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ADMINISTRAÇÃO

Nova gestão otimiza
recursos do Sindisco
A nova diretoria do Sindiﬁsco-AM
realizou, nos meses de fevereiro e
março, uma reestruturação de seus
d e p a r t a m e n t o s Ad m i n i s t r a t i vo,
Financeiro, Jurídico e da Escola de
Administração Tributária do SindiﬁscoAM (Esata), que gerou uma economia
mensal de mais de R$ 8 mil, possibilitando que o Sindiﬁsco-AM economize,
até o ﬁm do ano, cerca de R$ 100 mil.
O secretário geral, Oswaldo Alves
Filho, explicou que a reorganização
envolveu enxugamento de folha
funcional, reordenamento de funções,
corte de gastos com equipamentos,
materiais e serviços e, principalmente, a
adoção de ferramentas de automação.
Foram feitas alterações nos centros de
custos de contas, emissão de cheques
via Finamatic e a implantação do
Sistema Sicoob Net.
“As mudanças realizadas permitiram
que nós ﬁzéssemos várias aquisições,
como aparelhos celulares, relógio de
ponto, contratação de estagiária de
Economia e de auxiliar para o Jurídico,
além de possibilitar a criação da sala de
bem-estar, lazer e descanso, destinada
para a ﬁscalização. Esse ambiente está
sendo equipado com cadeiras, mesas e
jogos, entre outras coisas. Em resumo,
estamos utilizando melhor os recursos
que já tínhamos, sem comprometer o
orçamento”, explicou o secretário geral.
O secretário geral destacou que a
automatização foi outro grande ganho,
pois além de facilitar a emissão de
cheques e boletos, também possibilitou total transparência na prestação de
contas de todas as ações desenvolvidas
pela gestão.

EVENTO

Palestra de Samuel Hanan inicia
atividades de 2016 da Escola
de Administração Tributária

No dia 12 de abril, o Sindiﬁsco-AM
apresentará a palestra “Conjuntura
Econômica – Problemas e Soluções”,
que será proferida pelo ex-vicegovernador do Amazonas e exsecretário estadual da Fazenda,
Samuel Hanan.
O evento abre o calendário 2016
de atividades da Escola de Administração Tributária do Sindiﬁsco-AM (Esata)
e acontecerá das 9h às 12h30, no
auditório da Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz-AM). A aula inaugural
será aber ta pelo presidente do
Sindiﬁsco-AM, Ricardo Castro, e pelo
diretor da Esata, Romildo Oliveira.
A solenidade terá a participação de
autoridades do Governo do Estado,
Judiciário e Legislativo, de instituições
de ensino superior, de dirigentes de
entidades da Indústria e do Comércio
e presidentes de empresas de Comunicação, de sindicatos e de conselhos
proﬁssionais.
A palestra é gratuita e as inscrições
serão realizadas no início da aula
inaugural. Ao ﬁnal da palestra, os
participantes receberão certiﬁcados.
“O enfoque da palestra será

Samuel Hanan falará
sobre o tema
“Conjuntura
Econômica Problemas e Soluções”

técnico e acadêmico, abordando tanto
o cenário nacional quanto o estadual,
com destaque para a política estadual
de incentivos ﬁscais”, frisou o diretor
da Esata, Romildo Oliveira.
O presidente do Sindiﬁsco-AM,
Ricardo Castro, ressaltou a importância do tema da palestra ante a atuação
do auditor ﬁscal na realização da
receita tributária do Estado, que está
prevista no orçamento público.
“Ressalto que a Lei nº 4269/2015,
de 15/12/2015, que estima a receita e
ﬁxa a despesa para o exercício ﬁnanceiro de 2016, prevê receita tributária
de R$ 9,25 milhões, dos quais R$ 8,32
milhões de arrecadação do ICMS
(89,95%), o principal imposto
estadual, objeto da atuação dos
auditores ﬁscais”.
INFORMAÇÕES:
Tel.: (92) 3611-2153 - Cel.: 98842-2290.
E-mails: sindiﬁsco-am.org.br
escolatributaria@gmail.com

VERBAS INDENIZATÓRIAS

Sindisco articula pagamento
ajuda de custo para
o exercício da atividade externa do
auditor ﬁscal, de
natureza indenizaDa esq. p/ dir.: Romildo Oliveira, Ricardo Castro, Evandro Melo,
tória, previstas na
Roberto Mesquita e Luiz Gonzaga Souza
Lei nº 2.750/2002.
Em reuniões com o secretário da
“Na reunião com o secretário
Fazenda, Afonso Lobo, em 11 de Afonso Lobo, o subprocurador geral,
março, e com o secretário de Carlos Alexandre, conﬁrmou que a
Administração, Evandro Melo, no dia verba é indenizatória e que deveria
18, o presidente do Sindiﬁsco, ser paga fora do subteto, mas
Ricardo Castro, e membros da recomendou que o governador
Diretoria, solicitaram o pagamento editasse um decreto com uma
imediato fora do subteto das 200 justiﬁcativa para solucionar deﬁniquotas de produtividade relativas à tivamente a questão. A equipe do

gabinete do secretário elaborou a
minuta de decreto e o secretário
pediu prazo até 31 de março para
despachar com o governador”, disse
Ricardo Castro.
Na Sead, o secretário Evandro
Melo recepcionou o pedido de
pagamento e informou que faria uma
análise jurídica e que, havendo
consistência no pedido, encaminharia o pleito à PGE-AM. Após a
reunião, o Sindiﬁsco formalizou um
processo no Departamento Jurídico
da Sead.
A reunião teve a participação do
auditor ﬁscal Luiz Gonzaga Souza.

APOSENTADORIAS

Sindisco pede celeridade na homologação
No dia 21 de março, em reunião no Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas (TCE-AM) com a conselheira Yara Lins,
o Sindiﬁsco, representado pela pela presidente em
exercício, Helena Veiga, e pelo diretor do Departamento de
Aposentados e Pensionistas, Roberto Mesquita, pediu
celeridade na resolução do problema referente às aposentadorias de auditores ﬁscais que estão sendo questionadas
pelo órgão. O Sindiﬁsco também discutiu com Yara Lins a
possibilidade de uniformizar a jurisprudência no TCE-AM
para que a questão fosse solucionada deﬁnitivamente,
sendo que a conselheira se mostrou receptiva ao pleito e
informou que iria analisar todos os processos encaminhados para rediscutir o assunto em um novo encontro.
Roberto Mesquita, Yara Lins e Helena Veiga

TABELA DE PRODUTIVIDADE

Sindisco atua para denir proposta na Sefaz

As reuniões tiveram participação do secretário Afonso Lobo
e do representante da SER, Luiz Aurélio Carvalho Leite

O presidente do Sindiﬁsco-AM, Ricardo Castro, informou que
já foram realizadas três reuniões de trabalho da comissão do
Sindicato que está tratando da questão da tabela de
produtividade com o auditor ﬁscal Luiz Aurélio, representante
da Secretaria Executiva da Receita (SER) da Secretaria da
Fazenda (Sefaz-AM), para fechamento da proposta.
A proposta ﬁnal do Sindiﬁsco será levada ainda esta semana
ao Secretário Executivo da Receita, Jorge Jatahy. Ricardo Castro
ressalta que a proposta obedece rigorosamente ao que foi
deﬁnido na Assembléia Geral Extraordinária da categoria e que
os itens que não forem aceitos pelo secretário Jorge Jatahy
serão levados para análise do secretário da Fazenda, Afonso
Lobo, que deverá se posicionar sobre eles.

