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CONVOCAÇÃO

Sindiﬁsco-AM realiza AGE
no dia 19 deste mês
No próximo dia 19 (terça-feira) deste mês, o Sindicato dos
Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Sindisco-AM) realizará,
no auditório da entidade (no 2º andar do edifício Hamilton Pereira da
Silva, rua Franco de Sá, nº 812, São Francisco, zona centro-sul), uma
nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A primeira convocação
será às 9h30, e a segunda, às 10h.
Na AGE serão tratados os seguintes assuntos: a escolha dos
delegados para participar do XVII Congresso Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Conasco), que, neste ano acontecerá de 27 de
novembro a 1º de dezembro, em Belém-PA; e a escolha dos
representantes dos comitês Finest (Fundo para Financiamento da
Escola de Administração Tributária do Sindisco do Amazonas – Esata)
e Finaj (Fundo para Financiamento da Assistência Jurídica).

NOVA GESTÃO

Novo secretário executivo
da Receita toma posse
O novo titular da Secretaria Executiva da Receita (SER) da
Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), o auditor
scal Luiz Dias de Alencar Neto, tomou posse no cargo, após ter sido
nomeado, conforme Diário Ocial do Estado do dia 23 de junho, pelo
governador José Melo de Oliveira.
A Diretoria do Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do
Amazonas (Sindisco-AM) congratula o novo secretário executivo da
Receita, desejando a ele e a toda a sua equipe uma gestão profícua e
exitosa e aguarda a apresentação do programa de trabalho da nova
equipe, com a expectativa de que seja realizado o resgate da
valorização da atividade de auditor scal e, principalmente, a busca de
soluções na recuperação da arrecadação.

PARTICIPAÇÃO ATIVA

Sindiﬁsco-AM lançará Boletim
Econômico-Tributário
Até o nal de julho, o Sindicato dos Funcionários Fiscais do
Estado do Amazonas (Sindisco-AM) realizará o lançamento ocial do
primeiro Boletim Econômico-Tributário do Sindisco-AM, que
apresenta o desempenho da receita tributária, especialmente do ICMS,
em conjunto com a performance dos principais setores da economia
do Estado. O estudo foi produzido pelo corpo técnico do Sindisco-AM
com a colaboração do economista e professor Francisco de Assis
Mourão. Os dados da publicação serão atualizados mensalmente.
O presidente do Sindisco-AM, auditor scal Ricardo Castro,
explicou que o Boletim Econômico-Tributário do Sindisco-AM é uma
ferramenta muita importante não só para os servidores públicos, mas

O presidente do Sindisco-AM, o auditor scal Ricardo Castro,
explicou que, durante a AGE, também serão dados informes
atualizados sobre as Ações Diretas de Inconstitucionalidade; ação
judicial referente às cotas adicionais de produtividade; tabela de
produtividade; posto scal do Abonari; promoções e progressões,
aumento do subsídio dos ministros do STF; e o que mais houver.

O presidente Ricardo Castro conduzirá
as discussões dos assuntos

especialmente para a sociedade, que terá a oportunidade de conhecer
o quadro econômico do Estado, e, sobretudo, que é papel do Sindicato
promover a participação da categoria dos auditores scais na
concepção e na formulação de ideias que certamente poderão auxiliar
os dirigentes do Estado na tomada de decisões, especicamente neste
momento de crise econômica.

PRODUTIVIDADE

Decreto regulamenta
atualização de cotas
O Governo do Amazonas publicou, no dia 6 de julho de 2016, o
Decreto nº 37.082, que regulamenta a atualização da produtividade dos
servIdores da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM).
Em seu Artigo 1º, o Decreto estabelece que a atualização anual de
produtividade dos servidores será efetivada sempre no dia 1º de
setembro. No Parágrafo Único do Artigo 1º, ca estabelecida que a forma
de cálculo da cota de produtividade permanece inalterada, com a
emissão de Portaria do secretário de Estado da Fazenda, onde constará o
valor apurado em cada mês, conforme os termos dos parágrafos 1º e 2º
do Artigo 27 da Lei nº 2.750/2002.
O Artigo 2º estabelece que, para ns de atualização prevista no
caput do artigo anterior, será aplicado no valor unitário da cota de produtividade apurado no mês de setembro do ano de referência. No Parágrafo
1º, consta que a vigência da atualização será retroativa a 1º de setembro
do ano de referência. E o Parágrafo 2º estabelece que, se o valor unitário
da cota de produtividade apurado no mês de setembro do ano de referência for menor de que o valor xado no ano anterior, será publicado um
novo ato, mantendo o valor da cota inalterado, igual ao do ano anterior.
O presidente Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do
Amazonas (Sindisco-AM), auditor scal Ricardo Castro, considera o
Decreto favorável à categoria, pois atualiza os valores que estavam
congelados.

INFORMATIVO SINDIFISCO
ESATA

Escola oferece curso de auditoria ﬁsco-contábil do ICMS
A Escola de Administração Tributária (Esata) do Sindicato
dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Sindisco-AM)
está realizando, desde segunda-feira, dia 11 de julho, até o dia 15
(sexta-feira), o curso “Auditoria Fisco-Contábil do ICMS com
utilização da Escrituração Contábil Digital (ECD)”. A capacitação
acontece no auditório do Sindisco-AM (2º andar do edifício
Hamilton Pereira da Silva, rua Franco de Sá, nº 812, São Francisco,
zona centro-sul), com o professor Alexandre Alcântara da Silva,
especialista em Direito Tributário e em Gestão Tributária, da Bahia.
O evento é direcionado para auditores scais de tributos
estaduais e possui duas turmas, com 30 participantes em cada
uma. Pela manhã, o curso acontece das 8h às 12h, e à tarde, das
14h Às 18h. A carga horária é de 20 horas.
O diretor da Esata, auditor scal Romildo Oliveira, explica
que o objetivo do curso é apresentar os principais aspectos
normativos e operacionais relacionados à ECD e sua utilização para
identicar as fraudes contábeis com repercussão no ICMS,
considerando os impactos desta nova forma de escrituração
contábil nos de auditoria scal-contábil do ICMS.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O curso está dividido em cinco módulos. No Módulo 01 Escrituração Contábil Digital (ECD), serão abordados os seguintes
itens: Visão geral da ECD (conceito, abrangências, base legal, empresas obrigadas, prazos, penalidades); Plano de Contas Referencial; e Leiautes da ECD – análise dos principais Blocos de Registros.
No Módulo 02 - Fraudes Contábeis: aspectos conceituais:
Fraudes: conceito e motivação; Distinção entre fraude e erro;
Tipologia das fraudes contábeis; e Principais fraudes contábeis
com repercussão no ICMS.
No Módulo 03 - Fraudes Contábeis: aspectos normativos e
jurisprudenciais: Ambiente regulatório da contabilidade no Brasil,
incluindo a convergência às normas internacionais de
contabilidade; A caracterização da fraude contábil na legislação
tributária dos estados e da União; A presunção tributária na
caracterização das fraudes contábeis; Apresentação de estudo
sobre a jurisprudência dos tribunais administrativos das SEFAZ
estaduais, da Receita Federal do Brasil e do judiciário relacionadas
a fraudes contábeis; e O desao de atualização das normas internas
das SEFAZ estaduais frente a existência da ECD.
No Módulo 04 - Auditoria Fisco-contábil: desaos e
oportunidades: Batimentos de dados na busca por fraudes
contábeis; Quebra do sigilo scal e como instrumento da auditoria
sco-contábil e o recente posicionamento STF; A produção de
provas digitais para fundamentar o Auto de Infração; e O acesso ao
repositório nacional de Escrituração Contábil Digital pelas
administrações tributárias.
No Módulo 05 - Auditoria Fisco-contábil: Ferramentas de
Auditoria: Os desaos na adoção de um sistema aplicativo de
auditoria sco-contábil; Parâmetros para construção de roteiros
ecientes de auditoria sco-contábil; Sistemas aplicativos de
auditoria customizados – Experiências de SEFAZ estaduais e
Receita Federal do Brasil; Programa Visualizador e Autenticador –
PVA da ECD, limitações e possibilidades; e O uso de softwares
aplicativos de apoio (local e web).

O curso é direcionado para auditores ﬁscais de tributos estaduais
CURRÍCULO
Alexandre Alcântara da Silva é mestre em Desenvolvimento
Regional e Meio Ambiente (UESC), especialista em Direito
Tributário (UFBA), e em Gestão Tributária (UNIFACS), bacharel em
Ciências Contábeis (FVC), autor do livro Estrutura, análise e
interpretação das demonstrações contábeis (4ª edição, Atlas).
Além de ministrar cursos e palestras na área contábil e tributária
em vários estados do País, ele atua como professor em cursos
de Graduação e Pós-Graduação e também como coordenador
de Cursos de Pós-Graduação. Trabalha como instrutor interno
certicado pela Secretaria de Administração do Estado da
Bahia. Ele também é auditor scal concursado da SEFAZ-Bahia
desde 1987.
SALA MULTIUSO
O Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do
Amazonas (Sindisco-AM) transformou o seu auditório em uma
Sala Multiuso. No local, além das reuniões das Assembleias
promovidas pelo Sindicato, haverá também outras atividades,
como os cursos promovidos pela Escola de Administração
Tributária (Esata) do Sindisco-AM. Para equipar o espaço, foram
adquiridas 15 mesas para computadores, 15 kits de informática
(placas-mãe, processador I5 e memória RAM de 8 gigas), telão de
2,47x1,85, roteadores, no-breaks, suportes para no-breaks e
também foi instalada conexão de internet banda larga por bra
ótica do provedor Axxess.
DOAÇÃO
A Escola de Administração Tributária (Esata) do Sindicato
dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Sindisco-AM)
realizou, com a aprovação da Diretoria do Sindisco-AM, a doação
de três bancadas para computadores de três lugares e um quadro
branco para sala de aula medindo 2,96x120 para a Associação de
Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer (Lar das Marias), que
funciona na rua Wenceslau Brás, nº 374, Dom Pedro I, zona
centro-oeste de Manaus. A entidade irá utilizar as bancadas e o
quadro para oferecer atividades de inclusão digital para as
mulheres que assiste.

