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VERBAS INDENIZATÓRIAS

Sindifisco-AM obtém vitória
na questão do pagamento das
cotas adicionais

O Presidente do Sindiﬁsco-AM, Ricardo Castro,
destacou que o pagamento em folha é uma vitória da categoria

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Sindifisco-AM prepara
ação judicial para
assegurar o direito da
progressão automática
e obrigatória

Pela atuação do Sindicato dos Funcionários Fiscais do
Estado do Amazonas (Sindisco-AM), que obteve uma liminar do
Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), os Auditores Fiscais
de Tributos Estaduais que exercem atividade externa na
Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) já
começaram a receber, no contracheque de setembro, o
pagamento da verba indenizatória relativa às cotas de
produtividade de atividade externa.
O pagamento foi uma determinação do 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,
conforme estabelece a Lei nº 2.750/2002.
O Presidente do Sindisco-AM, Ricardo Castro, ressaltou
que o cumprimento da liminar representa uma vitória da
categoria. “Embora se trate de uma liminar e ela tenha
assegurado esse direito, o Sindisco-AM está acompanhando
atentamente o desenrolar do processo em nível judicial, haja vista
o pedido de reconsideração da Procuradoria Geral do Estado”.

O Departamento Jurídico do Sindisco-Am conclui ação judicial para ingressar na
Justiça requerendo o cumprimento da efetivação da progressão automática e
obrigatória dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais, conforme estabelece o Art. 10
da Lei 2.750, de 23 de setembro de 2012.
O Presidente do Sindisco-Am Ricardo Castro explica que o Sindisco-AM já
formalizou este pedido à Sefaz-AM. O órgão respondeu ao Ofício encaminhado pelo
Sindisco-AM informando que a Assessoria Jurídica do órgão emitiu parecer
reconhecendo o mérito do pedido das progressões automáticas e obrigatórias dos
Auditores Fiscais de Tributos Estaduais, no entanto, justicou que, devido à crise
nanceira, elas não poderão ser atendidas neste momento.

ABONARI

Sindifisco-AM solicita definição urgente sobre reestruturação
ou desativação do posto fiscal
O Sindisco-AM solicitou à Sefaz-AM a
urgente denição sobre a reestruturação do Posto
Fiscal Abonari ou a sua desativação. No
documento, o Sindisco-AM informa que tanto a
estrutura física do prédio quanto o entorno do
posto encontram-se em condições precárias,
ocasionando prejuízo tanto para o desempenho da
atividade de scalização quanto para a saúde dos
servidores.
O Presidente do Sindisco-AM, Ricardo
Castro, ressaltou que a manutenção do posto é
importante para a arrecadação do ICMS do
Estado, pois se trata de um corredor de riquezas
de alto valor econômico, como operações
com: soja, combustíveis e bebidas alcoólicas,

mas, que, para isso, ele precisa ser urgentemente
receber investimentos para a sua reestruturação.
Para funcionar com eciência, o posto
necessita de balança adequada às demandas do
sistema de transporte de cargas, pois a que está
atualmente em uso não atende às especicações
técnicas para a exata aferição das cargas
transportadas. Também é necessário a aquisição
de scanner e a instalação de sistema de
comunicação e transmissão de dados. Outro
ponto fundamental para a reestruturação do
posto é a adoção de procedimentos de controle
scal.
Ricardo Castro ressaltou que já existe no Brasil
experiências exitosas que poderiam ser adotadas

pela Administração, como o Protocolo ICMS 67,
de 3 de julho de 2009, publicado no DOU de 15 de
julho de 2009, que dispõe sobre a ação integrada
da scalização de mercadorias em trânsito, bem
como do compartilhamento de posto de
scalização de divisa interestadual e de
intercâmbio de informações entre os Estados de
Alagoas e Sergipe.
“O Posto Fiscal Abonari é importante para a
arrecadação do ICMS do Estado, por isso estamos
requerendo a sua urgente reestruturação, mas
caso isso não seja feito, devido a esses diversos
problemas, é melhor desativá-lo, pois, do modo
como está hoje, ele é inadequado para o exercício
da scalização”, frisou.

INFORMATIVO SINDIFISCO
TABELA DE PRODUTIVIDADE FISCAL

Sindifisco-AM aguarda manifestação do atual
Secretário Executivo da Receita sobre
atualizaçãoda tabela de pontuação
O Presidente do Sindisco-AM, Ricardo Castro, informou que, após
várias reuniões realizadas ao longo deste ano com a Secretaria Executiva da
Receita (SER) da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), o SindiscoAM obteve a aprovação de uma proposta de produtividade que contempla
positivamente a categoria.
“Chegamos a 90% de consenso em relação à proposta que o Sindicato
estava apresentando. Ficou pendente para reavaliar a pontuação dos plantões
e o valor advindo dos autos de infração”, comentou Ricardo Castro.
Com a mudança de titular da SER, as negociações paralisaram e o
Sindisco-AM já solicitou nova reunião com o atual gestor da SER, Luiz Dias,
para denir a tabela de pontuação das atividades de Auditor Fiscal de Tributos
Estaduais nos termos da proposta já discutida com a Administração. “Nós
estamos no aguardo do Secretário Executivo da Receita para tratarmos sobre
a adequação da tabela de produtividade com base no acordo que foi fruto das
negociações anteriores feitas pelo Sindisco-AM”.

MÊS DE AGOSTO

3º Boletim Econômico-Tributário do
Sindifisco-AM aponta queda na receita
tributária e na arrecadação do ICMS
O Sindicato dos Funcionários Fiscais
do Estado do Amazonas (Sindisco-AM)
já disponibilizou, no site da entidade
(www.sindisco-am.org.br), a terceira
edição do Boletim Econômico-Tributário,
que apresenta o desempenho da receita
tributária do Amazonas, especialmente do
ICMS, em conjunto com a performance
dos principais setores da economia, entre
eles o Polo Industrial de Manaus e os
principais derivados de petróleo, AEHC
(Álcool Etílico Hidratado Combustível) e
gás natural. A publicação disponibiliza os
dados da receita tributária com os valores
nominais e reais do mês de agosto e do acumulado de janeiro a agosto de
2016, além da série histórica dos dados a partir do ano 2012.
Entre outras estatísticas importantes, o Boletim destaca a queda da receita
tributária real de 14,34% no período janeiro-agosto/2015; a queda do
desempenho do ICMS no comércio, no período janeiro-agosto/2026,
registrando uma variação negativa de 17,87%, sendo a mais acentuada em
comparação à indústria e aos serviços, de 16,93% e 5,21%, respectivamente;
a queda real na arrecadação do ICMS da indústria incentiva no período janeirojulho/2016 de 36,47%, comparada com o mesmo período de 2015, e de

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE/REVISÃO

Sindifisco-AM solicita revisão da contagem de
tempo de exercício efetivo para AFTEs
Sindisco-AM requer ao Secretário Estadual da Fazenda, Afonso Lobo, que
a Sefaz-AM realize uma revisão da contagem de tempo de efetivo exercício dos
Auditores Fiscais de Tributos Estaduais para a promoção por antiguidade. A
solicitação para sanar o problema foi realizada no mês de agosto, porém a
Sefaz-AM ainda não se manifestou quanto ao pedido.
A solicitação tem como base o Artigo 18 da Lei nº 1.762, de 17 de novembro de 1986, que determina que a promoção por antiguidade recairá sempre no
funcionário com mais tempo de efetivo exercício na referência, cotados a partir
do exercício no cargo originário de Fiscal de Tributos Estaduais.
O Sindisco-AM argumentou, no seu pedido, que, além do não cumprimento do referido artigo da lei, as promoções que não realizadas conforme a
legislação prejudicam os Auditores Fiscais de Tributos Estaduais que não exerceram nenhum cargo anterior no quadro pessoal da Sefaz-AM. “Solicitamos
também a edição de novo Decreto, reticando a classicação dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais, de acordo com a revisão requerida segundo o Artigo
18 da Lei nº 1.762”, ressaltou o Presidente do Sindisco-AM, Ricardo Castro.
50,89%, comparada com o mesmo período de 2014.
O Boletim também aponta que, em 2016, a renúncia prevista do ICMS na
Lei Orçamentária Anual ultrapassou em 44,93% o total dos salários, benefícios
e encargos sociais pagos pelo Polo Industrial de Manaus. Outro dado de
destaque na publicação é que, a partir de 2013, consta-se uma queda percentual
da participação relativa do ICMS da Petrobras em relação ao faturamento
dos produtos gasolina C, GLP, óleo diesel, álcool hidratado e gás natural de
16,87% em 2013 para 13,47% em 2016 (janeiro-agosto).
Prévia do mês de setembro
Conforme dados da Sefaz-AM, no mês de setembro de 2016, a receita
tributária correspondeu a R$ 757.702.576, apresentando um crescimento
nominal de 9,96% em relação a setembro de 2015, quando corrigido pelo IPCA,
obteve um aumento real de 0,82%. O ICMS no mês de setembro de 2016
alcançou o montante de R$ 680.264.354, constatando-se um aumento
nominal de 8,38% comparado com o mesmo período de 2015, e em valores
reais um desempenho negativo de 0,63%.
O Boletim Econômico-Tributário do Sindisco-AM é produzido pelo
Sindisco-AM e Esata. A equipe técnica é formada pelo Presidente do SindiscoAM, Ricardo Castro; o Diretor da Esata, Romildo Oliveira; e a Estagiária do
Sindisco-AM, Kendrya Rolim, que cursa Ciências Econômicas na Ufam. A
supervisão técnica é do Economista e Mestre em Desenvolvimento Regional
pela Ufam, Francisco de Assis Mourão. A equipe técnica conta com o apoio e
participação dos Auditores Fiscais Gilsonberto Lucena e Daniel Demóstenes.
O Presidente do Sindisco-AM e Auditor Fiscal de Tributos Estaduais,
Ricardo Castro, ressalta que a publicação é um instrumento importante tanto
para a categoria de Auditores Fiscais de Tributos Estaduais quanto para a
sociedade, pois os dados e as informações apresentadas podem dar suporte às
tomadas de decisões dos agentes públicos e privados.

ELEIÇÕES 2016

Diretoria do Sindifisco-AM parabeniza Joaquim Corado
A Diretoria do Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Sindisco-AM)
parabeniza o associado e ex-presidente da entidade, o Auditor Fiscal de Tributos Estaduais aposentado
Joaquim Francisco da Silva Corado pela sua eleição como prefeito do município de Amaturá.
Joaquim Corado é natural de Amaturá, tem 69 anos, e concorreu ao cargo pela legenda PMDB,
sendo eleito em primeiro turno, no último dia 2 de outubro, obtendo 2.477 votos contra os 1.952 votos
obtidos pelo candidato concorrente Zezinho Eufrásio do PTN. O novo prefeito de Amaturá foi eleito para
o quadriênio 2017/2020.

Joaquim Corado foi eleito
prefeito de Amaturá para
o quadriênio 2017/2020

