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Em busca do resgate da
valorização da categoria
A 175ª Reunião Extraordinária do CD da Fenasco foi realizada nos dias 12 e 13 de julho,
em Brasília, onde foi discutido o futuro da federação e as eleições para diretoria executiva
A Diretoria do Sindicato dos
Funcionários Fiscais do Estado do
Amazonas (SINDIFISCO -AM)
informa aos seus associados que
tem acompanhado em âmbito
nacional todos os assuntos de
interesse da categoria, em especíco
o caso de estados, onde, por força de
leis estaduais, outros servidores
obtiveram atribuições de auditor
scal por meio de transposições de
cargos.
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REFLEXÃO

Em busca do resgate da valorização da categoria
A 175ª Reunião Extraordinária do CD da Fenasco foi realizada nos dias 12 e 13 de julho, em Brasília,
onde foi discutido o futuro da federação e as eleições para diretoria executiva
A Diretoria do Sindicato dos
Funcionários Fiscais do Estado do
Amazonas (SINDIFISCO-AM) informa
aos seus associados que tem
acompanhado em âmbito nacional
todos os assuntos de interesse da
categoria, principalmente os que
afetam negativamente, direta ou
indiretamente, os interesses dos
auditores ﬁscais, em especíﬁco o
caso de estados, como o Ceará
e a Bahia, onde, por força de leis
e s t a d u a i s, o u t ro s s e r v i d o re s
obtiveram atribuições de auditor
ﬁscal por meio de transposições de
cargos.
Por isso, o SINDIFISCO-AM
defendeu, durante a 175ª Reunião
Extraordinária do Conselho
Deliberativo (CD) da Federação
Nacional do Fisco Estadual e Distrital
(Fenaﬁsco), realizada nos dias 12 e 13
de julho deste ano, em Brasília (DF), o
ingresso na carreira exclusivamente
por meio de concurso público, como
forma de resgate da valorização da
categoria.
O presidente do SINDIFISCOAM, auditor ﬁscal Ricardo Castro,
explica que o assunto é polêmico e
não é unânime no CD da Fenaﬁsco,
pois a entidade também congrega
sindicatos e associações que
representam, além de auditores
ﬁscais, outras categorias que
alcançaram competência de
lançamento do crédito tributário
através da transposição de cargos,
como são exemplos a Bahia e o
Ceará, entre outros estados que
enfrentam situação semelhante.

FUTURO DA FENAFISCO
Por esta razão e pelo fato de
que em novembro, haverá eleição
para a nova Diretoria da Fenaﬁsco, o
SINDIFISCO-AM defendeu que o
futuro da entidade está diretamente
vinculado ao resgate da representatividade política e jurídica da categoria dos auditores ﬁscais, devendo
ser essa a principal bandeira da
Fenaﬁsco. Um dos itens mais
debatidos da pauta da 175ª Reunião
Extraordinária do CD da Fenaﬁsco foi
a apresentação de várias propostas
de fortalecimento da instituição,
dentre elas “a valorização da carreira
de auditor ﬁscal através de ingresso
por concurso público, como única
forma de ingresso no cargo de
auditor ﬁscal, defendida pelo
SINDIFISCO-AM”, conforme explicou
Ricardo Castro. “É o único caminho
para nós”, completou.

“O SINDIFISCO-AM está estruturando
uma ADI para ingresso no STF, com
vistas a corrigir ilegalidades que
afetam as prerrogativas do cargo de
auditor ﬁscal do Amazonas”.
Ricardo Castro, presidente do SINDIFISCO-AM

ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA
EXECUTIVA DA FENAFISCO
O processo eleitoral da
Fenaﬁsco para o triênio 2016/2019
será realizado de 27 de novembro a
1º de dezembro deste ano, em
Belém-PA, durante o XVII Congresso
Nacional do Fisco Estadual e Distrital
(Conaﬁsco). O presidente Ricardo

Castro disse que o SINDIFISCO-AM
promoverá, nas suas reuniões,
encontros e assembleias gerais, as
discussões acerca do processo
eleitoral da Fenaﬁsco, bem como das
propostas do futuro da entidade.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – ADI
Ricardo Castro informou que a
Diretoria do SINDIFISCO-AM está
acompanhando junto ao STF essa
situação dos demais estados com
muito interesse e que já está tomando medidas que resguardem legalmente os direitos da categoria do
Amazonas.
“Estamos estruturando uma
ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) para ingresso no STF
(Supremo Tribunal Federal), com
vistas a corrigir ilegalidades cometidas pela ALE e pelo Governo do
Estado que afetam as prerrogativas
do cargo de auditor ﬁscal de tributos
estaduais do Amazonas”, disse o
presidente do SINDIFISCO-AM.
Ele também explicou que o
SINDIFISCO-AM recebeu orientações técnicas e jurídicas para recorrer à Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais
(Febraﬁte). “Já tem sido dadas orientações que a Fenaﬁsco não seria a
mais indicada para nos representar
nessa ADI em razão de que ela representa interesses de outras categorias
que não a de auditores ﬁscais, sendo
sugerido à Diretoria do SINDIFISCOAM que o nosso representante legal
junto ao STF seja a Febraﬁte”.

INFORMATIVO SINDIFISCO
ASSEMBLEIAS

Categoria debate crise econômica do Estado e encaminha propostas

O presidente Ricardo Castro conduziu as discussões
Nos meses de maio e junho, o Sindicato dos Funcionários
Fiscais do Estado do Amazonas (Sindisco-AM) realizou, no
auditório da entidade, cinco assembleias gerais extraordinárias,
todas com participação expressiva da categoria. O intuito foi avaliar a
situação nanceira 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 Sindisco-AM,
auditor scal 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 Sindisco-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 scais pudessem discutir, analisar e contribuir com
proposituras com soluções referentes aos problemas nanceiros
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 Sindisco-AM,
composta por especialistas nas áreas tributária e scal, com a
análise aprofundada da situação tributária do Governo do Amazonas
e dos controles scais 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 ecientemente o desempenho da
arrecadação, o estudo apresenta alternativas de ação imediata que
podem ser adotadas para os setores de produção e comercialização
de gás natural, refrigerantes, cervejas e chopes, importação de
álcool anidro e transporte de cargas.
Durante as assembleias, foram feitas várias sugestões pelos
participantes. O auditor scal e presidente da Esata, Romildo Oliveira,
disse que se deveria atuar nas questões operacionais que envolvem
eciência da máquina arrecadatória como a ST indiscriminada,
ausência de vistoria física de mercadorias, operações simuladas
com combustíveis, revisão de regimes especiais e operações com
gás natural.
O auditor scal Wilson Botelho sugeriu uma revisão geral nas
despesas, em especial propaganda, segurança, terceirização e
cargos de conança. Além disso, sugeriu, na parte da receita, um
enfoque em combustíveis, gás natural, frigoricados e a realização
de cursos de aprimoramento em EFD para se evitar a perda da força
de trabalho e a subutilização de talentos.
O auditor scal Valdir Honorato propôs a adoção do Preço
Médio ao Consumidor Final para aplicação da Substituição Tributária
alternativamente ao atual tratamento de Margem de Valor Agregado.
O auditor scal Ricardo Nery apresentou, como sugestões de curto
prazo, a suspensão do prazo de pagamento da antecipação de 45
dias para as aquisições nacionais, a revogação de termos de acordo
e a modicação do tratamento tributário da carne bovina, que é de
apenas 5%, cando já tributado até o consumidor nal. Ele disse,
ainda, que há dois setores que merecem atenção especial: o de
medicamentos, com a suspensão de Termos de Acordo, e o da
construção civil.
Outros assuntos também foram discutidos nas assembleias,
entre eles a progressão funcional. No último encontro da categoria, o
presidente do Sindisco-AM informou aos presentes que o Sindicato
já iniciou junto á Sefaz-AM as tratativas para a implementação da
progressão funcional. Ricardo Castro também informou que o
Sindisco-AM teve acesso ä 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.

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 BelémPA, será realizado o XVII Congresso Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (Conaﬁsco). Para participar de todas as atividades do evento,
deverá ser feita a pré-inscrição 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-hotelaeroporto 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.
Mais informações sobre inscrições e atividades do evento
podem ser obtidas por meio na página da Fenaﬁsco
(www.fenaﬁsco.org.br).

