
Ao não conhecer o recurso interposto
pela Procuradoria Geral do Estado
(PGE), o Supremo Tribunal Federal
(STF) garantiu o pagamento do Prêmio
Anual de Produtividade dos fazendá-
rios, relativo ao ano de 2004. A decisão é

definitiva, sem qualquer possibilidade
de recurso do Governo do Estado.
O Sindifisco vai entrar, logo no co-

meço do ano, após o recesso, com pe-
dido de execução no Mandado de
Segurança. Páginas 04 e 05.

A alegria e a descontração marcaram a
Festa de Confraternização dos Auditores
Fiscais, que foi organizada nosmínimos de-
talhes para proporcionar uma noite ines-
quecível. O evento foi realizado dia 19 de
dezembro, no Tropical Hotel. Página 07.

A Escola de Administração Tributária
do Sindifisco-AM (Esata) vai oferecer,
em parceria com a Universidade Federal
do Amazonas (Ufam), curso de Mes-
trado na área de Contabilidade e Con-
troladoria, com 20 vagas. Página 03.

STF garante vitória
ao Sindifisco-AM

Auditores encerram
2008 com Festa

Escola Tributária
oferece mestrado

EDITORIAL
Leia o editorial do jor-
nal dos Auditores, co-
mentando mais uma
vitória da categoria.
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ORÇAMENTO
As propostas orça-
mentárias para 2009
da Affeam Social e da
Affeam Saúde foram
aprovadas pelos asso-
ciados em Assembléia
Geral Extraordinária,
dia 18 de dezembro
de 2008.
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SITE
O site da Affeam está
sendo reestruturado
para dar mais facili-
dades e serviços ao
associado.
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Uma negociação entre a
Esata e a Universidade Fe-
deral do Amazonas (Ufam)

reduziu em R$ 122 mil o valor total
do curso de Mestrado Profissional
em Contabilidade e Controladoria,
o único da região Norte reconhe-
cido pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), órgão doMinisté-
rio da Educação responsável pela
autorização de cursos de Pós-gra-
duação no País.
O curso, que inicialmente custaria

R$ 564 mil, foi reduzido para R$ 432
mil, uma economia de R$ 122 mil,
equivalente a um desconto de 23,4%,
resultadodenegociações entre a dire-

toria da Esata e a Coordenação do
Curso de Mestrado Profissional em
Contabilidade e Controladoria da
Ufam, exercidapeloprofessorDr.Mi-
lanez Silva de Souza. Este valor pode
ser dividido em 24 parcelas mensais
de R$ 18 mil, para um grupo de 20
alunos, o que significaR$ 900pormês
por estudante. As diretorias do Sindi-
fisco e da Esata ainda farão uma ne-
gociação junto à Secretaria de Estado
da Fazenda (Sefaz) a fim de obter re-

dução no preço final a ser pago pelos
Auditores Fiscais quedesejempartici-
par do curso deMestrado.
Casohaja20auditores interessados,

a previsão de início do curso é no se-
gundo semestre de 2009. Para partici-
par do curso, no entanto, osAuditores
devemfazeroTestedaAssociaçãoNa-
cionaldePós-graduaçãoePesquisaem
Administração (Anpad). Todas as in-
formações sobre o teste podem ser ob-
tidas no endereço eletrônico
www.anpad.org.br/teste.php. Os Audi-
tores terão duas oportunidades para
realizar o teste, em fevereiro e em
junhodocorrenteano.Parao testeque
será realizado nodia 08.02.2009 as ins-
crições encerram-se no dia 20 de ja-
neiro de 2009. Para o teste que será
realizado no dia 07.06.2009 o período
de inscrição inicia em 16.03.2009 e ter-
mina no dia 19.05.2009. Vale ressaltar

que o teste daAnpad tem validade de
dois anos e pode ser usado para in-
gressar na maioria dos curso de Pós-
graduação do País.
VVAANNTTAAGGEENNSS
O Mestrado Profissional em Con-

tabilidade e Controladoria tem várias
vantagens para os Auditores interes-
sados. A primeira delas é ser reconhe-
cido pela Capes. A segunda é poder
adaptar parte do conteúdo do curso
às necessidades dos auditores fiscais
do Estado. A terceira são as aulas mi-
nistradas nas próprias dependências
da Esata, o que permitiu reduzir os
custos. “É fundamental para a catego-
ria que seus membros possuam Mes-
trado, pois além da valorização do
auditor, abre-se mais uma porta para
a atuação profissional dos Auditores
como professores”, diz o diretor da
Esata, Romildo de Aguiar Oliveira.  �

Escola Tributária viabiliza
Mestrado para os auditores

O Mestrado em parceria com a Ufam é mais uma oportunidade de atualização profissional

Acordo com Ufam
prevê redução de 
R$ 122 mil do valor 
total do curso. É mais
uma iniciativa de  
valorização da categoria
dos auditores fiscais.

OSindifisco-AM acaba de
conquistar uma grande vi-
tória jurídica no Supremo

Tribunal Federal (STF) que impediu
qualquer possibilidade de recurso do
Governo contra o pagamento do Prê-
mio de Produtividade de 2004, a que
têm direito todos os fazendários. Os
que participaram do litígio aguar-
dam agora que o Sindifisco-AM
entre no Tribunal de Justiça do Ama-
zonas (TJAM), após o recesso,  com o
pedido de execução no mandado de
segurança.
Avança a nossa tese, já reco-

nhecida pelas Câmaras Reunidas
do TJAM, que o prêmio não está
sujeito ao teto por possuir caráter
compensatório. Diante desta vitó-
ria, o fazendário espera a sensibi-
lidade do Secretário e do
Governador do Estado para o pa-
gamento integral do Prêmio
Anual de Produtividade de 2008,
em razão do atingimento das

metas estabelecidas na legislação
vigente.     
Também foi encaminhado ao Go-

verno do Estado, por intermédio do
Secretário Executivo da Receita, rei-
vindicações elaboradas pelo Sindi-
fisco-AM. Trata-se de estudo técnico
que mostra ser possível reajustar o
teto remuneratório do servidor esta-
dual e, ao mesmo tempo, melhorar o
desempenho da receita estadual.
O mesmo documento reivindica

que o governo estadual, mediante
emenda constitucional, fixe como li-
mite único da remuneração do ser-
vidor do Poder Executivo o valor do
subsídio do desembargador do
TJAM, a exemplo de outros treze
Estados.
A viabilização pela nossa Esata de

um curso de Mestrado direcionado
para os Auditores, em parceria com a
UFAM, é um importantíssimo ganho
de qualidade para toda a classe. Toda
categoria passa a ser mais respeitada

quando seus membros passam a
gerar conhecimentos que servem à
própria categoria.   
Os investimentos no Affeam

Saúde começam da dar bons resul-
tados. Mais serviços estão sendo
disponibilizados aos associados
com o novo site.
Destacamos, finalmente, que

com a aprovação das propostas or-
çamentárias da Affeam Social e
Saúde inicia-se a devolução pela Af-
feam Social dos R$ 220 mil usados
indevidamente pela administração
passada. Para 2009 a assembléia
aprovou a devolução de R$ 100 mil
para o Plano de Saúde.
São conquistas significativas. A

luta está dando frutos. Parabéns. E
boa leitura.

LLUUIIZZ  OOSSVVAALLDDOO  BBAARRBBOOSSAA  EEVVAANNGGEELLIISSTTAA

Presidente do Sindifisco

JJOOSSÉÉ  BBAARRBBOOSSAA  DDEE  SSOOUUZZAA  JJÚÚNNIIOORR

Presidente da Affeam 

EDITORIAL

Conquistas expressivas

DDIIRREETTOORRIIAA  DDAA  AAFFFFEEAAMM

PPRREESSIIDDEENNTTEE:: JOSÉ BARBOSA DE SOUZA JÚNIOR
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE:: GUTEMBERG LEONARDO AMORIM
SSEECCRREETTÁÁRRIIOO  GGEERRAALL:: PATRÍCIA FIGUEIRA PIMENTEL
DDIIRREETTOORR  DDEE  FFIINNAANNÇÇAASS: FRANCISCO EVALDO MAGA-
LHÃES
DDIIRREETTOORR  JJUURRÍÍDDIICCOO:: JOAQUIM DA SILVA CORADO
DDIIRREETTOORR  DDEE  PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO:: GLEIDIONOR FIGUEIREDO
PINTO
DDIIRREETTOORR  DDEE  IINNTTEERRCCÂÂMMBBIIOO  SSOOCCIIAALL:: JERONIZA DE FÁ-
TIMA  ALBUQUERQUE  S . SILVA
DDIIRREETTOORR  DDEE  CCUULLTTUURRAA  EE  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO: BOANERGES J.
MONTEIRO
DDIIRREETTOORRAA  DDEE  AAPPOOSSEENNTTAADDOOSS:: MARIA ODETH A. DE
MENDONÇA
DDIIRREETTOORRAA  DDEE  PPRREEVVIIDDÊÊNNCCIIAA  SSOOCCIIAALL: DALILA M. DE
BRITO
DDIIRREETTOORR  DDEE  EESSPPOORRTTEESS:: RENÉ GOMES DA SILVA
CCOONNSSEELLHHOO  FFIISSCCAALL:: ANA MARIA CORTEZ ROMERO,
JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO VIANA, EDMILSON
DA SILVA MEDEIROS
GGEERREENNTTEE  DDOO  PPLLAANNOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE:: OSWALDO ALVES DE
OLIVEIRA FILHO

DDIIRREETTOORRIIAA  DDOO  SSIINNDDIIFFIISSCCOO

PPRREESSIIDDEENNTTEE:: LUIZ OSVALDO BARBOSA EVANGELISTA
11ºº..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE:: ROBERTO LIMA MESQUITA
22ºº..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE:: WILSON CARVALHO BOTELHO
SSEECCRREETTÁÁRRIIOO:: MANUEL RODRIGUES BANDEIRA NETO
DDIIRREETTOORR  FFIINNAANNCCEEIIRROO  EE  PPAATTRRIIMMÕÕNNIIOO:: ROBERTO DA
SILVA GERALDO
DDIIRREETTOORRAA  SSOOCCIIAALL,,  CCUULLTTUURRAA  EE  LLAAZZEERR: GRAÇA Ma.
ROCHA F. DA SILVA
DDIIRREETTOORRAA  AAPPOOSSEENNTTAADDOO  EE  PPEENNSSIIOONNIISSTTAA::    THELMA
JOANA A. FERREIRA
DDIIRREETTOORRAA  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEE  SSIINNDDIICCAALL::  ELI SENA DA
SILVA
DDIIRREETTOORRAA  DDOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO::    HELENA
MARIA LOPES VEIGA
DDIIRREETTOORR  DDAA  EESSCCOOLLAA  DDAA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  TTRRIIBBUUTTÁÁ--
RRIIAA  DDOO  SSIINNDDIICCAATTOO  --  EESSAATTAA:: ROMILDO DE AGUIAR
OLIVEIRA

CCOONNSSEELLHHOO  FFIISSCCAALL
CAROLINA MARIA OLIMPIO GALÁXE
DELVA PADILHA RODRIGUES
GILBERTO CORDEIRO DE LUCENA

DDIIRREETTOORRIIAA  DDAA  EESSAATTAA

DDIIRREETTOORR:: ROMILDO DE AGUIAR OLIVEIRA
VVIICCEE--DDIIRREETTOORRAA:: RITA CÉLIA DA FONSECA DESIDERI
CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS::  
ANGELA MARIA MELO DE SOUZA
FERNANDO ROSADO FONSECA
FRANCISCO ELIAS BEZERRA
HIRAN DE SOUZA QUEIROZ

CCOONNSSEELLHHOO  EEDDIITTOORRIIAALL  DDOO  JJOORRNNAALL  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  AAFFFFEEAAMM
BOANERGES JACOB MONTEIRO
JERONIZA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE DOS S. SILVA
GUTEMBERG LEONARDO AMORIM

RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  SSIINNDDIIFFIISSCCOO
ROBERTO LIMA MESQUITA
ROMILDO DE AGUIAR OLIVEIRA
SEBASTIÃO NASCIMENTO CABRAL

JJoorrnnaalliissttaa  rreessppoonnssáávveell
Tereza Cidade (MTb - 001)
Sugestões e críticas: terezacidade@uol.com.br
Tiragem: 1000 exemplares - Bimestral
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foram negados. A última instância, o
STF, tomou a decisão publicada no co-
meço de dezembro, por unanimidade
dos presentes. “Agora, o Estado terá
que colocar em prática esse direito, por
força da decisão judicial”, enfatiza o
advogado Márcio Teixeira.
O Sindifisco vai entrar, logo no

começo do ano, após o recesso, com
pedido de execução no Mandado de
Segurança. “O prêmio foi conquis-
tado pelo esforço individual e cole-
tivo dos fazendários, que aumen taram
a arrecadação acima da meta estabe-
lecida pela lei estadual nº 2750/2002
– que garante a compensação finan-
ceira. Nesse momento em que se fala
tanto em desencontros dos fazendá-
rios, nós estamos lutando por todos,
inde pendente da categoria a que per-
tençam. É uma conquista conjunta.
Os que estão na ação serão beneficia-
dos diretamente e os demais têm a
oportunidade de buscar os seus di-
reitos em outra ação”, destaca Luiz
Osvaldo. �
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ADALBERTO DE LIMA CAMINHA
ANTONIO ANISIO DE ARAUJO NETO
ARNULFO AFFONSO
ELOY FERREIRA CAMPOS
EVA SIMONE TUMA CHÃ 
EVANDRO TAVARES BELTRÃO
FRANCISCO OLIVEIRA PINHEIRO
GERSON MENEZES DOS SANTOS
GILBERTO CORDEIRO DE LUCENA 
GILMAR DOS SANTOS SÁ PINTO
GISELE BRAGA ALFAIA BARROSO
GRAÇA Ma. ROCHA DA FONSECA SILVA
GRACINDO BENAYON SERUDO
GUTEMBERG LEONARDO AMORIM
HAMILTON ALMEIDA SILVA 
IZABEL REBOUÇAS DA ROCHA E OUTROS
IZABEL SHIZUE HARA DE OLIVEIRA
JACINTHO DA ROCHA REBELLO
JACINTO DA ROCHA REBELLO
JAIME CÉLIO DACIER LOBATO
JAIME PEDRO DE CARVALHO
JAIR FERNANDES BARRONCAS
JARY BOTELHO
JOANA DA SILVA GOES
JOÃO BATISTA BARBOSA
JOÃO HOLANDA LEITÃO
JOSÉ BECKMAN FERREIRA CALMONT
JOSÉ HERALDO DA SILVA
JOSÉ MAGNANI
JOSÉ ROBERTO GIRÃO DE ALENCAR e OUTROS
JOSE SEBASTIAO DE SOUZA PRAZERES
JOSÉ SEBASTIÃO  DE SOUZA PRAZERES
MARIA FABRÍCIO DA SILVA
PAULO EMÍLIO DE LIMA CAMINHA
RAIMUNDO FONSECA
SEBASTIAO MONTEFUSCO CAVALCANTE
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS
SINDIFISCO - AM PREMIO/05 ATIVO
THELMA JOANA ARCOS FERREIRA
VARCY HERCULANOS BARROSO

AG-1052832
RESP-969370
AG-1052832
AG-1052832
RMS-23055
AG-1052832
RESP-1075691
AG-1060993
AG-1060993
AG-1060993
AG-1060993
AG-1060993
AG-1052832
AG-1060993
AG-1060993
AI-1039778
AI-1039778
RESP-902404
AI-997433
AI-1039778
RESP-998394
AI-1039778
AG-1052832
AI-1039778
AI-1039778
AI-1039778
AG-1052832
RMS-24105
RE-222462
AG-1052832
EXECUÇÃO
AG-1052832
EXECUÇÃO
AG-1052832
AG-1052832
RE-410702

RESP-1043549
EXECUÇÃO
AI-997433

PRÊMIO/2005
PROMOÇÃO
PRÊMIO/2005
PRÊMIO/2005
SUBTETO
PRÊMIO/2005
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO/2005
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO
APOSENTA

PRÊMIO
BONIFICAÇÃO
PRÊMIO
PRÊMIO/2005
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO
PRÊMIO/2005
QUINTOS
SUBTETO
PRÊMIO/2005
SUBTETO
PRÊMIO/2005
PRÊMIO
PRÊMIO/2005
PRÊMIO/2005
SUBTETO
PRÊMIO 2007
PREMIO 2005
APOSENTA

TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM
TJAM

Confira, ao
lado, as 
decisões 
favoráveis no
Supremo
Tribunal 
Federal e no 
Superior 
Tribunal de Jus-
tiça, que
retornaram ao
TJAM para exe-
cução de sen-
tença. O
Sindifisco-AM
tem feito o
acompanha-
mento sistemá-
tico do
andamento dos
processos. 

NOME Nº. PROC.      OBJETO       TRIB. 

PROCESSOS GANHOS NO STF E STJ EM FASE DE EXECUÇÃO NO TJAM

5

O Sindifisco-AM encaminhou ao
Secretário Executivo da Receita, Tomaz
Nogueira, um documento contendo as
reivindicações dos auditores fiscais
para serem encaminhadas ao gover-

nador Eduardo Braga. O documento
foi entregue pelo presidente em exer-
cício do Sindifisco-AM, Roberto Lima
Mesquita, em reunião realizada dia 16
de dezembro, na Sefaz. “O docu-
mento traz um estudo técnico que
mostra ser possível reajustar o teto re-
muneratório do servidor estadual do
Poder Executivo e, ao mesmo tempo,
melhorar o desempenho da receita es-
tadual”, afirma Mesquita. 

O Sindifisco-AM reivindica que o
Governo do Estado, mediante
emenda constitucional, fixe como li-
mite único da remuneração do servi-
dor do Poder Executivo o valor do
subsídio do desembargador do
TJAM, conforme faculta o páragrafo
12 do artigo 37 da Constituição Fe-

deral. O Sindifisco ressalta que em
13 Estados brasileiros (AP, DF, GO,
MG, MS, PA, PR, RN, RS, SC, SE, TO
e SP) o subsídio do governador foi
equiparado ao do desembargador do
Tribunal de Justiça. O documento
mostra ainda que o Estado perde re-
cursos previdenciários e tributários
(IRRF) com a retenção dos valores
extra-teto. 

O reajuste do teto não tem con-
seqüência no limite estabelecido para
os gastos com o pessoal, já que os
valores da remuneração de pessoal,
inclusive dos servidores atingidos
pela retenção, são computados
como despesas por sua totalidade e a
retenção é apenas de desembolso fi-
nanceiro. 

Sindifisco encaminha reivindicações
OSupremo Tribunal Federal

(STF) não conheceu o re-
curso interposto pela Procu-

radoria Geral do Estado (PGE) contra
a decisão das Câmaras Reunidas do
Tribunal de Justiça do Amazonas
(TJAM) de mandar pagar o Prêmio
Anual de Produtividade dos fazendá-
rios, relativo ao ano de 2004, que de-
veria ser pago em 2005. O STF negou
qualquer possibilidade de recurso ao
Governo do Estado, o que torna a de-
cisão da corte amazonense transitada
em julgado, isto é, definitiva. “O Sin-
difisco está muito satisfeito com a de-
cisão. Nossa tese de que o prêmio do
fisco não é atingido pelo teto e é ape-
nas uma parcela de caráter compen-
satório avança mais um pouco. O
associado respira aliviado por ter o
seu direito garantido”, afirma o presi-
dente do Sindifisco-AM, Luiz Os-
valdo Evangelista.
A defesa da tese do Sindifisco foi

feita pelo escritório dos advogados

Oldeney Sá Valente e Márcio Silva
Teixeira. “Falta agora apenas o último
gesto, que é o pagamento dos direitos
aos funcionários”, afirma Márcio Tei-
xeira. A decisão do STF foi publicada
no Diário Oficial da União do dia
09/12/2008.
A disputa em torno do Prêmio de

2004 é histórica. O Decreto Estadual
nº 24.022, de 14 de janeiro de 2004, es-
tabeleceu o teto máximo do funciona-
lismo público no Amazonas. A
administração estadual amazonense
manifestou dúvida sobre se o Prêmio
Anual de Produtividade estaria ou
não sob esse teto, fato imediatamente
contestado pelo Sindifisco-AM.
No ofício 58/04-GSEFAZ, o secre-

tário executivo de Assuntos Adminis-
trativos da Sefaz solicitou que a PGE
se manifestasse sobre o assunto e re-
cebeu resposta taxativa (parecer nº
027/04): “Opino no sentido de que
deva a Administração, na observân-
cia do limite remuneratório fixado

pelo Decreto 24.022/04, desconside-
rar, na remuneração dos servidores
ativos, nos proventos dos inativos e
nas pensões dos servidores da Sefaz, o
código relativo a esse prêmio”.
O secretário estadual de Fazenda,

Isper Abrahim, enviou então o ofício
nº 61/2005-GSEFAZ para a secretária
estadual de Administração, à época,
Lígia Abrahim Fraxe Licatti, autori-
zando o pagamento do prêmio. A pri-
meira parcela chegou a ser
liberada, em fevereiro, mas as
seguintes foram sustadas.
Foi então que o Sindifisco-

AM foi à Justiça e obteve limi-
nar, da desembargadora Maria
do Perpétuo Socorro Guedes
Moura, obrigando o Estado a
efetuar o pagamento. A admi-
nistração recorreu. As Câmaras
Reunidas do TJAM julgaram o
mérito da questão e deram
ganho de causa ao Sindicato.
Vieram novos recursos e todos

    Supremo Tribunal Federal 
garante Prêmio Anual de 2004

4
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O vice-presidente do Sindifisco-AM, Roberto Mesquita, entrega
documento ao Secretário Executivo da Receita, Tomaz Nogueira

Roberto Mesquita e Luiz Osvaldo discutem o recurso do Prêmio de Produtividade com a Dra. Auta, no Sindifisco.
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A festa de Confraternização de Fim de Ano reuniu os au-
ditores fiscais no Tropical Hotel, no dia 19 de dezembro.
O clima era o de comemoração pelas vitórias de 2008 e
o sentimento de dever cumprido por todos. 
Para animar a festa, houve banda de músicas, sorteio de
brindes e um buffet especial.
Vejas as fotos.

SOCIAL
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Confraternização
deatàtÄ
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As propostas orçamentárias
para 2009 da Affeam Social e
da Affeam Saúde foram

aprovadas pelos associados na As-
sembléia Geral Extraordinária, reali-
zada dia 18 de dezembro de 2008, no
auditório da associação. O presidente
da Affeam, José Barbosa de Souza Jú-
nior, informou que a proposta estará
na íntegra no site da Affeam e ressal-
tou o compromisso da diretoria com
a transparência na prestação de con-
tas das receitas e despesas da associa-

ção. “Nossos associados vão poder
acompanhar o cumprimento da pre-
visão orçamentária através das pres-
tações de contas bimensais, que serão
publicadas sempre em nosso site”,
afirmou.
O presidente da Affeam destaca

que a proposta orçamentária reflete a
política administrativa da atual dire-
toria, que é a de adequar os gastos à
receita da associação. “Vamos estabe-
lecer o ponto do equilíbrio, em que a
associação tem recursos suficientes

para pagar suas contas e fazer novos
investimentos em benefício dos seus
associados”, diz.
Barbosa também explica que este

ano começará a devolução  dos R$
220 mil da Affeam Saúde, que
foram usados indevidamente pela
administração passada. Serão re-
passados R$ 10 mil mensais.  “A de-
volução deste dinheiro já está na
nossa previsão orçamentária e será
cumprida integral mente pela dire-
ção da Affeam”, garante.  �

Associados aprovam previsão
orçamentária da Affeam 
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AFFEAM SOCIAL

TToottaall  ddee  RReecceeiittaass  pprreevviissttaass 777700..881133,,0000

Despesas com pessoal                                   359.200,00

Utilidades e serviços 77.000,00

Despesas tributárias                                     9.400,00

Pessoas jurídicas                                           55.000,00

Pessoas físicas                                               4.800,00

Serviços de terceiros                                     59.800,00

Despesas gerais                                             137.700,00

Despesas financeiras                                     2.000,00

Despesas gerais e admin. operac.                 645.100,00

Investimentos                                               25.000,00

Devolução Affeam Saúde adm. passada       100.000,00

Superavit                                                      713,00

TToottaall  ddeessppeessaass++iinnvveesstt++ddeevv++ssuuppeerráávviitt                  777700..110000,,0000

AFFEAM SAÚDE

TToottaall  ddee  rreecceeiittaass  pprreevviissttaass    22..224477..772233,,0000

Despesas com assist. médica-hospitalar     1.354.858,00

Despesas com pessoal 230.805,00

Utilidades e serviços   21.000,00

Despesas tributárias   2.150,00

Pessoas jurídicas  101.200,00

Pessoas físicas         86.500,00

Serviços de terceiros    187.700,00

Despesas gerais  46.750,00

Despesas financeiras 7.800,00

Despesas gerais e administrativas  1.851.063,00

Aquisição de ativos – equipamentos 15.000,00

Implant. do sist. de Gestão do Plano de Saúde  60.000,00

Reforma e ampliação das instalações  103.260,00

Investimentos  178.260,00

Fundo de reserva (10%) 218.400,00

TToottaall  ddeessppeessaass  ++  iinnvveessttiimmeennttooss    22..224477..772233,,0000
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Osite da Associação dos Funcioná-
rios Fiscais do Estado do Amazo-
nas (Affeam) está sendo

reestruturado para oferecer mais serviços
aos associados. Além das informações re-
lacionadas às atividades da Affeam Social,
o site oferece um link de acesso ao Plano
de Saúde Affeam. “Cada associado do
Plano terá um login e senha para poder
acessar seus dados pessoais”, informa o
gerente da Affeam Saúde, Oswaldo Alves
Filho.
Hoje, já é possível fazer a consulta dos

credenciados por nome, especialidade ou
bairro. Também está disponível a relação
do corpo médico de hospitais e clínicas
conveniadas. Oswaldo informa que o asso-
ciado terá acesso à consulta dos extratos de
utilização de seu plano de saúde. “A van-
tagem, além da transparência, é que o as-
sociado vai poder nos ajudar a auditar as
contas dos serviços médicos usados por
ele”, ressalta.
Oswaldo explica ainda que outras infor-

mações estarão disponíveis no site no se-
gundo trimestre deste ano. “Conforme o
sistema de gestão do plano de saúde vai fi-
cando pronto, podemos disponibilizar
cada vez mais informações no site”,
afirma. O associado também terá serviços
como emissão de segunda via de boleto e
consulta a sua conta corrente.
Outra novidade do Plano de Saúde

para este ano, segundo Oswaldo, será a
contratação de uma assistente social, que
ficará encarregada da implantação de pro-
jetos de prevenção de doenças e qualidade
de vida. “A Agência Nacional da Saúde

cobra hoje dos planos de saúde que eles
ofereçam o atendimento às doenças, mas
que realizem também um trabalho de pre-
venção e de qualidade de vida aos doen-
tes”, informa. 
Segundo ele, a assistente social vai rea-

lizar visitas aos doentes crônicos, promo-
vendo o acesso da família a informações
que possam melhorar a qualidade de vida
deles.  “Também pretendemos desenvol-
ver um projeto para a formação de cuida-
dores de doentes e idosos”, diz. �

Pelo novo site,
é possível fazer
consulta dos 
credenciados
por nome,
especialidade ou
bairro. Também
está disponível a
relação do corpo
médico de 
hospitais e 
clínicas
conveniadas.

Site da Affeam
traz dados sobre
plano de saúde
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