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LOAT

Mais autonomia
e mais eficiência
Eventos pelo Brasil discutem a Lei Orgânica da Administração Tributária (LOAT), que dará autonomia
administrativa, financeira e funcional aos órgãos estaduais fiscalizadores da receita (páginas 6 a 8)
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DA DIREÇÃO

Carta às pensionistas
N

o início deste ano tivemos uma grande conquista para a maioria das pensionistas do nosso Sindicato.
O IPREV finalmente reconheceu o teto da carreira
AFRE para as pensionistas estatutárias. Foram dois
anos de injustiças cometidas contra elas.
Por inúmeras vezes tentamos resolver esse problema em audiências com o Presidente do IPREV, Procurador-Geral do Estado e Secretário de Estado da Fazenda, mas todas sem êxito. Apesar das dificuldades
encontradas jamais desistimos dessa causa.
Em meados de maio de 2011, o IPREV consultou
a Procuradoria-Geral do Estado sobre a legalidade do
pagamento da Emenda Constitucional 47/08, a que
nos dá um limite remuneratório diferente dos demais
servidores do poder executivo.
Em novembro de 2012 obtivemos sucesso no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
- ADI que tramita no Tribunal de Justiça contra o nosso teto remuneratório, e foi no sentido de aguardarem
decisão de outra ADI que tramita no Supremo Tribunal Federal.
Em 07/11/12, o Procurador-Geral do Estado
emitiu despacho à consulta realizada pelo IPREV em
maio de 2011, determinando ao IPREV o cumprimento de nossa Emenda Constitucional, até que
houvesse uma decisão judicial em contrário. Ou seja, que a EC n. 47/08 fosse aplicada às pensionistas
do fisco, na íntegra.
Em 04/01/13 tivemos uma reunião com o novo
SEF, Antônio Gavazzoni e tratamos deste assunto com

Mais amigos
Desde janeiro deste ano, o SINDIFISCO já recebeu 26
novas filiações. O SINDIFISCO só tem crescido, e mostrado o quanto é uma instituição séria e coesa. Este
crescimento mostra que o trabalho de toda a diretoria
tem valido a pena.

ele. Naquela ocasião e na nossa presença telefonou e
solicitou ao Presidente do IPREV a implementação do
correto limite remuneratório para as pensionistas estatutárias do fisco já no mês de janeiro.
Estamos tentando com a SEF e o IPREV o parcelamento dos dois anos que estão em atraso. Vamos tentar primeiramente obter sucesso nas vias
administrativas.
Esse é o relato fiel dos últimos acontecimentos.
Apesar da demora em obter esta justa recuperação,
ainda não é possível comemorarmos plenamente,
visto que algumas pensionistas ainda não tiveram
sua remuneração corrigida, provavelmente em função de ações judiciais ou de particularidades no cálculo do sistema previdenciário, o que estamos analisando e tentando resolver, caso a caso. Se esse for o
caso da senhora, por favor, entre em contato conosco.
Se mesmo após a implementação de janeiro a
senhora ainda tiver alguma dúvida ou discordar
dos valores, favor entrar em contato com o SINDIFISCO pelos fones: 48 9972-2686 (Asty) e 48
3224-0650 (Zomer).
Para vocês, pensionistas do sistema previdenciário, estamos esperando a aprovação do aumento devido. O IPREV está aguardando apenas a assinatura do
decreto do Governador para efetuar o pagamento.
Um grande abraço a todas vocês e estejamos
sempre unidos, pois este é o segredo para continuarmos vencendo os desafios que se apresentarem.

Nossas boas-vindas aos novos filiados:
Aloisio Gesser
Albertina Bussolo Cardoso
Amery Moisés Nadir Junior
Anastacio Vitoria
Celso Simon
Cesar Roberto dos Santos
Cleusa Marly Back
Daura Signorelli Silva
Gilson Wagner
Hylton Zeczkowski
Ivo Vieceli
Jaime Augusto Bruggemann
Joao Paulo Assad Salim
José Célio de Melo Barros
José Gustavo Guadro
Jose Romarez De Oliveira
José Scarpari
Leo Leoberto Guimarães Patricio
Líbero Luiz Cirimbelli
Maria Conceição Bosa Belloli
Osni de Souza
Roberto Schwochow
Vania Maria Gomes
Volnei José Stopazzolli
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Em disputa por representação,
decisão é favorável ao SINDIFISCO

m sessão realizada em 30.01.2013, o Tribunal Regional do Trabalho com sede em Florianópolis
confirmou a decisão de 1ª Instância que havia reconhecido o SINDIFISCO como representante legal da
categoria dos Auditores Fiscais da Receita Estadual.
A disputa da representação sindical surgiu com o
advento da Lei Complementar nº 189/2000, que unificou a carreira dos Auditores Fiscais. O SINDIFISCO buscou
de diversas formas a conciliação por meio de negociações
extra-judiciais no Ministério do Trabalho e também junto
ao Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina.
Não havendo sucesso nas tentativas de conciliação, a 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis, deu ganho
de causa ao SINDIFISCO, por entender que a entidade,

além de possuir registro no Ministério do Trabalho, é
mais antiga e reúne número mais expressivo de filiados, não tendo sido sua representatividade afetada
pela LC nº 189/2000, que alterou nomenclatura dos
cargos, unificando a carreira.
O Tribunal Regional do Trabalho analisou recurso
interposto em função da decisão favorável ao SINDIFISCO, e confirmou a sentença de 1º Grau.
Na sequência, o SINDIAFRE interpôs Embargos
de Declaração alegando omissões e contradições no
Acórdão do segundo grau. No entanto, no dia 20 de
março tal pedido foi rejeitado pelos Desembargadores, ou seja, a decisão de segunda instância foi
mantida na integralidade.

Notícias diárias
O Sindicato reformulou, no último ano, suas políticas de comunicação. O Sindifisco
News, uma das inovações, leva, virtual e diariamente, informações aos filiados
Diariamente enviamos nosso newsletter aos filiados e vários leitores não filiados ao Sindifisco. O
informativo eletrônico tem buscado trazer aos colegas as principais notícias sobre assuntos tributários, economia nacional e de Santa Catarina, e so-

bre atividades desempenhadas pelos Auditores
Fiscais da Secretaria da Fazenda, bem como as atividades do dia-a-dia do Sindifisco.
Mantenha seu cadastro atualizado. Se você
mudou de e-mail ou ainda não está recebendo o
Sindifisco News, atualize seu cadastro!
Se você não é filiado e tem interesse em receber as notícias, também pode fazer a solicitação.
Mande e-mail para sindifisco@sindifisco.org.br
solicitando a inclusão de seu contato ou alteração.

Solidariedade

SINDIFISCO participa de campanha para
ajudar vítimas da trajédia de Santa Maria
Consternadas com a catástrofe ocorrida na boate Kiss,
em Santa Maria, no dia 26 de janeiro, as entidades do
Fisco do Rio Grande do Sul, Sindifisco-RS e AFISVEC, engajaram-se na campanha de arrecadação de doações
para apoiar o esforço conjunto que está ocorrendo em
apoio às vítimas e aos seus familiares.
O SINDIFISCO/SC participou da Campanha de Arrecadação de doações e doou no dia 28 de janeiro a quantia de R$2.000,00 para auxílio às vítimas.

Concurso de Monografias
É desejo do sindicato que esse concurso se
torne um evento anual. Para isso, precisamos
que a primeira edição seja um sucesso.
O prazo para entrega dos trabalhos acadêmicos inscritos
no I Concurso de Monografias do Sindifisco se encerrou
no dia 15 de abril. Os trabalhos puderam ser elaborados
também em dupla.
A próxima fase é a de seleção e encaminhamento
à Banca Examinadora, formada por professores Doutores da Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Santa Catarina.
Sobre o Concurso:
As inscrições estiveram abertas desde o dia
01/12/2012 até o dia 15/04/2013.
O principal objetivo é incentivar a pesquisa nas áreas de Direito Tributário, Direito Criminal Tributário, Assuntos Fiscais da Área de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, Educação Fiscal e Sindicalismo Público, além
de promover a capacitação e aperfeiçoamento dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Santa Catarina.
Pretendemos, por meio do I Concurso de Monografias do Sindifisco, contribuir para uma gestão eficiente
da Administração Tributária e contribuir para a formação
de uma consciência cidadã e tributária da população.
Os autores dos três melhores trabalhos receberão
prêmios, fixados em:
R$ 3.000,00 para o 1º lugar;
R$ 2.000,00 para o 2º lugar;
R$ 1.000,00 para o 3º lugar.
A entrega da premiação acontecerá no dia 24 maio,
em outro evento que já temos programado, o “I Seminário
SINDIFISCO de Boas Práticas em Administração Tributária”,
cuja programação completa será divulgada em breve.
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Conversa com o Secretário
Na primeira sexta-feira do ano de 2013, dia 4 de janeiro, o novo Secretário da Fazenda Antônio Marcos Gavazzoni convocou todos os
Diretores, Gerentes e Coordenadores de grupos especialistas da SEF, bem como o SINDIFISCO, para uma grande reunião de trabalho

D

urante a reunião, na qual o SINDIFISCO foi representado pelo presidente Fabiano Dadam Nau e o
Vice-presidente Eduardo Antônio Lobo, o Secretário
reafirmou o sentimento de grande alegria e motivação
pelo retorno à Secretaria da Fazenda. Transmitiu um
recado muito objetivo. Disse que o governo estadual
conseguiu financiamentos importantes para execução
de obras, algo próximo de 7 bilhões de reais, no entanto, se a arrecadação não voltar a crescer rapidamente o estado terá problemas, pois os gastos com
pessoal mais despesas com terceirizados, estaria próximo de 52% da Receita Corrente Líquida. Por não haver possibilidade de redução destas despesas no curto
prazo a saída seria o aumento das receitas tributárias.
E por isso, resolveu convocar esta reunião numa sexta-feira, a primeira do ano, em pleno verão catarinense,
para demonstrar a disposição ao trabalho e a necessidade de se reverter este quadro que poderia caminhar
para um grande déficit no final do ano.
E para se conseguir o crescimento das receitas estaduais seria necessário um grande engajamento das categorias fazendárias, com foco na austeridade e no
combate incisivo à sonegação fiscal. O mote principal da
Secretaria da Fazenda será esse: combate efetivo à sonegação, austeridade na gestão dos gastos e transparência nas informações.

A reunião coordenada por Gavazzoni teve a presença de Diretores, Gerentes e Coordenadores da SEF
Salientou que hoje o governo devolve um pequeno percentual à sociedade a título de investimentos,
próximo de 2%. Que esse número deveria atingir algo
próximo de 10%.
Ponderou que em 2012 o Governador Raimundo
Colombo acompanhou com grande apreensão os números da arrecadação mensal, pois os índices de crescimento ficaram aquém dos valores orçados (ainda assim, conseguimos um incremento de 7,5% na receita
tributária mesmo com o PIB crescendo 0,9%).

Audiência na SEF
O Presidente do SINDIFISCO Fabiano Dadam Nau, o
Vice-Presidente Eduardo Antônio Lobo e o Diretor de
Assuntos Parlamentares da FENAFISCO Rogério Macanhão estiveram reunidos com o Secretário de Estado da Fazenda Antônio Gavazzoni, em audiência realizado no dia 09 de janeiro.
Na oportunidade, foram entregues sugestões e
reivindicações da classe dos Auditores Fiscais, que foram debatidas item por item. A pauta de reivindicações foi dividida em 2 grupos: as corporativas – que
abordou a questão do teto único estadual, o acerto
das pendências com as pensionistas do Fisco, a realização das promoções dos Auditores Fiscais e realização de novo concurso para Auditor Fiscal da Receita

Estadual – e as Administrativas – ligadas diretamente à Secretaria da Fazenda, como o fortalecimento e a
potencialização do Programa de Educação Fiscal,
conscientização para exigência da nota fiscal, fortalecimento da Escola Fazendária e a melhoria das instalações e da infraestrutura nos locais de trabalho.
O Secretário agradeceu as sugestões, que foram
bastante discutidas e se mostrou receptivo em atendê-las. Algumas questões precisam de aprimoramento e tempo para maturação, mas em sua grande
maioria ele vê por justas as reivindicações da classe.
Pediu apoio da categoria, e mencionou o quanto é
importante ter a atuação forte dos Fiscais da Fazenda
neste momento.

Afirmou que esta gestão tem pressa. Pressa para destravar os gargalos que vem freando o crescimento da receita. Pressa para implementar os projetos que estão pendentes. Pressa na aquisição de novos equipamentos e softwares que faltam na linha de frente da Fazenda. E, por fim,
pressa na obtenção de resultados efetivos para o Erário.
Finalizou dizendo que doravante ele assumiria pessoalmente a responsabilidade pela resolução das questões corporativas. Que não mediria esforços para solucionar tais pendências, e que o grupo deixasse essas questões para ele e focasse apenas nos objetivos finalísticos da
Secretaria da Fazenda, ou seja, melhoria dos resultados.
Na sequência, tivemos a honra da presença do Governador Raimundo Colombo que deu um recado rápido
e incisivo a todos os fazendários presentes. “Aqui está reunido o núcleo que sustenta a ação de governo. A chegada
do Gavazzoni traz energia e criatividade para potencializar
o que foi feito de bom nesses últimos dois anos. Podemos
fazer mais e melhor, e é para já!”, disse o governador.
Colombo destacou a conquista de R$7 bilhões para
investimentos, mas disse que, além de aumentar a receita, é preciso aumentar a eficiência dos gastos. “A Fazenda tem um grupo qualificado que vai nos ajudar a
direcionar os investimentos e a dizer não quando essa
for a resposta justa. Precisamos de coragem para os enfrentamentos necessários, coragem para vencer a burocracia e mostrar o resultado positivo do nosso trabalho.
2013 é o ano da consolidação”, disse.
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Independência funcional
administrativa e financeira

No dia 15 de março, o SINDIFISCO promoveu o I Seminário sobre Lei Orgânica da
Administração Tributária - LOAT, que foi realizado na nova sede da AFFESC em Canasvieiras

O

Seminário teve o objetivo de nivelar o conhecimento sobre as discussões do tema em nível nacional, traçar objetivos e estratégias para que se consiga aprová-la num tempo abreviado e mobilizar a classe a respeito desse assunto.
A Lei Orgânica da Administração Tributária dispõe
sobre as atividades da tributação, fiscalização e arrecadação de tributo. É uma lei complementar nacional que
servirá para todos os entes da Federação, visando assegurar autonomia administrativa, financeira e funcional
ao órgão fiscalizador dos Estados. Com esta autonomia,
os Estados poderão trabalhar mais e melhor, propiciando independência na atuação de seus Servidores Fiscais
e melhora no perfil das arrecadações tributárias.
A LOAT estabelecerá as normas gerais aplicáveis à
Administração Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispondo sobre os direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos de sua
carreira específica. Ela visa estabelecer os atributos desejáveis e necessários para que a Administração Tributá-

ria seja eficiente, eficaz, moderna e profissional e consiga alcançar o seu objetivo de arrecadar os impostos que
servirão para o progresso dos Estados.
Com a autonomia do órgão da administração tributária, a independência de atuação de seus servidores
fiscais, as arrecadações irão aumentar ainda mais, com
maior justiça fiscal, possibilitando o atendimento satisfatório das políticas públicas.
O órgão terá recursos prioritários para manutenção da máquina arrecadadora e os servidores serão
cada vez mais qualificados. O foco é uma sociedade
com justiça social e fiscal. Isso só é possível através de
um órgão tributador, arrecadador e fiscalizador forte,
independente e autônomo.
Alguns estados já avançaram nesta discussão e se anteciparam à legislação nacional, promulgando a Lei Orgânica da Administração Tributária em seus âmbitos de atuação,
tais como os estados de Sergipe, Pará e Rio Grande do Sul.
A Lei Complementar de âmbito nacional viria a
consolidar as normas em todo o território nacional, com

efeitos em todos os entes que possuem competência
tributária, o que é uma garantia melhor para os contribuintes que possuem estabelecimentos em estados ou
municípios diferentes, frente à segurança jurídica que
uma legislação desta envergadura garante.
Além da participação em peso dos filiados do Sindifisco, também tivemos a honra de contar com a presença de Auditores Fiscais de outros Estados e autoridades de Santa Catarina.
Os Deputados Estaduais Renato Hinnig e Gilmar
Knaesel participaram também do Seminário demonstrando apoio ao projeto.
A palestrante ADRIANA SCHIER falou sobre os
aspectos do Anteprojeto de LOAT da FENAFISCO, esclarecendo dúvidas pontuais acerca do projeto. O
Prof. Dr. Juarez Freitas mencionou em sua palestra a
Importância da LOAT para um Estado forte, e o Presidente do SINDIFISCO do Pará Sr. Charles Johnson da
Silva Alcântara contou um pouco do projeto já implementado em seu Estado.
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A Lei orgânica hoje, ainda que não
tenha um espécie legislativa, ela se
coloca como instrumento hábil à
regulamentar uma instituição, a dar os
contornos dessa estrutura institucional,
que é um conjunto de órgãos formados
dentro da Administração Tributária. A Lei
Orgânica se coloca também como
aquele instrumento onde os direitos , as
prerrogativas e os deveres do servidor
público que integrarão essa instituição
deverão estar colocados, e mais, a lei
orgânica é aprovada através de lei
complementar, com fórum qualificado,
onde as garantias que ali
estão presentes estão um pouco mais
protegidas das interferências políticas de
alteração e composição legislativa”

Chegou o momento de nós, dentro de nosso
Estado, começarmos a discutir, a formular
ideias e a trabalhar numa sinergia com a nossa
federação para que consigamos viabilizar a
aprovação deste grande anteprojeto em nível
nacional e também em nível local”
FABIANO DADAM NAU

DRA ADRIANA SCHIER

As convicções que tínhamos anos
atrás não mudaram em nada, muito pelo
contrário, a cada ano que passa ficamos
mais convictos de que este projeto
se faz importante”

O Fisco é essencial para a construção
da democracia, do Estado moderno justo,
distributivista e com justiça social”
DRA ADRIANA SCHIER

RENATO HINNING

Como construir um novo concenso na
sociedade sobre a política pública? É preciso
viver a mensagem, praticar o discurso. Não
basta dizer que somos essenciais e
importantes, é preciso que nos conduzamos
desta maneira de forma coerente, olhando
para a sociedade, lutando contra as injustiças
e desigualdades, olhando para os desvalidos”
CHARLES JONHSON DE ALCÂNTARA

Infelizmente, ainda temos pontes, a começar
por termos dois sindicatos. Com a vitória na justiça
determinando que o Sindifisco seja o órgão de
representação, esperamos que em breve os colegas
ainda não filiados o façam, de forma consciente,
para que esta barreira acabe no Estado e tenhamos
um único sindicato que represente a todos e nos
faça sentir representados como faz o Sindifisco”

É preciso que os cidadãos entendam
que a aprovação da lei orgânica é condição
sine qua non de desenvolvimento social.
Precisamos de uma lei orgânica para que
tenhamos a possibilidade maior de
implementação de políticas públicas
tão necessárias em nosso país”
DRA ADRIANA SCHIER

É importante que a sociedade veja a
instituição Fisco como instituição de fato.
Esse é o ponto fulcral da LOAT, que
estabelecerá normas gerais, criando uma
identidade única e fortalecida de Fisco.(...)
para ser reconhecido e fortalecido, para
gerar resultados melhores para a sociedade,
que é o fim último do Estado”
DRA ADRIANA SCHIER

GILMAR KNAESEL

A lei orgânica tem que ter o viés
de proteger a sociedade, de ser um
instrumento para que o fisco possa
exercer o seu papel de defender o
interesse público, e não a conveniência
de um ou outro político. Não é
este o papel do fisco”
CHARLES JONHSON DE ALCÂNTARA
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A estrutura da Administração Tributária será composta por um conjunto de órgãos
estruturados e organizados de maneira a permitir o devido funcionamento da atividade de
fiscalização e arrecadação (...) estabelecido de normas gerais, criação efetiva de uma cultura
que valorize o servidor fiscal. É preciso que nós cidadãos, olhemos o fisco não só como aquele
sujeito que nos dá medo quando cometemos alguma infração, mas é preciso que a gente olhe
o fisco como efetivamente um agente público que assim como os demais estão vinculados à
concepção do bem comum, e para isso é preciso tratá-los como instituição reconhecida pelo
governo e pela sociedade. E sob este aspecto, a importância da Lei Orgânica é inquestionável”
DRA ADRIANA SCHIER

A valorização das carreiras
de Estado em todas as áreas e da
independência em relações as
pressões políticas de curto prazo
são um imperativo para o
desenvolvimento sustentável”
PROFESSOR DR JUAREZ FREITAS

A diferença para valer passa pela
Lei Orgânica, e a gente espera que
em um futuro breve, possamos ter
uma lei revolucionária que vai
mudar o viés e o perfil do fisco
estadual e brasileiro”
ROGÉRIO MACANHÃO

A categoria profissional do fisco tem
um comprometimento com a legalidade,
com a correção de todo procedimento
arrecadatório, isso nos dá a esperança
de ver uma administração do tributo de
uma forma mais técnica”

Uma das condições para o desenvolvimento sustentável de longo prazo: pessoas
comprometidas. Comprometidas não com o imediatismo, mas com o desenvolvimento
duradouro. Isso se constrói com carreiras típicas de Estado. É preciso valorizar o servidor
de carreira. Sem gente independente, sem gente técnica comprometida, com qualidade
de gestão pública, o ambiente de negócios vai deteriorar. Não há previsibilidade”

CARLOS ROBERTO MOLIM

PROFESSOR DR JUAREZ FREITAS

...temos que ter carreiras com
vínculos institucionais de longo
prazo, comprometidas não com o
sucesso imediato, político eleitoral,
mas comprometidas com o
desenvolvimento duradouro. Ainda
precisamos amadurecer o clima de
respeito a constituição brasileira
neste ponto. Ou nós criamos no Brasil
um Estado constitucional, ou não
haverá ambiente de segurança
jurídica para investimentos de longo
prazo, sem os quais não há
desenvolvimento duradouro”
PROFESSOR DR. JUAREZ FREITAS
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L O A T
Abaixo, Fabiano Dadam, presidente do SINDIFISCO/
SC, o presidente e um dos diretores da FENAFISCO
Manoel Isidro e Liduino Brito e a jurista Adriana
Schier na reunião dos dias 25 e 26 de março, em
Brasília. À esquerda, representates de 19 estados
reunidos em Fortaleza (CE)

LOAT chega à fase final
O

encontro retomou as atividades da Comissão da
LOAT que centraliza estudos acerca do tema.
Além do SINDIFISCO/SC e da própria FENAFISCO, também integram a comissão representantes do Sindifisco-AM, Sindsefaz-BA, Sindifisco-AP, Sindifisco-PB, Siprotaf-MT, Sindifern-RN, Sindate-MS, Sindifisco-GO,
Sindifiscal-ES, Sindifisco-PE, Sinafresp-SP, Sintaf-CE,
Sindifisco-PA, Sinafite-DF, Sindifisco-RS, Sinfrerj-RJ,
Sindifisco-MS e Sinfate-MT.
O Presidente Fabiano Dadam Nau e o filiado Clóvis
Luiz Jacoski foram os representantes do Sindifisco-SC
nesta reunião.
A reunião anterior da Comissão da Lei Orgânica Nacional havia acontecido em novembro de 2012, durante realização do Conselho Deliberativo da FENAFISCO,
em Rio Branco (AC).
O encontro realizado em Fortaleza tratou da análise
de vários destaques apresentados na reunião do Conselho
Deliberativo da Fenafisco acontecido no estado do Acre.
O Sindifisco organizou, no dia 15 de março, o I SEMINÁRIO SOBRE LEI ORGÂNICA DA ADMINISTRAÇÃO,
ocorrido em Florianópolis (ver páginas centrais) e nos

Sindicatos de 19 estados brasileiros
reuniram-se com a FENAFISCO, de 28 de
fevereiro a 1º de março, em Fortaleza (CE),
para tratar da proposta da Lei Orgânica
Nacional da Administração Tributária
dias 25 e 26 de março, em Brasília, ocorreu mais um encontro dos membros da Comissão da LOAT junto com a
presidência da Federação e a jurista Adriana Schier, para
ajustes finais no anteprojeto de Lei.

Adriana Schier passa em revista os pontos que foram alvo de consulta expressa pela FENAFISCO explicando, um a um, os fundamentos de sua reposta.
Foram dias de intenso trabalho que exigiram total
acuidade jurídica, da comissão.
Os resultados dos trabalhos serão apresentados
em breve às lideranças sindicais do fisco estadual e
distrital, oportunidade em que haverá o posicionamento final da FENAFISCO sobre os termos do anteprojeto da LOAT.

Projetos de interesse do SINDIFISCO
discutidos em jantar com Senador
No dia 14 de março, o Presidente do SINDIFISCO,
Fabiano Nau juntamente com os diretores Rogério
Macanhão e Rondinelli Macedo participaram de
jantar de confraternização, em Florianópolis, com
o ilustre Senador da República Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá. Também participaram
do jantar os diretores João Salomão, Renilde e
Wilzete, representando o Sindifisco/AP.
O encontro ocorreu num
importante momento político, quando a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO) busca fortalecer o apoio a importantes
projetos de interesse da categoria Fiscal. Durante o jantar

foram discutidos assuntos relativos ao Fisco em tramitação no Congresso Nacional e foi uma ótima
oportunidade de estreitamento de laços de relacionamento político com este Senador, que hoje é um
dos mais importantes parlamentares da oposição.
O Senador Randolfe Rodrigues é casado com
uma Fiscal da Fazenda estadual amapaense. Elegeu-se Senador da República em 2010, tendo sido o
mais votado do estado, tornando-se o mais jovem
Senador da atual legislatura. É reconhecido na Casa
Parlamentar por suas lutas no âmbito das Comissões
Parlamentares de Inquérito, tendo trabalhado com
muito afinco contra o crime organizado, na defesa da
segurança jurídica e na defesa da democracia. Tem se
empenhado também na defesa dos servidores públicos, e nas questões atinentes à educação.

E V E N T O S
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Abaixo, representantes do SINDIFISCO/SC,
anfitriões da reunião da FENAFISCO
realizada na Ilha de Santa Catarina

C

omposto por Sindicatos do Fisco Estadual e Distrital,
o Conselho se reuniu para a discussão de temas relevantes para a atuação da Federação e dos Sindicatos.
Dirigentes do Fisco de todos os Estados estiveram
na capital para participar da 151ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo.
O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e
gestão da entidade, composto pela diretoria executiva e
dos presidentes dos sindicatos filiados ou diretor oficialmente indicado.
No primeiro dia, a reunião foi presidida pelo vice-presidente da federação, João Marcos de Souza, que
substituiu o presidente Manoel Isidro, que cumpria
compromissos no DF. A reunião foi preparada em torno
da discussão da preparação dos próximos eventos da federação, respectivamente, o 2º Encontro de diretores de
aposentados e pensionistas dos sindicatos filiados à Fenafisco (Brasília, 20.03), o Encontro Nacional de Gênero da Fenafisco ( Natal, 15.04) e também o XVI CONAFISCO, evento máximo do fisco estadual e distrital, desta
vez, programado e sendo preparado para a cidade de
Foz do Iguaçu – PR, em novembro do corrente ano. As
discussões abrangeram os preparativos, cotização de
vagas e delegados, de cada sindicato filiado.
O grande tema da reunião foi, sem dúvida, o Projeto de Lei Orgânica da Administração Tributária – LOAT.
A comissão apresentou os trabalhos até então concluídos e, em breve, o material estará disponível em edição
especial da revista Visão FENAFISCO.
O encontro foi prestigiado pelas presenças dos Deputados Estaduais Gelson Merísio (PSD/SC) e Gilmar

FENAFISCO reune-se
em Florianópolis
A capital de Santa Catarina recebeu, nos dias 13 e 14 de março,
a 151ª Reunião do Conselho Deliberativo da FENAFISCO
Knaesel (PSDB/SC), que é Auditor Fiscal de carreira, filiado ao SINDIFISCO.
Deputado Gilmar Knaesel fez questão de reiterar o
seu apoio incontinente aos pleitos do Fisco. Gilmar Knaesel, no seu 6ª mandato, é considerado um dos parlamentares mais atuantes do legislativo de Santa Catarina
e recentemente foi palestrante no V Conafisco Extraordinário, ocorrido em Maceió – AL.
Deputado Gelson Merísio, do mesmo modo, se
disse honrado com a presença da FENAFISCO em Santa Catarina e hipotecou o seu apoio aos nossos pleitos
e ações.
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Giro por
Santa Catarina

Direção do SINDIFISCO visita as regiões do Estado como
definido em seu planejamento estratégico

D

epois de ter visitado em 21/2 os filiados da Regional de Itajaí , o presidente do SINDIFISCO, Fabiano Dadam Nau, acompanhado do Vice-Presidente
Eduardo Antônio Lobo, visitou os filiados da regional
de Tubarão no dia 07/03, Chapecó nos dias 13/03 e
Mafra no dia 04/04.
Cerca de 25 Auditores fiscais estiveram presentes
na reunião de Itajaí, 13 em Tubarão, 18 em Chapecó e
15 em Mafra.
As reuniões tem como objetivo analisar o atual cenário político em que o Sindifisco está atuando, mostrar
aos filiados as atividades desempenhadas em 2012 e as
estratégias de atuação do SINDIFISCO para 2013.
Foi também analisada a evolução da arrecadação
de Santa Catarina em comparação com os outros estados, e o crescente desempenho depois da implantação
do Acordo de Resultados.
Foram relatados detalhadamente os trabalhos
recentes que o Sindicato desenvolveu, as reuniões e
audiências com autoridades estaduais, principalmente com o Secretário da Fazenda.
Foi comunicado aos filiados que os problemas
para regularização do pagamento às pensionistas estão praticamente resolvidos, e que a solução construída também beneficiará os colegas que pretendem se
aposentar mas cujos processos estavam pendentes de
definições que foram decididas neste mês de janeiro.

Durante as reuniões foi apresentada a agenda da
programação comemorativa dos 25 anos do Sindifisco
em 2013, com ênfase aos cursos de Participação Política e Formação Sindical, com turmas marcadas para
Criciúma, Chapecó e Mafra, e ao I Seminário sobre Lei
Orgânica da Administração Tributária de Santa Catarina – LOAT, que aconteceu no dia 15 de março.
Por fim, o último tema exposto foram as metas de
arrecadação de 2013, quando o presidente Fabiano Dadam Nau salientou a necessidade de mobilização da
classe para que se alcance este objetivo.

No alto, o presidente Fabiano Dadam Nau
palestra em reunião realizada em Itajaí.
Acima, o presidente fala durante curso de
formação em Chapecó

Negociação e Gestão de Conflitos
O SINDIFISCO tem trabalhado para o aprimoramento da categoria Fiscal, e para isso tem investido em
cursos e treinamentos para seus filiados.
Durante os dias 27 e 28 de março, foi ministrado pelo Professor da FGV Glauco Cavalcanti o Curso
“Negociação e Gestão de Conflitos”.
O Curso teve duração de 16 horas e seu principal
objetivo foi estimular o desenvolvimento individual
de habilidades nesta área da negociação. Normalmente os profissionais aprendem sobre negociação
através de tentativas e erros, ou seja, um aprendizado

através do dia-a-dia no trabalho. Neste curso buscou-se trazer aos participantes um conjunto de técnicas para facilitar o cotidiano daqueles que lidam com
estas questões de gestão de conflitos e negociações.
Este tipo de treinamento, quando aplicado,
pode refletir diretamente nos resultados das equipes de trabalho.
Este treinamento foi visto pelos diretores como
uma forma de auxiliar no desenvolvimento desta
competência tão essencial para o sucesso das equipes de trabalho no Estado.
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Em parceria com a FENAFISCO (Federação
Nacional do Fisco Estadual e Distrital), o
SINDIFISCO/SC promoveu neste ano mais
três turmas do Curso de Formação Política
e Sindical, em Criciúma, Mafra e Chapecó

A

região de Criciúma, que recentemente recebeu
uma grande quantidade de novos filiados, foi escolhida para receber em 7 e 8 de março o curso ministrado pelos Diretores da Fenafisco Rogério Macanhão
(Diretor de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais) e Liduíno Lopes de Brito (Diretor de Formação
Sindical e Relações Inter-Sindicais). Estiveram presentes cerca de 20 auditores fiscais.
Chapecó conta também com grande número de filiados e é local de exercício de dois diretores do SINDIFISCO,
os colegas Achilles César
Barroso Silva e Ingon Luiz
Rodrigues. Recebeu em 21
e 22 de março a segunda
turma de 2013 do curso.
Mafra também foi escolhida pelo registro de novos filiados. Recebeu a visita
da Diretoria da FENAFISCO
em 4 e 5 de abril, quando
cerca de 15 auditores fiscais
participaram do curso, na
terceira turma de 2013.
O curso tem duração de 16 horas e temas relacionados ao Direito Constitucional e do Trabalho e seus
desdobramentos na História do Brasil.
O objetivo principal do curso é nivelar conceitos relacionados à atividade política e ao processo legislativo,
em especial nos temas relacionados à administração tributária e ao sindicalismo, bem como a formação de novas lideranças.
A realização do evento dá seguimento às ações estabelecidas no Planejamento Estratégico elaborado pela

11

Cursos capacitam
filiados do interior
atual direção do Sindifisco. Uma das metas fixadas foi o
desenvolvimento de um Plano de Capacitação, com objetivo de melhorar a imagem do
Fisco, seja perante a sociedade,
contribuintes, contabilistas, imprensa ou mesmo perante as autoridades do governo do estado.
Ao final do curso, os participantes receberam certificados de
participação.

Diretores do SINDIFISCO visitaram os
municípios de Chapecó (acima), Mafra (à
esquerda) e Criciúma, onde promoveram
cursos com temas relacionados à
administração tributária e ao sindicalismo

AGENDA | O ano de 2013 é um ano especial, pela comemoração dos 25 anos do SINDIFISCO. Por isso preparamos uma extensa agenda de eventos.
15/04/13

24/05/13

24/05/13

07/10/13

22/10/13

Outubro/2013

Dezembro/2013

Prazo para entrega
dos trabalhos do
Concurso de
Monografias

Seminário de Boas
Práticas em
Administração
Tributária

Entrega dos Prêmios
e apresentação das
Monografias

Eleição Diretoria
Executiva

Aniversário 25 anos
do Sindifisco e
lançamento da 2ª
Edição do Livro
História do Fisco
Catarinense

Posse da Diretoria
Executiva

Eleição do novo
Conselho de
Representantes e
Aposentados
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VEM AÍ:

I Seminário de
Boas Práticas

Talvez nem todos os colegas já tenham ouvido a palavrinha inglesa “benchmarking”.
Chegou o momento de todos nós conhecermos seu significado e importância

N

o entanto, mesmo sem conhecer exatamente o
significado desta expressão usada na administração, e sem ter a real noção da dimensão e dos efeitos que ela pode causar no nosso dia-a-dia, muitos
de nós já fizemos uso da técnica.
Basta dizer que nós, pela experiência profissional
que desenvolvemos ao longo da vida fazendária,
identificamos e reconhecemos bons trabalhos feitos
por colegas nossos. Reconhecemos e identificamos
técnicas, modelos de anexos.
Reconhecemos boas práticas realizadas em outros
órgãos do Fisco Estadual ou mesmo da Receita Federal.
E muitas vezes, ao conhecer a forma com que
outros desempenham suas funções, reconhecemos a
qualidade DO NOSSO PRÓPRIO TRABALHO.
O problema maior é que para realizar um Benchmarking – que podemos definir como uma técnica
de identificar boas práticas e adaptá-las aos nossos
processos e procedimentos, é necessário tempo e
acesso às informações.
E é neste espírito que o SINDIFISCO lança o seu I
Seminário de Boas Práticas em Administração Tributária, que será realizado no dia 24 de maio, na AFFESC.

Vamos criar um evento inédito. Uma enorme
reunião de trabalho, com 300 auditores fiscais.
Vamos debater temas ligados ao nosso dia-a-dia, e compartilhar boas ideias.
Vamos aproveitar a reunião para conhecer os trabalhos vencedores do I Concurso de Monografias do
SINDIFISCO, e ao final do dia, fazer uma bela confraternização, mais uma entre tantas que pretendemos
realizar neste ano do nosso 25º aniversário.
Então, AJUDE-NOS a montar o nosso I Seminário.
Envie para sindifisco@sindifisco.org.br sugestões
de temas para o Seminário. Indique os trabalhos que
você viu algum colega desenvolver, ou que você mesmo tenha executado.
Vamos dividir boas ideias. Pode ser técnica de
auditoria, modelo de gestão, planilhas eletrônicas
bem elaboradas ou trabalhos com cruzamentos de
bases de dados.
Há anos esperamos por esta oportunidade.
Então, vamos selecionar os trabalhos e MULTIPLICAR O CONHECIMENTO!
Contamos com a participação de todos!
DIA 24 de MAIO, na AFFESC!

Mais completo
O filiado do Sindifisco Deonísio Koch lança atualização de Manual do ICMS. O autor apresenta a 3ª edição
do livro MANUAL DO ICMS - Teoria e Prática, que já está
nas livrarias, devidamente atualizada e ampliada com a
inserção de temas que suscitam discussões no meio jurídico, como a incidência do imposto nas importações,
no arrendamento mercantil, regime de substituição tributária, cobrança do diferencial no ingresso de mercadorias no Estado, etc., fazendo alusão à doutrina e jurisprudência pertinentes.
Segundo o autor, o livro tende a se aproximar de uma
obra que o aplicador da legislação do ICMS
desejaria consultar para subsidiar suas decisões e solidificar
seus fundamentos no trato
desta matéria.

História revisitada
Neste ano em que o SINDIFISCO completará 25 anos de
sua fundação, vamos lançar uma segunda edição, revista e ampliada, do livro História do Fisco Catarinense.
Aos colegas que se filiaram ao SINDIFISCO após o
lançamento da obra fica o convite para que enviem para
nós histórias que acharem interessantes, envolvendo a
carreira de auditor fiscal e sua atividade funcional.
A diretoria também está inserindo nesta edição
uma homenagem aos colegas que ascenderam na carreira e chegaram a relevantes cargos na administração
da Secretaria da Fazenda ou do Governo do Estado.
Contamos com a participação de todos.

