas de Enfrentamento ao
Coronavírus.

Boas-vindas
ao
trabalho
com
adaptações em tempos de pandemia
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Na ativa no dia seguinte aos atos protocolares, os novos auditores fiscais passaram
a conciliar trabalho e capacitação. Desde 10
de agosto, o grupo participa do Programa de
Ambientação e Formação 2020, criado para
acompanhar o novo time ao longo do primeiro
ano de trabalho e preparar cada um para o pleno exercício das atividades do Fisco. O projeto
conta com o apoio do Sindifisco, que defende a
capacitação do auditor fiscal para a melhoria
permanente da instituição e do Estado.
A primeira das três fases do curso foi
voltada à ambientação dos novos auditores fiscais. A segunda fase iniciou em agosto e une
as áreas de tecnologia da informação, tributação, arrecadação e fiscalização. Há ainda o
treinamento e as aulas práticas, com saídas
guiadas pelos gerentes das respectivas áreas e regionais. Entre novembro e fevereiro de
2021, ocorre a terceira e última fase da capacitação.

Sindifisco entrega carteiras funcionais
aos 90 auditores fiscais

Presidente do Sindifisco dando boas-vindas online

		
Por conta da Covid-19, os novos auditores fiscais tiveram de assumir seus
cargos a portas-fechadas, sem a participação
de familiares e amigos. Coube ao presidente
José Antônio Farenzena dar as boas-vindas ao
time e falar das responsabilidades e do papel
de cada um no Fisco. Zeca também ressaltou
a importância de atrair novos investimentos e
fazer a roda da economia girar e lembrou que
o aumento da arrecadação tem impacto direto
na implementação de políticas e serviços públicos a todos os catarinenses. Ao final, repetiu
o “mantra” entre os auditores fiscais: priorizar
o diálogo com o contribuinte.

Carteira funcional Sindifisco

Na última semana de setembro aconteceu a
entrega das carteiras funcionais para os novos auditores fiscais da Secretaria da Fazenda.
Confeccionado em papel-moeda, o documento
é válido como identidade civil em todo o território nacional, sendo ainda um importante meio
de identificação e representação do profissional. Em Florianópolis, o presidente José Antônio Farenzena realizou a entrega das carteiras
para os 32 fiscais lotados no SAT (Sistema de
Administração Tributária), na DIAT (Diretoria
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de Administração Tributária) e na 1ª Gerência
Regional da Fazenda. “A carteira funcional é
um instrumento de trabalho indispensável em
operações externas e no exercício da atividade de fiscalização”, explicou o presidente. Os
auditores fiscais lotados nas regionais da SEF
receberam as carteiras funcionais das mãos
dos representantes do Sindifisco no Estado.
Parceria - A confecção das carteiras
foi realizada pelo Sindifisco em parceria com
a Gerência de Gestão de Pessoas da Fazenda.
Cada uma contém foto, digital do auditor fiscal,
dados funcionais e a assinatura do Secretário
de Estado da Fazenda. É importante ressaltar,
ainda, que todas as carteiras seguem os mais
recentes padrões legais de segurança.

Relembrando: em 2015, no Encontro
Fazendário realizado no Teatro Pedro Ivo, todos os auditores fiscais da ativa receberam o
documento confeccionado, à época, também
em parceria do Sindifisco com a GEPES.

Entrega Carteiras Funcionais Diat e
1ª Gerência Regional da Fazenda

GALERIA - ENTREGA DAS CARTEIRAS FUNCIONAIS
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ENTREVISTA
MAIS DO QUE NUNCA,
INTEGRAR É PRECISO
Projeto apoiado
pelo Sindifisco se
adaptou à realidade da
pandemia para seguir
estimulando alunos em
situação vulnerável a
seguir com os estudos
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Se os estudantes não podiam ir às
aulas, o jeito foi levar as aulas até eles. Foi
assim que a equipe do Projeto Integrar conseguiu minimizar as mazelas da pandemia e
suas consequências sobre os participantes.
No primeiro semestre, o foco foi levar alimentos a estudantes e professores que se viram
repentinamente sem fonte de renda. Num segundo momento a prioridade passou a ser a
retomada dos conteúdos. O professor Kleicer
Cardoso Rocha, que está na presidência do
projeto, nos contou como alunos e professores se adaptaram às novas condições.

O apoio do Sindifisco foi fundamental
também nesse aspecto e nos possibilitou adquirir pacotes de acesso a dados para quem
não tinha conexão com a internet. Com esse
recurso, outros alunos, já aprovados, puderam também acompanhar as aulas remotas das universidades. Além dos grupos de
WhatsApp e Facebook, passamos também a
disponibilizar materiais por drive e adotamos
o Meet para nossas aulas. Foi uma forma de
retomar os estudos, embora tenhamos registrado uma evasão significativa, também entre
professores.

Qual foi o foco dos conteúdos nesse
período?

Quais foram as principais consequências da pandemia para o Integrar?
Depois do impacto e da ação emergencial de doação de alimentos, quando buscamos ter contato com alunos e professores
novamente com foco no ensino, percebemos
que a saúde mental havia sido diretamente afetada. Muitos estavam sem emprego ou
sem os trabalhos informais que lhes garantiam renda. Como as instituições públicas não
retomaram as aulas, nosso maior desafio era
fazer com que as aulas acontecem em ambiente virtual, mas, principalmente, estimular nossos alunos e professores que estavam
emocionalmente abalados.

Como estudantes muitas vezes sem
acesso à internet fizeram para assistir às aulas?

Com base em levantamento feito entre os estudantes, percebemos que a atenção
deveria estar em redação para o Enem, matemática e química. Tivemos uma parceria interessante com o Enem Solidário, da Bahia. O
destaque, contudo, foram as palestras temáticas especiais, realizadas todas as sextas-feiras desde julho, que engajaram bastante.
Foram 26 convidados externos e mais 27 do
projeto, entre estudantes e professores, com
temas de interesse do nosso público. Essa
expansão dos nossos contatos e horizontes
acabou sendo um aspecto positivo em meio à
pandemia.
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Quais os planos do Integrar para 2021?
Primeiramente, resgatar os alunos e
professores que por diversos motivos precisaram se distanciar. Para isso, contamos com
os apoios recebidos, entre os quais eu destaco os padrinhos e madrinhas do Sindifisco, que seguem ajudando os estudantes que
conseguem ingressar numa universidade a se
manter lá. Também precisaremos reforçar o

apoio psicológico para auxiliar na recuperação da saúde mental dos nossos integrantes.
Mas, acima de tudo isso, queremos poder voltar com nossos alunos às salas de aula.
IMAGENS: Durante o segundo semestre, aulas e encontros aconteceram online.

RETOMADA DA ECONOMIA
CATARINENSE
Em um ano marcado pela crise econômica causada pela COVID-19, o
engajamento do Fisco fez a diferença na arrecadação de Santa Catarina
A crise econômica causada pela COVID-19 derrubou a arrecadação de tributos em diversos Estados no primeiro semestre de 2020. Em Santa Catarina, o Estado amargou perdas
significativas entre março e junho, com queda de quase 30% na arrecadação total. Veio o novo
semestre e coube aos auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda colocar em prática
uma série de medidas para impulsionar a retomada no que já vem sendo chamado de pós-pandemia.
O resultado logo apareceu e, em outubro, Santa Catarina registrou a maior arrecadação
da sua história: R$ 2,79 bilhões (alta de 17,8% na comparação com outubro de 2019. O desem-
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penho foi puxado pela construção civil (47,4%), agroindústria (36,3% de alta) e setor metalmecânico (crescimento de 23,4%) e levou o Estado a superar em 1,4% as perdas de receita causadas
pela pandemia.
Análise do Sindifisco/SC mostrou que, além do forte crescimento do consumo e de mudanças tributárias, o aumento da arrecadação também foi reflexo do constante trabalho de fiscalização e o uso de tecnologia. O presidente José Antônio Farenzena observou que o aquecimento da atividade econômica só se converte em arrecadação se houver ação efetiva do Fisco
e dos controles sobre o comportamento dos contribuintes. “Tudo está relacionado ao monitoramento e engajamento total dos fiscais. Prova disso é a arrecadação de outros estados, que
demoram bem mais a reagir”, disse o presidente.
Em novembro, Santa Catarina voltou a registrar crescimento na arrecadação, o que levou
o Fisco a projetar uma receita na casa dos R$ 3 bilhões para dezembro. “Em maio registramos
o pior momento da crise, cuja perda foi superior a 30% da expectativa para o período. Na época, acreditávamos que conseguiríamos encerrar o ano no zero a zero. Contudo, com a união de
esforços e a retomada do setor produtivo, hoje já temos um ótimo resultado”, disse o secretário
Paulo Eli ao analisar o desempenho do ano.
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JULHO
GOVERNO DO ESTADO
RECUA E RETIRA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Servidores comemoraram a retirada do projeto
de Reforma da Previdência que tramitava na
Assembleia Legislativa desde o final do ano
de 2019. O Governo do Estado informou que a
retirada estratégica feita no dia 28 de julho teve
como objetivo evitar a votação de uma proposta
que acabou descaracterizada pelas mudanças
realizadas pelos deputados na Comissão de
Constituição e Justiça. O projeto deve ser
reapresentado em 2021, mas a nova versão da
Reforma da Previdência virá mais rígida.

JUSTIÇA DETERMINA
PAGAMENTO DE
DÍVIDA DE ICMS DA
PETROBRAS A SANTA
CATARINA
Com base em trabalho iniciado pelos
auditores fiscais da Fazenda, Santa
Catarina conseguiu recuperar, na
Justiça, uma dívida de cerca de R$
2 milhões em ICMS da Petrobras.
O valor é alvo de uma longa batalha
judicial e, no capítulo mais recente,
a estatal havia solicitado acesso ao
dinheiro para compensar as perdas
durante a pandemia. O Tribunal de
Justiça (TJSC) aceitou os argumentos
da Procuradoria Geral do Estado
e entendeu que o impacto do novo
coronavírus não foi tão forte para a
Petrobras e o valor seria “ínfimo”
no caixa da empresa – mas, para o
Estado, representa um reforço bemvindo em momento de crise.

AGOSTO
SC CUMPRE METAS DO
PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL
O Governo de Santa Catarina conseguiu atingir todas as
metas estabelecidas pelo Tesouro Nacional no Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal. O PAF apresenta metas e
compromissos anuais, considerando a evolução das finanças estaduais, os indicadores macroeconômicos para o período e a política fiscal adotada pelos governos signatários.
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HOMENAGENS
Ao tempo que o Sindifisco dava as boasvindas aos auditores fiscais nomeados no
final de julho, também dava parabéns e
agradecia aqueles que há décadas vêm
se dedicando ao Fisco. Em agosto, os
auditores fiscais que ingressaram na
carreira nos concursos de 1990, 1995 e
em 2010 completaram, respectivamente,
10, 25 e 30 anos de trabalho na Fazenda.

SETEMBRO

GOVERNO DE SANTA CATARINA
PRORROGA PRAZO DO BLOCO X
O Governo do Estado prorrogou para 1º de
abril de 2021 o prazo para início de obrigatoriedade do envio dos arquivos do Bloco X dos
estabelecimentos que ainda não atendem esta
obrigação tributária. Diretora de Administração Tributária da Fazenda, Lenai Michels
explicou que o Governo está sendo sensível
ao pleito do setor produtivo e que adiou no-

vamente o prazo devido a crise causada pela
Covid-19. O Bloco X consiste no envio de arquivos gerados automaticamente pelo Programa
Aplicativo Fiscal do Emissor de Cupom Fiscal
para a base de dados da SEF. A medida garante melhor acompanhamento e fiscalização
das transações de venda ao consumidor final.
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SC PRORROGA BENEFÍCIO FISCAL PARA
IMPORTAÇÕES TERRESTRES DO MERCOSUL
Governo de Santa Catarina cumpriu a promessa feita pela Secretaria da Fazenda de prorrogar
o benefício fiscal para importações terrestres do Mercosul até
o dia 7 de agosto de 2021. O decreto garante tratamento tributário diferenciado às mercadorias
importadas originárias de países
membros ou associados ao Mercosul, cuja entrada no país, por via
terrestre, ocorra em outras unidades da federação.

MÁSCARAS
PERSONALIZADAS
CONTRA A COVID19
Pensando na proteção e segurança dos
filiados, o Sindifisco/SC confeccionou e
distribuiu 3.200 máscaras personalizada.
Cada auditor fiscal, inclusive aposentados
e pensionistas, recebeu quatro unidades,
enviadas para a casa pelos Correios.
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OUTUBRO

SINDIFISCO
CELEBRA 32 ANOS
E HOMENAGEIA
AUDITORES FISCAIS
O Sindifisco/SC celebrou, em 22 de outubro,
32 anos de história. E não faltaram agradecimentos a todos aqueles que fizeram e ainda
fazem parte da trajetória do Sindicato. Para
marcar a passagem da data, o presidente
José Antônio Farenzena escreveu o artigo
“Justiça fiscal como missão”, publicado no

DÉFICIT NO
ORÇAMENTO
PARA 2021
Pelo segundo ano consecutivo, a Lei
Orçamentária Anual enviada pelo
Governo do Estado à Assembleia
Legislativa prevê que as despesas
irão superar as receitas, o que deve
gerar um déficit de R$ 1,6 bilhão.
As projeções mostram que a receita total deve ser de R$ 30,5 bilhões,
enquanto as despesas previstas batem na casa dos R$ 32,1 bilhões. Um
dos motivos para o déficit nas contas
públicas é o gasto com inativos do
Instituto de Previdência do Estado de
Santa Catarina, o IPREV.

Jornal Notícias do Dia. Em um dos trechos,
Farenzena escreveu que acredita “no dia em
que os cidadãos terão uma visão sem distorções do papel social dos impostos em um país
como o Brasil” e ressalta que “os tributos são
o instrumento capaz de garantir o desenvolvimento e a atração de recursos privados”.
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NOVEMBRO
QUASE 98 MIL NOVAS EMPRESAS
NA PANDEMIA EM SC

Os números da Junta Comercial do Estado
indicam que, de um total de 144.092 empresas constituídas em Santa Catarina, o Estado obteve um saldo positivo de 97.947 entre
1º de janeiro e 3 de novembro. Um crescimento de 14,4% em relação ao ano passado, que teve um saldo de 85.457. A formalização do microempreendedor individual
(MEI) também vem se mostrando uma das
alternativas para geração de renda desde
o início da pandemia. Só neste ano, já são
mais de 82 mil MEIs no Estado.

AÇÕES
JUDICIAIS
Ao longo de todo ano, o Sindifisco
contou com o trabalho especializado
de seu corpo jurídico na análise e
acompanhamento de ações judiciais
de interesse da categoria.
O detalhamento das ações em
defesa dos filiados está disponível
a cada um deles no encarte
Informativo Jurídico.
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DEZEMBRO

COMBATE À PIRATARIA
No Dia Nacional de Combate à Pirataria, celebrado em 3 de dezembro, a Secretaria de
Estado da Fazenda, por meio do Conselho Estadual de Combate à Pirataria (Cecop), participou da Operação Etiqueta Segura II para
combater crimes contra o direito autoral e
sonegação fiscal. A ação nas lojas de shoppings da Grande Florianópolis foi deflagrada
em conjunto com a Polícia Civil do Estado de
Santa Catarina e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Na iniciativa, foram apreendidos um total de 1.405 peças de
roupas com indícios de falsificação, avaliadas
em cerca de R$ 168 mil. Documentos fiscais
dos estabelecimentos vistoriados também foram confiscados pelos auditores da SEF por
haver fortes indícios de sonegação fiscal. O
resultado da análise da documentação apreendida foi enviado à Polícia Civil para instruir
o inquérito policial. Em 2019, o mercado ilegal gerou R$ 291,4 bilhões de prejuízo para
o Brasil. Só no vestuário, o impacto foi de R$
58,4 bilhões. “O comércio ilegal traz inúmeros
prejuízos ao país: operações de combate à pi-

rataria auxiliam a manter a concorrência leal e
diminuem os danos ao consumidor catarinense”, explica o secretário Paulo Eli.
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