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ASSEMBLEIAS

Auditores ﬁscais debateram situação
econômica do Estado e apresentaram propostas

O presidente Ricardo Castro conduziu as discussões das assembleias

Nos meses de maio e junho, o Sindicato dos
Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (SindiﬁscoAM) realizou, no auditório da entidade (no 2º andar do
edifício Hamilton Pereira da Silva, rua Franco de Sá, nº
812, São Francisco, zona centro-sul), cinco assembleias
gerais extraordinárias, todas com participação expressiva da categoria. O intuito foi avaliar a situação ﬁnanceira
do Estado e os possíveis impactos na folha de pagamento
e no adiantamento do 13º salário dos servidores.
Na primeira Assembleia Geral Extraordinária, no dia
10 de maio, foi aprovada a proposta feita pelo presidente
do Sindiﬁsco-AM, auditor ﬁscal Ricardo Castro, que ela
fosse transformada em Assembleia Geral Extraordinária
Permanente. Os demais encontros foram realizados nos
dias 12, 17 e 31 de maio e no dia 7 de junho.
O presidente do Sindiﬁsco-AM explicou que a
categoria pode exercer papel fundamental nesse
momento de crise econômica pelo qual passa a
arrecadação do Estado. “Decidimos tornar a Assembleia
Geral em uma Assembleia Permanente para que os
auditores ﬁscais pudessem discutir, analisar e contribuir
com proposituras com soluções referentes aos
problemas ﬁnanceiros que o Governo do Estado está
tendo no atual momento, especialmente o da
arrecadação de impostos, que é o problema mais grave,
para poder encaminhá-las ao Executivo Estadual”,
explicou Ricardo Castro.
A principal proposta aprovada, por unanimidade,
foi a elaboração de um estudo por uma equipe técnica do

Sindiﬁsco-AM, composta por especialistas nas áreas
tributária e ﬁscal, com a análise aprofundada da situação
tributária do Governo do Amazonas e dos controles
ﬁscais atuais dos quais o Estado dispõe.
Com o objetivo de contribuir com propostas
consistentes, respaldadas em criteriosas análises
técnicas para que o Governo do Amazonas possa
incrementar eﬁcientemente o desempenho da
arrecadação, o estudo apresenta alternativas de ação
imediata que podem ser adotadas de imediato.
Durante as assembleias, foram feitas várias
sugestões pelos participantes. Os auditores ﬁscais
apresentaram sugestões operacionais para maior
eﬁciência da máquina arrecadatória nos setores do
petróleo e seus derivados, substituição tributária,
transporte de cargas, indústria incentivada e outros, além
de alterações nos procedimentos de vistoria de entrada e
saída de mercadorias no Estado.
PROGRESSÃO FUNCIONAL
Outros assuntos também foram discutidos nas
assembleias, entre eles a progressão funcional. No último
encontro da categoria, o presidente do Sindiﬁsco-AM
informou aos presentes que o Sindicato já iniciou junto à
Sefaz-AM as tratativas para a implementação da
progressão funcional.
PRODUTIVIDADE
Ricardo Castro também informou que o SindiﬁscoAM teve acesso à minuta do Decreto que dispõe sobre a
atualização do valor da cota de produtividade dos
servidores da Sefaz e constatou que a metodologia
proposta atende aos interesses da categoria.

INFORMATIVO SINDIFISCO
MINIATURAS

Sindifisco-AM apoia exposição
de barcos de Jair Barroncas

Barroncas é autodidata e trabalha com materiais recicláveis

No dia 7 de junho, às 10h, o auditor ﬁscal aposentado
Jair Barroncas realizou, com o apoio do Sindicato dos
Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (SindiﬁscoAM), uma exposição com 15 barcos em miniatura no hall

da sede do Associação dos Funcionários Fiscais do Estado
do Amazonas (Aﬀeam). A abertura do evento foi realizada
pelo presidente do Sindiﬁsco-AM, auditor ﬁscal Ricardo
Castro, e contou também com a presença da vicepresidente da entidade, a auditora ﬁscal Helena Veiga.
Barroncas explicou que toda a sua produção de
barcos em miniatura é realizada com materiais reciclados:
“Eu utilizo canopla de tomadas, parte da ducha do
chuveiro, hastes de sombrinhas, palitos de churrasquinho,
adesivos plásticos de raquetes de tênis e outras coisas que,
geralmente, vão para o lixo”.
Ele contou que é autodidata e que iniciou a produzir
os barquinhos há um ano, depois que ganhou uma revista
de um amigo. “Essa revista tinha 560 modelos de barcos e
eu resolvi fazer um sozinho. Depois, eu tomei gosto e fui
criando os demais. Mas eu faço somente nos meus
momentos livres, por isso que não dá para precisar quanto
tempo leva para fazer cada um deles”.
Quanto à exposição, ele conta que contou com o
incentivo da esposa, sra. Iglei Barroncas. “Ela é a minha
maior incentivadora. O meu amigo Girão também me
incentivou a fazer essa exposição”, explicou.

XVII CONAFISCO

O evento será realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro
De 27 de novembro a 1º de dezembro deste ano,
em Belém-PA, será realizado o XVII Congresso Nacional
do Fisco Estadual e Distrital (Conaﬁsco). Para participar
de todas as atividades do evento, deverá ser feita a préinscrição no hotsite do evento (em construção), que
será homologada pelos Sindicatos Filiados à Fenaﬁsco).
As pré-inscrições começarão a partir do dia 15 de junho
de 2016, no hotsite do evento, disponível na página da
Fenaﬁsco (www.fenaﬁsco.org.br)
Foram deﬁnidos quatro hotéis para hospedagem:
Hotel Princesa Louçã, na Avenida
Presidente Vargas, nº 882, bairro
Campina, local onde acontecerão as
atividades do XVII Conaﬁsco; Hotel
Regente; Hotel Tulip In Nazaré e Hotel
Crowne. Os sindicalizados interessados
devem ligar para os hotéis para fazer
reservas e informar que as reservas são
para o XVII Conaﬁsco, pois as tarifas negociadas são
especíﬁcas para o evento.
Aos hospedados nos hotéis oﬁciais do evento,
será oferecido o transfer gratuitamente, tanto no trajeto
aeroporto-hotel-aeroporto quanto o transfer Inter
hotéis oﬁciais do evento para o local do evento (Hotel

Princesa Louçã). Os participantes que se hospedarem
em locais diversos dos acima elencados, não terão
direito ao transfer e os custos deverão ser arcados pelos
mesmos.
As pré-inscrições deverão ser feitas através no portal
da Fenaﬁsco no link do evento: www.conaﬁsco.org.br, no
período de 15 de junho de 2016 a 31 de julho de 2016.
Na programação do evento há dois eventos
paralelos: a VII Noite de Talentos Fenaﬁsco, de 27 de
novembro a 1º de dezembro, no Hotel Princesa Louçã, e
o Torneio Desportivo, no dia 28 de
novembro de 2016, na sede campestre
do clube Assembleia Paraense, na
Avenida Almirante Barroso, nº 4.614,
bairro Souza. Em ambas atividades,
poderão participar todos os servidores
públicos ﬁscais tributários ﬁliados aos
sindicatos pertencentes à Fenaﬁsco.
Mais informações sobre inscrições e atividades do
evento podem ser obtidas por meio na página da
Fenaﬁsco (www.fenaﬁsco.org.br).
O Sindiﬁsco-AM oportunamente convocará AGE
para escolha dos delegados que participarão do XVII
Conaﬁsco.
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