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X SEMANA DO AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
O Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Sindisco-AM) e a Associação
dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam) realizaram, de 20 a 22 deste mês,
a X Semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, com o tema “Combate à Sonegação
Fiscal – Planejamento e Gestão”. O evento contou com uma programação diversicada,
com palestras, apresentação de vídeo, homenagens, no auditório da Sefaz-AM, e atividades
recreativas e almoço de confraternização, no auditório da Affeam.
PROTOCOLO ICMS 66/2009

Sindifisco-AM pede urgente adesão
ao Sistema de Inteligência Fiscal

A palestra "Inteligência Fiscal como instrumento de combate à sonegação ﬁscal"
abriu o evento, no auditório da Sefaz-AM

A abertura da X Semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais contou com uma palestra
coordenada pela Escola de Administração Tributária do Sindisco-AM (Esata) e proferida pelo Auditor
Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, Luiz Gustavo Sodré Couto, que atua desde 2004 como
Coordenador Executivo da Unidade de Inteligência Fiscal da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Ele
apresentou o tema “Inteligência Fiscal como instrumento de combate à sonegação scal”.

O palestrante informou que o Amazonas é o único Estado
brasileiro que ainda não aderiu ao Protocolo ICMS 66/2009, que
instituiu o Sistema de Inteligência Fiscal (SIF), integrado pelas
Unidades de Inteligência Fiscal (UnIF) dos Estados signatários e
da União e orientado pela Doutrina de Inteligência Fiscal (DIF). Ele
explicou que o Protocolo ICMS 66/2009 tem como objetivos
primordiais estabelecer uma rede permanente de interação entre
as UnIF, através da manutenção de uxo de informações ágil,
seguro e institucional, de interesse da atividade de Inteligência
Fiscal; de facilitar o desenvolvimento de ações de Inteligência
Fiscal, conjuntas e integradas, entre as UnIF; e de promover a
cooperação técnica entre as UnIF, através da permuta de
experiências, métodos, técnicas e da realização de eventos
voltados à capacitação dos prossionais de Inteligência Fiscal.
“O Protocolo ICMS iniciou em 2009 com oito unidades (São
Paulo, Minas Gerais, Piauí, Mato Grasso do Sul, Goiás, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul), mas, a cada ano, outros
Estados foram aderindo. Agora só falta o Amazonas. Além dos
Estados, o Protocolo ICMS 66/2009 conta com a participação
do Ministério do Trabalho e da Receita Federal”, comentou Luiz
Gustavo.
O Presidente do Sindisco-AM, Ricardo Castro, ressaltou
que a entidade tomará iniciativa para que o Amazonas integre o
mais rápido possível a rede de inteligência scal. “Diante do que
foi exposto pelo palestrante, o Sindisco-AM demandará do
Governo do Estado a urgente adesão ao Protocolo ICMS
66/2009 e a busca da implementação desse sistema de
inteligência scal aqui no Estado do Amazonas”.

VERBAS INDENIZATÓRIAS

Afonso Lobo anuncia inclusão do
pagamento na folha de setembro

O Secretário Estadual da Fazenda do Amazonas,
Afonso Lobo, fez o anúncio do pagamento na
abertura do evento

Na abertura da X Semana do Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais, o Secretário Estadual da Fazenda,
Afonso Lobo, anunciou que a Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz-AM) irá realizar o pagamento do valor
referente às quotas de produtividade relativas ao
exercício da atividade externa do Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais da Sefaz-AM a partir deste mês.
O pagamento foi uma determinação do Tribunal de
Justiça do Amazonas (TJ-AM), por meio de uma
liminar concedida no dia 26 de agosto pela
Desembargadora Graça Figueiredo, que concedeu
decisão favorável ao pedido do Sindisco-AM,
reconhecendo a natureza indenizatória das quotas de

produtividade relativas ao exercício da atividade
externa dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais da
Sefaz-AM.
A decisão benecia todos os servidores lotados
na Gerência de Fiscalização de Estabelecimentos do
Departamento de Fiscalização, que passarão a receber
a Graticação da Atividade Externa de Fiscalização,
conforme estabelece a Lei nº 2.750/2002.
O Presidente do Sindicato dos Funcionários
Fiscais do Estado do Amazonas (Sindisco-AM),
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais Ricardo Castro,
ressaltou que o cumprimento da liminar representa
uma vitória da categoria.

INFORMATIVO SINDIFISCO
RECONHECIMENTO

Sindifisco-AM e Affeam homenageiam Amazonino Armando Mendes

O presidente do Sindiﬁsco-AM, Ricardo Castro, entregou placa
ao ex-Governador Amazonino Mendes no segundo dia do evento

HOMENAGENS

Auditores Fiscais de
Tributos Estaduais
aposentados recebem
homenagem
A programação da X Semana do Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais contou, no dia 21, com a outorga do
Diploma de Reconhecimento Fiscal aos Auditores
Fiscais aposentados no período de setembro de 2015 a
setembro de 2016.
Foram homenageados pelo Sindifsico-AM e
Affeam os Auditores Fiscais de Tributos Estaduais:
Agnaldo Cruz da Silva, Alzeni Pinho Pinto, Aparecida
Gomes de Carvalho, Daniel Demóstenes Tavares Moura,
Fátima Maria Olímpio Leite, Francisca Barbosa Feitosa,
João Alfredo Mota Santiago, José Fernando Monteiro da
Silva, Monique de Souza Barros, Raimundo Alves Pereira
Filho, Analice Bento Segadilha e Sebastião do
Nascimento Cabral.

O ex-Governador Amazonino Mendes recebeu uma placa em sua homenagem no segundo dia
de realização da X Semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais (dia 21). O Presidente do
Sindisco-AM, o Auditor Fiscal de Tributos Estaduais Ricardo Castro, explicou que Amazonino
Mendes foi homenageado em agradecimento e reconhecimento pelas relevantes ações de
valorização da carreira de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais. “Esse reconhecimento é unânime
entre os Auditores Fiscais de Tributos Estaduais, pelo respeito ao trabalho desempenhado pela
categoria”, disse Ricardo Castro.
Amazonino Armando Mendes, que teve três mandados como Prefeito de Manaus (1983-1986,
1993-1994 e 2009-2012), três mandatos de Governador (1987-1990, 1995-1998 e 1999-2002) e
um mandato de Senador (1991-1992), agradeceu emocionado a homenagem feita pelo SindiscoAM e Affeam. “É com grande satisfação que recebo essa rica e singela homenagem de uma categoria
que sempre acreditei. Não se governa sem se caminhar passo a passo de mãos dadas com o setor
nanceiro”, disse.

DESTAQUES

Sindifisco-AM homenageia Auditores Fiscais com
Medalha de Honra ao Mérito 'Ricardo Manoel Nicácio'

O Sindiﬁsco-AM e a Aﬀeam
realizaram homenagens aos
Auditores Fiscais de Tributos
Estaduais e ao ex-Governador
Amazonino Mendes durante
o evento

Durante a realização da X Semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, foram homenageados dois
Auditores Fiscais de Tributos Estaduais com a Medalha de Honra ao Mérito “Ricardo Manoel Nicácio”.
Um dos homenageados foi José Carlos Castelo Alves, ex-presidente da Affeam de 1995 a 1997, em cuja
gestão foi instituído o Plano Affeam-Saúde.
Ernesto dos Santos Chaves da Rocha, que faleceu no dia 27 de agosto deste ano, foi homenageado
in memoriam, por sua elevada contribuição para a valorização da carreira de Auditor Fiscal de Tributos
Estaduais no campo da produção intelectual, com a publicação de várias obras, entre elas “Análise
Jurídica dos Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus”, publicada em 2005, pela Editor Fiscal.

SAÚDE E CONFRATERNIZAÇÃO

INSTITUCIONAL

Palestra sobre saúde, atividades Sindifisco-AM apresenta vídeo de
valorização da categoria
recreativas e almoço especial
Como parte da comemoração da X Semana do Auditor Fiscal de Tributos
encerram evento
Estaduais, foi divulgado nos meios de comunicação um vídeo institucional sobre a
O Sindisco-AM e a Affeam programaram uma palestra especial sobre saúde
para os associados durante a X Semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais.
Com o tema “Cuidados para Prevenir Acidentes e Futuras Fraturas em Domicílio”, a
palestra foi realizada na manhã do dia 22, no auditório da Affeam.
A palestra foi ministrada por Jussara Costa, que é Fisioterapeuta e Doutora em
Ergonomia, e que realizou dinâmicas de grupo para que os associados das duas
entidades vivenciassem e xassem melhor os ensinamentos. Também foram realizadas diversas atividades recreativas no auditório da Affeam, como dominó, tênis de
mesa, xadrez e baralho. Após os jogos, foi realizado um almoço de confraternização.

importância do auditor scal para a sociedade. “É papel do Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais a aplicação da legislação tributária relativa ao ICMS, o IPVA e o
ITCMD, em nível administrativo, com o objetivo de garantir o cumprimento, pelos
contribuintes, das obrigações tributárias, assegurando, assim, a realização das
receitas tributárias previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela ALE-AM.
Desta forma, o Auditor Fiscal de Tributos Estaduais contribui para o fortalecimento
da sociedade, pois tem relevante responsabilidade na busca das receitas tributárias
próprias tão necessárias para a prestação dos serviços públicos aos cidadãos, em
especial, nas áreas da saúde, educação e segurança”, destacou Ricardo Castro.

