
 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

 

A Educação Fiscal, é um processo educativo que tem como 

finalidade a construção de uma consciência voltada ao 

exercício da cidadania. Em Rosário do Sul o trabalho de 

conscientização é efetuado em âmbito escolar, onde 

palestras e apresentações são realizadas. Na manhã da 

última segunda-feira, 3 de agosto, as professoras da Coordenação Pedagógica da 

Secretaria de Educação e Cultura Miriam Badineli e Miriam Marin compareceram em uma 

reunião com o Assessor Tributário do Departamento de ICMS Municipal Milton Mattana. 

Na oportunidade Mattana ressaltou importância da permanência da Educação Fiscal e o 

entendimento que os alunos devem ter sobre o funcionamento do sistema de arrecadação 

e a maneira como o dinheiro retorna em forma de serviços à população. O trabalho 

efetuado pelas professoras faz com que os alunos se tornem mais conscientes quando 

aprendem a identificar o valor dos impostos incluídos no preço de produtos e serviços que 

consomem. Em entrevista a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal Mattana 

também destacou a importância de solicitar as notas fiscais para que o consumidor possa 

defender seus direitos e contribuir para o desenvolvimento da sociedade como um todo. 

“As pessoas também podem se cadastrar no programa Nota Fiscal Gaúcha, pelo 

site:https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/institucional.aspx , o Nota Fiscal Gaúcha é um 

programa do Estado que visa fomentar a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento 

da arrecadação, por meio do estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e 

sua exigência por parte dos consumidores”. Através do Programa da Nota Fiscal Gaúcha 

os cidadãos acumulam pontos sempre que solicitarem a inclusão do número do seu CPF 

no documento fiscal no momento de suas compras em estabelecimentos participantes. Os 

pontos serão convertidos em bilhetes que possibilitam a participação em sorteios 

mensais. Entre no site, cadastre-se e crie um login cidadão, é fácil e rápido, você ganha e 

o Município também! 

 



 

 

 


