SÍNTESE DA REUNIÃO DO GRUPO TEMÁTICO “MOVIMENTO ECONÔMICO”
10/03/2017 – 9 às 12h – Auditório da AMAVI
PAUTA

ENCAMINHAMENTOS

1. Apuração do Movimento
Econômico de 2016, que
se processará no corrente
ano, para fixação dos
índices de cota-parte do
ICMS pertencentes aos
Municípios para 2018;

A reunião foi coordenada pelo Secretário Executivo da AMAVI,
que apresentou e orientou os técnicos municipais para as
providências necessárias dos seguintes relatórios sobre valor
adicionado para os municípios relativos ao exercício, com efeito
para 2018:
1. Relatório de divergência entre quadro 48 das DIMEs e
serviços de transporte tomado;
2. Relatório dos dados setoriais que se encontram no banco
de dados do SAT/SEF de 2015 e 2016 para que se faça
comparativos dos valores ainda não computados;
3. Relatório das divergências do quadro 47 das DIMEs e da
produção primária comercializada, objetivando intimar as
empresas a declararem ou retificarem até o dia 30 do
corrente mês. Esse procedimento poderá ser feito de forma
automatizada no sistema SCMovec encaminhando email
aos contadores dos estabelecimentos. Foi apresentada a
tela de trabalho, porém o programador da AMAVI, Hans irá
implementar o sistema com o número do CPF para agilizar
os procedimentos junto as prefeituras.
4. Relatório das divergências entre as GTAS e as Notas
Fiscais de Produtores emitidas em 2016. Objetivo é conferir
a falta das notas fiscais faltantes no relatório.
5. Relatório dos valores constantes do campo 51021 das
DIMEs dos estabelecimentos do Estado de Santa de 2016
foi apresentado e foi discutido o encaminhamento dará para
não computar esses dados que não encontram amparo na
LC nº 63/90.

2. Assuntos gerais.

Foi solicitado o máximo de empenho na digitação e transmissão
dos dados das notas fiscais de produtores rurais emitidas em
2016 até o final desse mês para que se consiga conferir e
computar dos dados.
Ficou combinado de que qualquer dúvida sobre valor adicionado
se faça o contato com a AMAVI. E que todos procurem usar o
SCMovec que serve como ferramenta da gestão econômica do
Município.

Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença.
Rio do Sul, 10 de março de 2017.
Agostinho Senem
Secretário Executivo da AMAVI

