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RESOLUÇÃO SMF X'êé3/20iS

Limita e normatiza o acesso ao sistema

disponibitizcldo pela Secretaria de Estado de
Fazenda do Rio de Janeiro, na forma da
Resolução REFAZ n' 253/2018, que contém as

Informações prestadas pelas administradoras,
Íacititadores, arranjos ê instituições . de

pagamentos, credenciadoras de cartão de
crédito e de débito ê as demais entidades
similares, referentes às operações reatizctdas
par seus estabelecimentos credenciados, por
meio de cartão de crédito ou débito (Sistema
'Extrator SMF'').

\.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE NITEROI, no uso das

atribuições que Ihe são conferidas pela legislação em vigor e, com fündaMentó no art.
2', incisa VI do Decreto n' 7.995/98,

CONSIDERANDO a adesão do Município de Niteiói ao Convênio de ,Cooperação
Técnica n' 20/201 5, que objetiva o intercâmbio de informações e a fomiulação de ações
integradas de natureza Económico-Fiscais entre o Estado do Rio de Janeiro e os
Municípios do Estado;

CONSIDERANDO que a Resolução REFAZ n' 253, de 09 de maio de 2018, permitiu
às autoridades fazendárias do Município de Niterói o acesso ao Sistema que contém as
infomlações prestadas por administradoras de cartões de Crédito e débito, referentes às
operações realizadas por seus estabelecimentos credenciados, por meio de cartão de
crédito ou débito; e

CONSIDERANDO que a natureza sigilosa de tais infomlações toma necessária a
restrição do acesso às autoridades com funções intrinsecamente relacionadas à gestão,

fisclliz?ção e inteligência fiscal. \ /

RESOLVE

Art: I' O sistema da Secrêlãria dé Espiado de Fazenda do Rio de Janeiro,. dil;ponibilizado
'á:força do 'Convênio db:Coóperaçao Técnica :n' 20/2015 e da Resolução SEFAZ n'
25:3/2018 e que contém infomiações prestadas pelas administradoras, facilitadores,
arranjos e instituições de pagamentos, credenciadoras de cartão de crédito e de débito e
as demais entidades similares, referentes às operações tealizadag por seus
elitabelecimentos credenciados,: pot meio de cartão de crédito ou débito, écrã protegido

por sigilo fiscal e terá o seu:acesso restrito às seguintes autoridades:

1 :- o Chefe da Assessoria de Programação Fiscal;
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11 - o Chefe dã Assessoria da; lüteligência Fiscal

$ 1' O acesso ao sistema de que trata o capuz somente será pemiitido às autoridades
relacionadas nos incisos l e ll do capuz ocupantes do cargo efetivo de Fiscal de Tributos

do Município de Niterói.

g 2' As informações coletadas no sistema de que trata o capz2f serão inseridas no sistema
de emissão de Nota Fiscal de Serviços eletrânica (NFS-e) da Secretaria Municipal. de
Fazenda do Município de Niterói e terão o seu acesso restrito às seguintes autoridades,
quando ocupantes do cargo efetivo de Fiscal de Tributos do Município de Niterói:

k.,,"~
1 - o Superintendente de Fiscalização Tributária;

11 - o Superintendente de Processamento de Dados:;

111 - o; Çqg:llqçnadgr.de El?qçjgml?f11?:E Fisfali.zqção;

!jV: = o1l Êiscai:s de.tributo? Jgpdos.nq.+lisessorja..df: Programação Fiscal.;;

V i; . os :fisElais :de tributos l(S:tzidÓk 'ini kél;àigdriá de Iate:ligência Fiscal.;}

$ 3' l)ara. acessar. o sistep4. .de. .que. jrqta o. .c(Wzzr:.e: :as* infomiações ;.. e:!gôtas, nol$ . ?".a.
autoridade deverá possuir.:Êêl;hq, ;chalé.: dé; .acesso?' :ééüiâlcado dtgitàl::dXj;htjãj9vf?f: ?üt(d

Mecanismo de segurança qye:lhe."tenha lido regulamiéhte concedido .

Art. :2' Às informações ctlíítidas ;no sistema de que trata o art. I' soihenté Õodérão ser
acossadas motivadamente, no interesse da realização do serviço, com observância dos

procedimentos: formais, quàndÓ :êstabeleêidos, e pelos usuários com perfil de acesso
habilitado.

}'Í' {

P*4rágrafo . qn.icg. Con$+dqram:sg .j,usl:ifícqdg:l ..os: ,acessos .àS informações éoiitidas no
iígtédà aü'ãliéi :trata o arte ;lÕ:&8'ê'á.g8 'da rçáiilàaçãii: das seguintes atiyidades:

t .. dó !gestão, supervisão:1 :liúvêétigação, l pesquisa, .seleção,

' .. \-; ' '..- .- :
procedimentos de controle tributário e. de fiscalização;

âfo: e:execução de

11 T.de acompanhamento e trepar(l::de .proa?sãos fiscais;

111 . de acompanhamento e cohtfole. da arrecadação ;

IV - de acompanhamento econâmicó-tributário de contribuintes;

V - de elaboração de estudos tributários para subsidiar a l)revisão e. análise da
arrecadação, para avaliar o impacto de normas, bem como para propor a : edição,
M(itiihcadão ou revogação de legislação ;
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VI - de planejamento e execução de ações de controle intimo, ióclüsive de natureza
disciplinar, de gestão de riscos e de correição;

Vll - de atendimento ao contribuinte em relação àg informações a ele pertinentes, às
demandas intemas e aos órgãos extemos;

Vlll - de elaboração de pareceres, decisões e relatórios relacionados às atividades de

julgamento, fiscalização e estudos tributários;

IX - de preparação de informações para subsidiar..a defesa do Município em ações
administmtivas ou judiciais decorrentes de matéria tributária;

'~Ç
X - de fornecimento de informações à Procuradoria Geral do Município de Niterói .paro
subsidiar ações de execução decorrentes de matéria tributária.

[i !;HH]: i$:1ÊG afim:jün ?:
que decidirá sobre a liberação do ;acesso à infomiação requisitada. \.

::i: ktT:;=: ãlàà:ii:.Fe'=$;ill$#l;';;tl W
eficácia da 6léêalipação, nãg. +btÊgl?:o po:s.?i$1 de Procedimento Fiscal.
l l

de Niterói

penalidades previstas em léi : }

Art.6' OÉ casos omissos getád dirihidÓs pelo Secretário Municipal de Fazenda.

Art. '7' Esta Resolução edtia em vigorna data de sua publicação

.Niterói, XX de.outubro de 20 1 8

b.?üid'ViÍ,tAkiú àÓNÇÀLVÉS
Secretário b4unicipal de F:acenda
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