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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 05/09/2017

Assembleia de Prefeitos debate
planejamento da Amai
Xanxerê- Os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani
(Amai) participaram de Assembleia realizada em Faxinal dos Guedes, no último
sábado (02), para debater sobre o planejamento institucional da Amai.
O prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, salientou a importância
de momentos como este, em que cada prefeito teve espaço para se manifestar
sobre as atividades desenvolvidas pela Associação. “Enquanto gestores
precisamos olhar para o futuro, já temos hoje uma estrutura forte e consolidada,
buscamos traçar nesta reunião novas metas e estratégias”, comenta o
presidente.
O encontro foi coordenado pelo assessor de planejamento da Fecam, Paulo
Costa, que levantou junto aos prefeitos questões referentes a representação
política, agenda institucional, ações para o desenvolvimento regional,
assessorias técnicas da Associação, colegiados temáticos, entre outros
assuntos para traçar uma fotografia atual do trabalho realizada pela Amai.
O vice-presidente da Amai e prefeito de Ponte Serrada, Alceu Wrubel, relatou a
satisfação no atendimento as demandas do município. “Todo ano surgem novos
problemas ou diferentes situações nos municípios, a Amai sempre corresponde
as expectativas buscando alternativas e soluções para nos atender”, disse
Wrubel.
O prefeito de Lajeado Grande, Noeli Dal Magro, destacou como é essencial o
compartilhamento de experiências entre os prefeitos, e dos técnicos da Amai
para com os servidores dos municípios. “É um relacionamento onde todos
crescem e quem mais ganha é a população”, reforça Noeli.
Quem também participou da Assembleia foi o secretário de Estado da Agricultura
e Pesca, Moacir Sopelsa, que na oportunidade reiterou aos prefeitos o
compromisso em atender todos os municípios de forma igualitária. (Fernanda
Bertotto – Ascom Amai)
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 06/09/2017

Assembleia de Prefeitos debateu
planejamento da AMAI
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 06/09/2017 - 09h54

Os Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
participaram de Assembleia realizada em Faxinal dos Guedes, no último sábado,
dois de setembro. O foco do encontro foi o debate sobre o planejamento
institucional
da
AMAI.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, salientou a importância
de momentos como este, onde cada Prefeito teve espaço para se manifestar
sobre as atividades desenvolvidas pela Associação. “Enquanto gestores
precisamos olhar para o futuro, já temos hoje uma estrutura forte e consolidada,
buscamos traçar nesta reunião novas metas e estratégias”, comenta o
Presidente.
O encontro foi coordenado pelo Assessor de Planejamento da Fecam, Paulo
Costa, que levantou junto aos Prefeitos questões referentes a representação
política, agenda institucional, ações para o desenvolvimento regional,
assessorias técnicas da Associação, colegiados temáticos, entre outros
assuntos para traçar uma fotografia atual do trabalho realizada pela AMAI.
O Vice-presidente da AMAI e Prefeito de Ponte Serrada, Alceu Wrubel, relatou
a satisfação no atendimento as demandas do município. “Todo ano surgem
novos problemas ou diferentes situações nos municípios, a AMAI sempre
corresponde as expectativas buscando alternativas e soluções para nos
atender”,
disse
Wrubel.
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O Prefeito de Lajeado Grande, Noeli Dal Magro, destacou como é essencial o
compartilhamento de experiências entre os Prefeitos, e dos técnicos da AMAI
para com os servidores dos municípios. “É um relacionamento onde todos
crescem e quem mais ganha é a população”, reforça Noeli.
Quem também participou da Assembleia foi o Secretário de Estado da
Agricultura e Pesca, Moacir Sopelsa, que na oportunidade reiterou aos Prefeitos
o compromisso em atender todos os municípios de forma igualitária.
Fonte: Assessoria de Comunicação – AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 06/09/2017

Assembleia de Prefeitos debateu
planejamento da AMAI
6 de setembro de 2017 - 07:28 / Comunidade Xanxerê | 0 Comentários

Fotos: Divulgação

Os Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
participaram de Assembleia realizada em Faxinal dos Guedes, no último sábado, 2 de
setembro. O foco do encontro foi o debate sobre o planejamento institucional da AMAI.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, salientou a importância de
momentos como este, onde cada Prefeito teve espaço para se manifestar sobre as
atividades desenvolvidas pela Associação. “Enquanto gestores precisamos olhar para
o futuro, já temos hoje uma estrutura forte e consolidada, buscamos traçar nesta
reunião novas metas e estratégias”, comenta o Presidente.
O encontro foi coordenado pelo Assessor de Planejamento da Fecam, Paulo Costa,
que levantou junto aos Prefeitos questões referentes a representação política, agenda
institucional, ações para o desenvolvimento regional, assessorias técnicas da
Associação, colegiados temáticos, entre outros assuntos para traçar uma fotografia
atual do trabalho realizada pela AMAI.
O Vice-presidente da AMAI e Prefeito de Ponte Serrada, Alceu Wrubel, relatou a
satisfação no atendimento as demandas do município. “Todo ano surgem novos
problemas ou diferentes situações nos municípios, a AMAI sempre corresponde as
expectativas buscando alternativas e soluções para nos atender”, disse Wrubel.
O Prefeito de Lajeado Grande, Noeli Dal Magro, destacou como é essencial o
compartilhamento de experiências entre os Prefeitos, e dos técnicos da AMAI para
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com os servidores dos municípios. “É um relacionamento onde todos crescem e quem
mais ganha é a população”, reforça Noeli.
Quem também participou da Assembleia foi o Secretário de Estado da Agricultura e
Pesca, Moacir Sopelsa, que na oportunidade reiterou aos Prefeitos o compromisso em
atender todos os municípios de forma igualitária.

Ascom AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data:06/09/2017

Planejamento institucional da
Amai é debatido durante
assembleia de prefeitos
Reunião realizada em Faxinal dos Guedes reuniu prefeitos
dos municípios da Ami
Por Oeste Mais
06/09/2017 08:58 - Atualizado em 06/09/2017 08:58

Os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
participaram de uma assembleia para debater o planejamento institucional da
entidade no último final de semana. A reunião foi realizada no município de
Faxinal dos Guedes, conforme informou a assessoria de imprensa da
instituição.
O prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, salientou a importância
do momento para cada prefeito se manifestar sobre as atividades
desenvolvidas pela associação. “Enquanto gestores, precisamos olhar para o
futuro, já temos hoje uma estrutura forte e consolidada, buscamos traçar nesta
reunião novas metas e estratégias”, comentou.

Prefeitos da Amai reunidos em assembleia em Faxinal dos Guedes (Foto: Divulgação)
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O encontro foi coordenado pelo assessor de planejamento da Fecam, Paulo
Costa, que levantou junto aos prefeitos questões referentes à representação
política, agenda institucional, ações para o desenvolvimento regional,
assessorias técnicas da Amai, colegiados temáticos, entre outros assuntos,
traçando uma fotografia atual do trabalho realizado pela entidade.
O Vice-presidente da Amai e prefeito de Ponte Serrada, Alceu Wrubel, relatou
a satisfação no atendimento às demandas do município. “Todo ano surgem
novos problemas ou diferentes situações nos municípios, a Amai sempre
corresponde as expectativas buscando alternativas e soluções para nos
atender”, disse.
O prefeito de Lajeado Grande, Noeli Dal Magro, destacou como é essencial o
compartilhamento de experiências entre os prefeitos e dos técnicos da Amai
para com os servidores dos municípios. “É um relacionamento onde todos
crescem e quem mais ganha é a população”.
Quem também participou da assembleia foi o secretário de Estado da
Agricultura e Pesca, Moacir Sopelsa, que na oportunidade reiterou aos
prefeitos o compromisso em atender todos os municípios de forma igualitária.
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Veículo: Portal Faxinal – Faxinal dos Guedes
Data: 06/09/2017

Assembleia de Prefeitos da AMAI foi realizado em Faxinal
Dos Guedes
O foco do encontro foi o debate sobre o planejamento institucional da AMAI.

Os Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) participaram de
Assembleia realizada em Faxinal dos Guedes, no último sábado, dois de setembro. O foco do
encontro foi o debate sobre o planejamento institucional da AMAI.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, salientou a importância de momentos
como este, onde cada Prefeito teve espaço para se manifestar sobre as atividades
desenvolvidas pela Associação. “Enquanto gestores precisamos olhar para o futuro, já temos
hoje uma estrutura forte e consolidada, buscamos traçar nesta reunião novas metas e
estratégias”, comenta o Presidente.
O encontro foi coordenado pelo Assessor de Planejamento da Fecam, Paulo Costa, que
levantou junto aos Prefeitos questões referentes a representação política, agenda
institucional, ações para o desenvolvimento regional, assessorias técnicas da Associação,
colegiados temáticos, entre outros assuntos para traçar uma fotografia atual do trabalho
realizada pela AMAI.
O Vice-presidente da AMAI e Prefeito de Ponte Serrada, Alceu Wrubel, relatou a satisfação no
atendimento as demandas do município. “Todo ano surgem novos problemas ou diferentes
situações nos municípios, a AMAI sempre corresponde as expectativas buscando alternativas e
soluções para nos atender”, disse Wrubel.
O Prefeito de Lajeado Grande, Noeli Dal Magro, destacou como é essencial o
compartilhamento de experiências entre os Prefeitos, e dos técnicos da AMAI para com os
servidores dos municípios. “É um relacionamento onde todos crescem e quem mais ganha é a
população”, reforça Noeli.
Quem também participou da Assembleia foi o Secretário de Estado da Agricultura e Pesca,
Moacir Sopelsa, que na oportunidade reiterou aos Prefeitos o compromisso em atender todos
os municípios de forma igualitária.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Portal Faxinal – Faxinal dos Guedes
Data: 21/09/2017
Por Redação do Portal Faxinal em 21/09/2017 - 9h02

Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) fala sobre o
Programa Saúde Fiscal dos Municípios
o “Saúde Fiscal” incentiva, de forma preventiva, a implementação de estruturas
administrativas voltadas a fiscalização e cobranças dos tributos nos municípios catarinenses

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta quarta-feira (20) encontro com
o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) sobre o Programa Saúde Fiscal dos Municípios.
Participaram Prefeitos, Prefeitas, Promotores de Justiça e servidores municipais.
Durante a palestra foram apresentados os resultados obtidos até o momento e as perspectivas
de ações a serem desenvolvidas, conjuntamente com as Promotorias de Justiça, visando
conferir maior eficácia no combate à sonegação fiscal e à renúncia tributária municipal.
De acordo com o Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária do MPSC
(COT), Promotor de Justiça Giovanni Andrei Franzoni Gil, a parceria entre o MPSC e as
prefeituras procura diminuir a sonegação fiscal dos tributos municipais, proporcionando aos
cidadãos melhorias na saúde, educação, saneamento básico, e demais serviços sociais.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort ressaltou a importância em se dialogar
com o MPSC para garantir que as ações realizadas pelos gestores estejam dentro da legalidade
e não ocorram penalizações futuras aos municípios.
Programa Saúde Fiscal
Gerido pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária (COT), o “Saúde Fiscal”
incentiva, de forma preventiva, a implementação de estruturas administrativas voltadas a
fiscalização e cobranças dos tributos nos municípios catarinenses. Atualmente, 266 municípios
já são parceiros do programa criado pelo MPSC para dar mais efetividade à fiscalização
tributária e combate à sonegação fiscal.
Ao aderir ao Programa, os municípios comprometem-se em adequar sua legislação e
estruturar o seu setor de fiscalização, bem como encaminhar as autuações fiscais à
Promotoria de Justiça com atribuição na área tributária da sua Comarca, tornando possível a
correta instituição, fiscalização e cobrança de tributos municipais.
Fonte: AMAI
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 21/09/2017

Programa Saúde Fiscal do MPSC é
apresentado na AMAI
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 21/09/2017 - 11h46

Foto/divulgação: Assessoria de Comunicação – AMAI

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta quarta-feira (20) encontro
com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) sobre o Programa Saúde Fiscal dos
Municípios. Participaram Prefeitos, Prefeitas, Promotores de Justiça e servidores
municipais.
Durante a palestra foram apresentados os resultados obtidos até o momento e as
perspectivas de ações a serem desenvolvidas, conjuntamente com as Promotorias de
Justiça, visando conferir maior eficácia no combate à sonegação fiscal e à renúncia
tributária municipal.
De acordo com o Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária do
MPSC (COT), Promotor de Justiça Giovanni Andrei Franzoni Gil, a parceria entre o MPSC e
as prefeituras procura diminuir a sonegação fiscal dos tributos municipais,
proporcionando aos cidadãos melhorias na saúde, educação, saneamento básico, e
demais serviços sociais.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort ressaltou a importância em se
dialogar com o MPSC para garantir que as ações realizadas pelos gestores estejam dentro
da legalidade e não ocorram penalizações futuras aos municípios.
O que é o Programa Saúde Fiscal...
Gerido pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária (COT), Saúde Fiscal,
incentiva, de forma preventiva, a implementação de estruturas administrativas voltadas
a fiscalização e cobranças dos tributos nos municípios catarinenses. Atualmente, 266
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municípios já são parceiros do programa criado pelo MPSC para dar mais efetividade à
fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal.
Ao aderir ao Programa, os municípios comprometem-se em adequar sua legislação e
estruturar o seu setor de fiscalização, bem como encaminhar as autuações fiscais à
Promotoria de Justiça com atribuição na área tributária da sua Comarca, tornando
possível a correta instituição, fiscalização e cobrança de tributos municipais.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI com informações do MPSC
Fonte: Assessoria de Comunicação – AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 21/09/2017

Programa Saúde Fiscal do MPSC é
apresentado na AMAI
21 de setembro de 2017 - 07:18 / Comunidade Política Xanxerê | 0 Comentários

Programa Saúde Fiscal do MPSC é apresentado na AMAI. (Fotos: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta quarta-feira (20) encontro
com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) sobre o Programa Saúde Fiscal dos
Municípios. Participaram Prefeitos, Prefeitas, Promotores de Justiça e servidores
municipais.
Durante a palestra foram apresentados os resultados obtidos até o momento e as
perspectivas de ações a serem desenvolvidas, conjuntamente com as Promotorias de
Justiça, visando conferir maior eficácia no combate à sonegação fiscal e à renúncia
tributária municipal.
De acordo com o Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária do
MPSC (COT), Promotor de Justiça Giovanni Andrei Franzoni Gil, a parceria entre o MPSC
e as prefeituras procura diminuir a sonegação fiscal dos tributos
municipais, proporcionando aos cidadãos melhorias na saúde, educação, saneamento
básico, e demais serviços sociais.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort ressaltou a importância em se
dialogar com o MPSC para garantir que as ações realizadas pelos gestores estejam dentro
da legalidade e não ocorram penalizações futuras aos municípios.
Programa Saúde Fiscal
Gerido pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária (COT), o “Saúde Fiscal”
incentiva, de forma preventiva, a implementação de estruturas administrativas voltadas a
fiscalização e cobranças dos tributos nos municípios catarinenses. Atualmente, 266

Relatório de Atividades 2017

252

municípios já são parceiros do programa criado pelo MPSC para dar mais efetividade à
fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal.
Ao aderir ao Programa, os municípios comprometem-se em adequar sua legislação e
estruturar o seu setor de fiscalização, bem como encaminhar as autuações fiscais à
Promotoria de Justiça com atribuição na área tributária da sua Comarca, tornando possível
a correta instituição, fiscalização e cobrança de tributos municipais.

Ascom AMAI com informações do MPSC
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 21/09/2017

Programa Saúde Fiscal do MPSC é
apresentado na AMAI
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 153

(Foto: Assessoria AMAI)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu na quarta-feira (20)
encontro com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) sobre o Programa
Saúde Fiscal dos Municípios. Participaram prefeitos, prefeitas, promotores de
justiça e servidores municipais.
Durante a palestra foram apresentados os resultados obtidos até o momento e as
perspectivas de ações a serem desenvolvidas, conjuntamente com as Promotorias
de Justiça, visando conferir maior eficácia no combate à sonegação fiscal e à
renúncia tributária municipal.
De acordo com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem
Tributária do MPSC (COT), promotor de Justiça Giovanni Andrei Franzoni Gil, a
parceria entre o MPSC e as prefeituras procura diminuir a sonegação fiscal dos
tributos municipais, proporcionando aos cidadãos melhorias na saúde, educação,
saneamento básico, e demais serviços sociais.
O prefeito de Xaxim e presidente da AMAI, Lírio Dagort ressaltou a importância em
se dialogar com o MPSC para garantir que as ações realizadas pelos gestores
estejam dentro da legalidade e não ocorram penalizações futuras aos municípios.
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O que é o Programa Saúde Fiscal
Gerido pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária (COT), o “Saúde
Fiscal” incentiva, de forma preventiva, a implementação de estruturas
administrativas voltadas a fiscalização e cobranças dos tributos nos municípios
catarinenses. Atualmente, 266 municípios já são parceiros do programa criado
pelo MPSC para dar mais efetividade à fiscalização tributária e combate à
sonegação fiscal.
Ao aderir ao programa, os municípios comprometem-se em adequar sua legislação
e estruturar o seu setor de fiscalização, bem como encaminhar as autuações
fiscais à Promotoria de Justiça com atribuição na área tributária da sua Comarca,
tornando possível a correta instituição, fiscalização e cobrança de tributos
municipais.
Além de Xanxerê, outros municípios irão receber a explanação no MPSC, como
São Lourenço do Oeste nesta quinta-feira (21) e em Maravilha na sexta-feira (22).
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 21/09/2017

Municípios do Oeste recebem
ciclo do Programa Saúde Fiscal
do MPSC
Por Oeste Mais
21/09/2017 08:53 - Atualizado em 21/09/2017 08:53

Ciclo de palestras iniciou por
Xanxerê, com evento na Amai
(Foto: Divulgação)

O Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC)
iniciou nesta semana mais
uma rodada de palestras
sobre o Programa Saúde
Fiscal dos Municípios.
Xanxerê foi o primeiro
município a receber o
encontro na região.
As atividades foram realizadas nesta quarta-feira, dia 20, na sede da Amai
(Associação dos Municípios do Alto Irani). Prefeitos, promotores de justiça e
servidores municipais de toda a região participaram do evento.
As próximas reuniões estão marcadas para esta quinta-feira, dia 21, em
Joaçaba e São Lourenço do Oeste, e nesta sexta-feira, dia 22, no município de
Maravilha. De acordo com o MPSC, os eventos atenderão a um público-alvo de
79 municípios catarinenses na região Oeste.
Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária
do MPSC (COT), promotor Giovanni Andrei Franzoni Gil, o objetivo das
palestras é apresentar o Programa Saúde Fiscal dos Municípios aos novos
prefeitos, secretários da fazenda e auditores fiscais, discutindo estratégias que
melhorem a gestão tributária municipal. Atualmente, 266 municípios já são
parceiros do programa criado pelo MPSC para dar mais efetividade à
fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal.
Ao aderir ao programa, os municípios comprometem-se em adequar a
legislação municipal e estruturar o setor de fiscalização, bem como encaminhar
as autuações fiscais à Promotoria de Justiça com atribuição na área tributária
da respectiva comarca, tornando possível a correta instituição, fiscalização e
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cobrança de tributos municipais. O Ministério Público atua no combate à
sonegação fiscal, identificando, dentre as informações encaminhadas pelos
fiscos, as condutas consideradas crimes, promovendo as respectivas ações
penais.

Prefeitos, promotores de justiça e servidores municipais de toda a região participaram da
palestra (Foto: Divulgação)

“Em breve será remetido às Promotorias de Justiça e aos gestores municipais
uma análise detalhada das receitas públicas municipais, a partir do emprego de
técnicas de análise comparativa de dados, com a finalidade de apontar as
maiores distorções encontradas e os caminhos a serem buscados, visando
reduzir a renúncia tributária municipal e, assim, garantir recursos para a
implementação dos serviços públicos municipais", disse o promotor Giovanni
Andrei Franzoni Gil.
Programa já recebeu prêmio nacional do CNMP
O Programa Saúde Fiscal nos Municípios, idealizado pelo Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC), foi o terceiro colocado do prêmio CNMP 2016 na
categoria Indução de Políticas Públicas.
Gerido pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária (COT), o
programa incentiva, de forma preventiva e pedagógica, a implementação de
estruturas administrativas voltadas à fiscalização e cobranças dos tributos nos
municípios catarinenses.
A iniciativa visa também executar ações conjuntas dos órgãos fiscalizadores
envolvidos: MPSC, Fecam (Federação Catarinense de Municípios),
associações de municípios, procuradorias jurídicas e secretarias municipais de
fazenda para a diminuição da sonegação fiscal no âmbito municipal.
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Veículo: 100.7 - Passos Maia
Data: 21/09/2017
Atualizado Ontem as 11h38m

Programa Saúde Fiscal do MPSC é
apresentado na AMAI
Compartilhe:

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta quarta-feira
(20) encontro com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) sobre o
Programa Saúde Fiscal dos Municípios. Participaram Prefeitos, Prefeitas,
Promotores de Justiça e servidores municipais.
Durante a palestra foram apresentados os resultados obtidos até o momento e
as perspectivas de ações a serem desenvolvidas, conjuntamente com as
Promotorias de Justiça, visando conferir maior eficácia no combate à
sonegação fiscal e à renúncia tributária municipal.
De acordo com o Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem
Tributária do MPSC (COT), Promotor de Justiça Giovanni Andrei Franzoni Gil,
a parceria entre o MPSC e as prefeituras procura diminuir a sonegação fiscal
dos tributos municipais, proporcionando aos cidadãos melhorias na saúde,
educação, saneamento básico, e demais serviços sociais.
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O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort ressaltou a importância
em se dialogar com o MPSC para garantir que as ações realizadas pelos
gestores estejam dentro da legalidade e não ocorram penalizações futuras aos
municípios.
O que é o Programa Saúde Fiscal...
Gerido pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária (COT), o "Saúde
Fiscal" incentiva, de forma preventiva, a implementação de estruturas
administrativas voltadas a fiscalização e cobranças dos tributos nos municípios
catarinenses.Atualmente, 266 municípios já são parceiros do programa criado
pelo MPSC para dar mais efetividade à fiscalização tributária e combate à
sonegação fiscal.
Ao aderir ao Programa, os municípios comprometem-se em adequar sua
legislação e estruturar o seu setor de fiscalização, bem como encaminhar as
autuações fiscais à Promotoria de Justiça com atribuição na área tributária da
sua Comarca, tornando possível a correta instituição, fiscalização e cobrança
de tributos municipais.

Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI com informações do MPSC
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