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Sindifisco-AM realiza Assembleia para
fortalecer categoria contra projetos
apresentados pela Administração Estadual
REPRODUÇÃO

Diário do Amazonas de 29 de março
de 2017, página 2, coluna Claro & Escuro

Nesta terça-feira (28), o
Sindifisco-AM realizou
Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) no seu auditório
para discutir os impactos
negativos que as mensagens
governamentais nº 32/2017
(Projeto de Lei de Reforma
Administrativa do Poder
Executivo), nº 23/2017 (PEC
Estadual de Teto de Gastos) e nº
009/2017 (Aumento da
Contribuição Previdenciária)
produzirão para a categoria dos
auditores fiscais, caso sejam
aprovadas pela Assembleia
Legislativa do Estado (ALE-AM).
No que se refere ao Projeto
de Lei que trata da Reforma
Administrativa do Poder
Executivo, a categoria decidiu,
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por unanimidade,pela
convocação do secretário da
Fazenda, Jorge Jatahy, para
dar o seu posicionamento
oficial sobre o tema, para,
posteriormente, o Sindifisco-AM
divulgar publicamente a posição
da categoria, que é contrária à
incorporação da Sefaz-AM à
estrutura da Governadoria,
como propõe o PL.
O segundo item da pauta foi a
discussão sobre a PEC
que altera dispositivos da
Constituição do Estado para
instituir o Novo Regime Fiscal,
que pretende fixar os limites
individualizados para as
despesas correntes para cada
exercício financeiro de 1º de
janeiro de 2018 a 31 de
dezembro de 2027. A
Assembleia também se
posicionou contrária à PEC.
Sobre o aumento da
Contribuição Previdenciária, o
presidente do Sindifisco-AM,
Ricardo Castro, esclareceu
que o PLC nº 01/2017 é
inconstitucional e, se caso
aprovado, prejudicará cerca de
60 mil funcionários públicos
estaduais ativos, bem como os
aposentados e os pensionistas,
com um aumento de 27,27% na
alíquota de contribuição
previdenciária de 11% para 14%,
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do Regime Próprio de
Previdência do Amazonas
(Amazonprev). Ele informou à
Assembleia que o Sindifisco-AM
realizou articulação junto aos 24
deputados estaduais com
argumentação técnica e legal
pela não aprovação da matéria e
também participou, no último dia
14 de março, da Audiência
Pública realizada no Plenário da
ALE-AM, se posicionando
contrário à aprovação do Projeto
de Lei Complementar nº
01/2017. Apesar de ter sido
retirada da pauta, a entidade
continua se articulando com os
parlamentares para que eles não
aprovem a matéria quando ela
retornar à votação da ALE-AM.
Durante a Assembleia, o
presidente do Sindifisco
informou que o Sindicato
prestará todas as informações
aos associados que tiverem
interesse em ingressar com
ações individuais para receber o
valor referente à diferença da
URV e disponibilizará consulta
jurídica agendada para esta
quinta-feira (30), às 10h, na
sede do Sindicato.
Na Assembleia, foi discutida
a falta de implementação de
ações fiscais e de um plano de
combate à evasão fiscal por
parte da Sefaz-AM.
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